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Procuração atribuindo poderes de representação durante a Assembleia Geral do IBP contendo:

▪ Documento de identificação com foto do representante;

▪ Nome empresarial e o nº de CNPJ da empresa associada;

▪ Nome próprio e nº de CPF do representante na Assembleia Geral do IBP;

▪ Comprovação de poderes do signatário (Contrato Social, Estatuto Social, procuração...).



Credenciamento

MODELO DE PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento de mandato, e na melhor forma de direito, (Nome da Empresa), inscrita no CNPJ sob o nº (CNPJ), por meio de (representante da empresa

– cargo, nome e CPF), (“Outorgante”), nomeia e constitui como seu legítimo procurador o Sr. (nome, cargo, CPF, endereço eletrônico / e-mail corporativo ou 

profissional) (“Outorgada”), à qual confere poderes especiais para representar a Outorgante na 66ª Assembleia Geral Ordinária do INSTITUTO BRASILEIRO DE 

PETRÓLEO E GÁS - IBP, que se realizará no dia 31 de março de 2023 de forma híbrida. A presente atribui poderes de voto, bem como para praticar quaisquer atos 

necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato. Fica vedado expressamente o substabelecimento total ou parcial dos poderes ora outorgados.

Rio de Janeiro, XX de (mês) de (20XX).

Obs¹: Favor enviar a procuração, acompanhada de comprovação de poderes do signatário (ex: Contrato Social, Estatuto Social, procuração, etc), para o e-

mail: assembleia@ibp.org.br até o dia 24 de março de 2023.

Obs²: A procuração poderá ser enviada no papel timbrado da empresa associada; modelos próprios de procuração; bem como serão aceitos outros documentos de

atribuição de poderes em nome do representante (ex: Contrato Social, Estatuto Social, procuração, etc). Em todos os casos, os documentos serão avaliados

pela Gerência Jurídica do IBP.
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EMPRESA

Nome do Representante  

Cargo do representante

mailto:assembleia@ibp.org.br


ibp.org.br  I #IssoGeraEnergia

CONECTAR TODA A INDÚSTRIA PARA IR CADA VEZ MAIS LONGE. 

ISSO GERA ENERGIA.
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