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ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
CONVOCAÇÃO 

 
 O Presidente do Clube dos Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, no uso de suas 

competências, de acordo com o Art. 38., inciso III, combinado com o Art. 10. e na forma do Art. 

9º, todos do Estatuto do Clube dos Oficiais da Polícia Militar, convoca os sócios efetivos, com 
direito a voto, para no dia 27 de setembro de 2021, se reunirem em Assembleia Geral 

Extraordinária, no Salão Topázio do COPM, sendo observados os protocolos sanitários definidos 
pela Prefeitura de Belo Horizonte para eventos similares, às 19h30, em primeira chamada e às 

20h00, em segunda convocação , destinada a discussão e votação de mudanças propostas no 

Estatuto do Clube dos Oficiais da Polícia Militar, com vistas a sua atualização e adequação a novas 
realidades. 

 
Belo Horizonte, 16 de agosto de 2021 

 
 
 

Jose Guilherme do Couto Cel PM Ref 

Presidente 
 

 
 
 

Prezado(a) Sócio(a), 
 
 Com nossos cumprimentos encaminhamos a V.Sa. a convocação acima, para uma 
Assembléia Geral Extraordinária, com vista a análise e alterações do nosso Estatuto. O 
Clube dos Oficiais, a exemplo de outras instituições é um ente vivo na sociedade. Para 
que siga acompanhando a evolução desta, mudanças são necessárias, tanto em suas 
instalações, serviços, cultura organizacional e em seu Estatuto. 
 
 Sem que se perdesse o foco em nossas origens (Um clube social fundado por 
oficiais para estreitar o convívio entre os militares, seus familiares e a sociedade civil), ao 
longo de sua história o nosso Estatuto sofreu algumas alterações. Suas “cláusulas 
pétreas”, no entanto, foram mantidas. Dentre estas destacamos a importante diferença 
entre: sócio efetivo e sócio contribuinte, com o direito a votar e a ser votado reservado 
apenas aos primeiros. Porém entendemos que outros aspectos nele tratados estão 
necessitando de mudanças, adequando-o à legislação e evolução da sociedade. 
 
 Buscando maior participação dos sócios efetivos neste momento de importância 
para o Clube, encaminhamos o edital de convocação para todos os sócios com direito a 
voto, cientificando-os de que estamos postando no site do COPM o Estatuto em vigor, a 
minuta de estatuto com as propostas de alterações e a “Exposição de Motivos”, 
esclarecendo sobre as principais alterações propostas, para conhecimento e avaliação. 
 
Atenciosamente.      
 
 
                                                                                                         

Coronel Veterano José Guilherme do Couto 
Presidente 

 


