
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2.020 

 
 

O Presidente da Cooperativa Metropolitana de Habitação Popular de Belo Horizonte Limitada –             
COOHABEL, usando das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca seus 352 associados para             
se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que se realizará no terreno da Cooperativa, na Cidade de                
Contagem, Estado de Minas Gerais, no próximo dia 27/09/2020 (vinte e sete de setembro de 2020) de                 
acordo com o artigo 5º da Lei 14.030 de 28/07/2020 e publicada no DOU em 29/07/2020. 
A primeira convocação será às 07:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total dos                  
associados. Caso não haja número legal para a instalação, ficam desde já convocados para a segunda                
convocação às 08h00min horas, no mesmo dia e local com a presença de metade e mais 01(um) do                  
número total dos associados. Persistindo a falta de “quórum legal”, a assembleia realizar-se-á, então no               
mesmo dia e local, em terceira e última convocação às 09h00min horas, com a presença de no mínimo                  
10 (dez) associados, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Leitura do Relatório da                  
Diretoria e parecer do Conselho Fiscal sobre o Balanço Anual relativo ao exercício de 2019; b) Eleição                 
de 2/3 (um terços) do Conselho Fiscal para o mandato de 01 (um) ano até a A.G.O de 2021 , conforme                     
art. 67º do Estatuto Social de 04/09/2015. 
Diante da Pandemia do COVID-19, a COOHABEL adotará as seguintes medidas de segurança, afim de               
evitar a propagação do Corona vírus: 
• Somente o Cooperado titular poderá participar da AGO; 
• Uso obrigatório de máscara durante todo o período; 
• Distanciamento de pelo menos 1 metro de cada pessoa, sendo proibido qualquer tipo de contato               
físico, como aperto de mãos, abraços e aglomerações. 
• Será fornecido sabonete líquido, papel toalha e álcool em gel para a assepsia das mãos. 
• Álcool em gel será fornecido no local; 
• Ao final da reunião não terá nossa famosa confraternização.  
 
 

Belo Horizonte, 16 de setembro de 2020. 
 
 
 

ITAGÓRIO CÉLIO DOS SANTOS 
Presidente. 
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