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COOPEGO - COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO CEARÁ LTDA. 

CNPJ Nº 41.314.303/0001-66 E NIRE Nº 23400005149. REALIZAÇÃO NA FORMA VIRTUAL. 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE) 

REALIZAÇÃO NA FORMA VIRTUAL. 

A Presidente da COOPEGO, com endereço à Rua João Carvalho, nº 800, salas 109, 110 e 111, bairro 

Aldeota, CEP 60.140-140, telefone: (85) 3082-3431, email: coopego@coopego-ce.com.br, Fortaleza – 

Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 38, parágrafo 2º, da Lei nº 5.764/71 e pelo 

artigo 19 do Estatuto Social, e observando as previsões do Decreto Legislativo nº 6/2020 do Congresso 

Nacional e do Decreto Legislativo nº 543/2020 da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que 

reconheceram o estado de calamidade pública provocado pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), 

além dos Decretos estaduais nº 33.510/2020, nº 33.519/2020, nº  33.530/2020, nº 33.536/2020, nº 

33.537/2020 e nº 33.700/2020, que, dentre outras determinações, definiram o isolamento social como 

política de enfrentamento à referida pandemia, e da Lei nº 14.030/2020, que instituiu normas de caráter 

transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia, 

inclusive para fins de realização de assembleias através de meios eletrônicos, independentemente de 

previsão nos atos constitutivos, convoca todos os seus cooperados em condições de votar a participar de 

“ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA”, QUE SERÁ REALIZADA NA FORMA VIRTUAL, no dia 28 de 

setembro de 2020 (segunda-feira), sendo às 08:00 horas, em primeira convocação, com a participação de 

2/3 (dois terços) dos associados em condições de votar, ou às 09:00 horas, em segunda convocação, 

estando a metade e mais um dos associados em condições de votar, ou finalmente, às 10:00 horas, em 

terceira e última convocação, com o mínimo de 10 (dez) associados em condições de votar, para deliberar 

sobre a seguinte ORDEM DO DIA:  

 

1. Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal para o exercício de 2020/2021;  

2. Fixação do valor da cédula de presença do Conselho Fiscal.  

 

OBSERVAÇÕES: 

a) Conforme determina o art. 28 do Estatuto Social, a referida AGE se restringirá à Ordem do Dia, sem 

embargo de comunicados de interesse social;  

b) O processo eleitoral especificado acima se iniciará a partir da abertura da Assembleia Geral e se 

encerrará às 20:00 horas do mesmo dia;  

c) Para efeito de “quorum” estatutário, o quadro social é constituído nesta data por 416 (quatrocentos e 

dezesseis) médicos associados em condições de votar;  

d) O prazo para a inscrição dos candidatos e o sistema de eleição será fixado e/ou divulgado por Comitê 

Eleitoral, conforme previsto no artigo 35 do Estatuto Social;  

e) Todas as informações eventualmente necessárias à votação serão disponibilizadas ao cooperado 

votante.  

Fortaleza/CE, 25 de agosto de 2020. 

 

Laryssa Portela Ramos Magalhães Rêgo 

Presidente da COOPEGO 
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