
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS E
PARTICIPANTES DA CEMIG SAÚDE E FORLUZ – ABCF

O Diretor-Presidente da Associação dos Beneficiários e Participantes da Cemig Saúde e Forluz – 
ABCF, conforme preceitua o artigo 14 de seu estatuto, convoca seus associados para a Assembleia 
Geral Extraordinária a realizar-se em 3 de março de 2022, às 10 horas, em primeira convocação 
para a maioria de seus associados, ou, em segunda convocação, às 10h30min, com qualquer número
de associados presentes, encerrando-se às 18h30min do mesmo dia, com tolerância de 30 minutos, 
na Rua Tenente Brito Melo, 1223, salas 401 e 403 – Barro Preto, Belo Horizonte/MG, para 
discussão e deliberação sobre a seguinte ordem do dia:

1 – Autorização para a ABCF, isoladamente ou em conjunto com outras entidades, tomar medidas 
judiciais e extrajudiciais na defesa dos interesses dos seus associados e, para tanto, contratar 
escritórios de advocacia e, se necessário, ajuizar ação para questionar:
1.1 As alterações promovidas, de forma irregular, pela Assembleia Geral das Patrocinadoras no 
Estatuto Social da Cemig Saúde, realizada no dia 11 de fevereiro de 2022, às 10h, de maneira 
virtual, que aprovou a criação do voto de minerva no Conselho Deliberativo e a proibição da 
candidatura de integrantes da direção de entidades representativas de participantes e beneficiários 
possam se candidatar a cargos eletivos da Cemig Saúde. As alterações contrariam o entendimento 
do próprio Conselho Deliberativo da Cemig Saúde, órgão máximo da entidade, que rejeitou ambas 
as propostas de alteração.
1.2 Outras alterações da Assembleia das Patrocinadoras que contrariem o Estatuto da Cemig Saúde 
e as deliberações do Conselho Deliberativo.

2 – Debater outros assuntos e deliberações decorrentes dos interesses dos associados.

Tendo em vista as condições excepcionais do momento, e em cumprimento das medidas sanitárias 
recomendadas pelas autoridades competentes, serão disponibilizados equipamentos de proteção aos 
presentes como luvas, álcool, máscaras, copos descartáveis e papel toalha. Serão realizadas marcas 
nos solos e móveis para orientar o distanciamento social e a promoção da higienização do ambiente 
da assembleia.

Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2022

Arcângelo Eustáquio Torres de Queiroz

Diretor-Presidente


		2022-02-23T12:31:50-0300




