Edital de Convocação para AGE
Extraordinária da Agência de
Desenvolvimento Econômico e Social de Ouro
Preto (ADOP).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA AGÊNCIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE OURO PRETO (ADOP).

São convidados os Associados da Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Ouro Preto
(ADOP), a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) no local denominado “O Passo
Pizza Jazz”, situada à rua São José, no. 56, Centro, no Município de Ouro Preto, Minas Gerais, Cep.:
35.400-000, em primeira convocação às 18h do dia 15 de fevereiro de 2022. Não havendo quórum
suficiente para a instalação da AGE, em primeira convocação, fica desde já estabelecido que esta se
reunirá, em segunda e última convocação, 30 (trinta) minutos após o horário marcado, a fim de
tratarem da seguinte ordem do dia:
a) Eleição e posse da Coordenação do Comitê de Parceiros e Conselho Fiscal da ADOP;
b) Assuntos gerais.

Observações:
Tendo em vista o período de pandemia mundial da COVID 19, que impõe restrições sociais, a
assembleia seguirá as seguintes regras:
1. A assembleia deverá se dar de forma presencial, resguardados os protocolos de controle e
prevenção da doença, tais como: Uso de máscara para cobrir o nariz e boca; usar álcool em gel antes
e depois do manuseio de qualquer objeto ou do contato com as pessoas e o distanciamento de pelo
menos 1 (um) metro entre as pessoas;
2. O presidente nomeará um (a) secretário (a) para ler ordem do dia e auxiliar na transcrição da Ata;
3. O secretário irá falar o nome de cada participante, para que possa dar seu voto e irá computar os
votos de cada um;
4. Após a reunião o (a) secretário (a) lavrará a Ata, onde constará o nome e qualificação dos
presentes (necessário para verificação do quórum), os tópicos apresentados e votados e o resultado
da votação;
5. Essa ata será assinada pelo presidente e pelo (a) secretário (a) (assinatura física ou digital), para
ser encaminhada ao cartório de registro civil das pessoas jurídicas.

Ouro Preto, 09 de fevereiro de 2022.
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