SINDIPEDRAS – SINDICATO DA INDÚSTRIA DE MINERAÇÃO DE PEDRA
BRITADA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINDIPEDRAS DE
20(VINTE) DE FEVEREIRO DE 2014

Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, às nove horas
reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os associados da entidade, em
sua sede social na Rua Santo Amaro, número setenta e um, no décimo oitavo andar,
conforme Edital de Convocação exposto no Sindicato e encaminhado por e-mail
para todas as empresas associadas, tendo por pauta: Aprovação da associação
do Sindipedras junto a APEPAC – Associação Paulista das Empresas
Produtoras de Agregados para Construção. Assumiu a presidência dos
trabalhos o presidente do Sindicato Tasso de Toledo Pinheiro que nomeou a mim,
Sidnei Roberto de Lima, como secretário dos trabalhos solicitando-me a leitura do
Edital de Convocação, conforme foi feito. O presidente esclareceu que a Assembleia
estava sendo realizada em segunda convocação, conforme previsto no Artigo trinta
e dois, item I (um), letra “a” dos Estatutos do Sindipedras, em razão do número de
participantes presentes – conforme lista de empresas votantes - em anexo. Na
sequência o presidente solicitou ao primeiro vice-presidente, Antero Saraiva Junior
para que explicasse o porquê da importância do SINDIPEDRAS associar-se à
APEPAC, bem como quais diferenças existem entre as ações e obrigações de um
Sindicato e de uma Associação. Dadas as devidas explicações, o assunto
amplamente debatido entre os presentes e não havendo qualquer objeção ou
acréscimo, foi então colocado em votação, merecendo aprovação pela unanimidade
dos participantes, tendo o presidente considerado aprovado em sua íntegra,
conforme apresentado. Nada mais havendo e ninguém querendo fazer o uso da
palavra o presidente deu por encerrada esta Assembleia, solicitando que fosse
lavrada esta ata, que foi lida e aprovada pela unanimidade dos presentes e que
segue assinada por mim, Sidnei Roberto de Lima, secretário da Assembleia e pelo
presidente Tasso de Toledo Pinheiro. São Paulo, 20 de fevereiro de 2014.
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