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EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
DE 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 

Nos termos do Estatuto em vigor, o Conselho de Administração da Sobratema convoca, por 
intermédio do seu Presidente, todos os Senhores Associados a participarem da Assembleia 
Geral Ordinária da Associação Brasileira de Tecnologia para Construção e Mineração – 
SOBRATEMA, que será realizada, no dia 20 de setembro de 2021, às 19:00 horas em primeira 
convocação e às 19:30 horas em segunda convocação, de forma exclusivamente digital e online, 
a partir da sua sede na Avenida Francisco Matarazzo nº 404, conjunto 701/703, Água Branca, 
São Paulo/SP, por meio da disponibilização de sistema eletrônico na plataforma Zoom, que 
possibilitará que os associados participem e votem na AGO, a fim de deliberarem sobre os 
seguintes assuntos da Ordem do Dia: 

 
(i) Apresentação, discussão e aprovação das contas do Exercício de 2020; 

(ii) Eleição parcial dos Membros do Conselho de Administração; 

(iii) Assuntos de interesses gerais; 

 
Lembramos que, para aqueles associados candidatos ao Conselho de Administração, a chapa 
deverá ser composta de 3 membros efetivos e 1 suplente, assinada por um dos integrantes e 
protocolada de 09 a 19 de setembro de 2021 na sede da Entidade em dias e horários comerciais 
ou pelo email elaine@sobratema.org.br; 

O associado que desejar representar-se na referida Assembleia Geral deverá atender aos 
preceitos do artigo 43, inciso V do Estatuto Social da Entidade, encaminhando para o e-mail 
elaine@sobratema.org.br, até 19/09/2021, procuração com poderes específicos, no caso de 
associado pessoa física, e Carta de Indicação de Representante com papel timbrado e 
assinatura, no caso de associado pessoa jurídica. 

 

São Paulo, 20 de agosto de 2021. 

 

________________________________________ 
Afonso Mamede 

Presidente do Conselho de Administração 


