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Extra

A Diretoria da Associação dos Engenheiros da Petrobrás - AEPET, nos termos da alínea “a” do Art. 23, e das 
alíneas “c” e “f” do art. art. 25 de seu Estatuto, convoca todos os seus associados para a Assembleia Geral 
Extraordinária - AGE, a ser realizada no dia 09/02/2023. Local: Av Nilo Peçanha, 50 - grupo 2409 - Cen-
tro, Rio de Janeiro- RJ, mediante a Plataforma de reuniões via internet no seguinte endereço virtual: 
http://reunioes.aepet.org.br/assembleia.

Primeira convocação: 17h00min 
Segunda convocação: 17h30min 
Terceira e última convocação: 18h00min 

Número de sócios habilitados a votar: 4.154 

Observando o seguinte quorum em conformidade com o Art. 27 do estatuto da AEPET:  

O quorum para validade da Assembleia Geral, em sessão extraordinária, será de 2/3 (dois terços) dos 
sócios efetivos quites, em pleno gozo de seus direitos, na primeira co vocação; de metade mais um 
dos mesmos, na segunda convocação; e de qualquer número na terceira convocação; o intervalo en-
tre essas convocações será de, no mínimo, de 30 minutos. As decisões serão tomadas pela maioria 
absoluta dos sócios presentes.

Ordem do Dia:

1) Apreciar e julgar o balanço anual da AEPET encerrado em 31/12/2022, assim como o correspondente 
parecer do Conselho Fiscal da AEPET e o parecer dos Auditores Independentes.

Instruções para participar da Reunião 

a) A assembleia será realizada de forma virtual com transmissão pela plataforma da AEPET. Para tanto 
clique no endereço: http://reunioes.aepet.org.br/assembleia. E, em seguida, identifique-se digitando o 
seu nome completo e o seu CPF.

b) No dia 09/02/2023, a plataforma estará disponível para o seu acesso 30 minutos antes da primeira convo-
cação. 

c) A manifestação de voto dos participantes se dará durante a realização da assembleia e poderá ocorrer 
por um dos seguintes meios eletrônicos: preferencialmente por mensagem via chat da plataforma; ou por 
e-mail juridico@aepet.org.br; ou  Whatsapp (21) 99985-5267. No voto é necessário fazer constar: a iden-
tificação do participante (nome completo e CPF) e a declaração do voto (“favorável” ou “contrário” ou 
“abstenção”). Essas informações são fundamentais para assegurar a garantia do voto e produzir todos 
os efeitos legais.  

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2023. 
                                    

              Pedro Augusto de Albuquerque Gonçalves de Pinho
                             Presidente da Aepet 

Havendo qualquer dificuldade de caráter técnico para se conectar na Plataforma da sala virtual da reunião, 
favor entrar em contato com Erick Sanz, por meio do Whatsapp: (21) 981 734 290 que ele o orientará. 
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