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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2.022

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 27/03/2022 
(vinte e sete de março de 2022)
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 2021; b) Eleição de 2/3 (um 
terços) do Conselho Fiscal para o mandato de 01 (um) ano até a A.G.O de 2023 , conforme 
art. 67º do Estatuto Social de 04/09/2015; c) Eleição da Diretoria para o mandato nos 
próximos 03 (três) anos até a A.G.O. de 2025.
NOTA: De acordo com o Estatuto Social vigente os membros da chapa formada para o 
Conselho Fiscal e Diretoria não poderão estar inadimplentes junto da Cooperativa e a mesma 
deverá ser protocolada na Secretaria da Cooperativa, situada na Rua São Paulo, 1106/1802 – 
Centro – Belo Horizonte – MG, com antecedência mínima de 25 (vinte e cinco) dias corridos 
da data da Assembleia ora convocada, ou seja, até as 18h00min (dezoito horas) do dia 02 
(dois) de março de 2022. 

Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 2022.

José Walmir Porto
Presidente


