
 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 
 

Ficam as associadas do Sindicato da Indústria da Construção 
Pesada no Estado de Minas Gerais –  SICEPOT-MG convocadas para uma 
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 03 de setembro de 
2020, às 10:00 horas, em sua sede social,  sita à Av. Barão Homem de Melo  
nº 3.090, Bairro Estoril ,  em Belo Horizonte, para deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: com base no artigo  17, parágrafo único,  “f”, e artigo 49, do 
Estatuto Social  alterado e ratif icado pela Assembleia Geral de 03 de junho 
de 2019, apresentação e deliberação da proposta  recebida pelo SICEPOT-
MG para a compra do imóvel sede do Sindicato , local izado à  Av. Barão 
Homem de Melo nº 3.090, em Belo Horizonte  -  MG. 

 

Para instalação da Assembleia será exigida a presença da 
maioria absoluta das associadas em condições de votar.  Para aprovação das 
propostas será necessário que 2/3 dos presentes assim se manifestem em 
escrutínio secreto, nos termos do art. 19,  II I  e artigo 49 .  

 

Conforme o disposto no art.,  15, § 6º, do Estatuto, a s 
associadas poderão ser representadas na Assembleia Geral por Diretor,  
Sócio-Gerente ou outro membro do respectivo quadro diretivo com 
capacidade de representação legal,  ou, ainda, por representante ou 
procurador invest ido de poderes específ icos.  

 

A lista provisória das associadas quites e aptas a votar ,  nos 
termos do disposto no art. 20 do Estatuto,  encontra-se afixada na sede do 
SICEPOT-MG. A l ista definit iva será divulgada até às 18:00 horas do dia 02 
de setembro de 2020.  

 

Não obtido o quórum de instalação, a matéria será decidida 
em nova assembleia, reunida com qualquer número de associadas com 
direito a voto, no dia 14 de setembro de 2020, às 10:00 horas, sendo a 
matéria decidida por 2/3 (dois terços) dos presentes .  

 

Belo Horizonte, 19 de agosto de 2020. 
 
 

 
Emir Cadar Filho 

Presidente  
 

Edital publicado nos jornais Minas Gerais (edição do dia 20/08/2020) e Estado de Minas (edição do dia 21/08/2020). 


