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NIRE 51.300.001.179
Companhia Aberta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária, que se realizará no dia 30 de abril de 2012, às 10 horas, na sede
social, na Rua Manoel dos Santos Coimbra nº 184 – Cuiabá - MT, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a)

Exame, discussão e aprovação das Contas dos Administradores, do
Relatório

da

Administração

e

das

Demonstrações

Financeiras,

acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao
exercício social encerrado em 31.12.2011;
b)

Aprovação da destinação do resultado relativo ao exercício de 2011;

c)

Eleição dos integrantes do Conselho de Administração;

d)

Eleição e fixação da remuneração dos integrantes do Conselho Fiscal; e

e)

Fixação da remuneração dos administradores para o exercício de 2012.

Os documentos pertinentes à ordem do dia encontram-se à disposição dos
senhores acionistas na sede social da Companhia e no seu endereço eletrônico
www.cemat.com.br/investidores, bem como nas páginas da Comissão de Valores
Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&Fbovespa – Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros S.A. (www.bmfbovespa.com.br).

Os acionistas deverão apresentar, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de
antecedência, além do documento de comprovação de sua identidade e/ou atos
societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso:
(i) comprovante expedido pela instituição escrituradora no máximo 5 (cinco) dias
antes da data da realização da Assembleia Geral; (ii) instrumento de mandato
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com reconhecimento da firma do outorgante. A representação por procuração
deverá obedecer às determinações do § 1º do art. 126 da Lei nº 6.404/76; e (iii)
extrato contendo a respectiva participação acionária emitido pela entidade
administradora da custódia fungível de ações da Companhia.

Cuiabá, 13 de abril de 2012

Jorge Queiroz de Moraes Junior
Presidente do Conselho de Administração
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