
ASSEMBLÉIA GERAL DA FUNDEG 
 
 
 
O Presidente da Fundação Educacional Guaxupé – FUNDEG, Sr. José Renato de Souza 
Vianna Almeida, na condição de Presidente dos Trabalhos da Assembléia Geral da 
FUNDEG, torna público o extrato das deliberações apreciadas e votadas, conforme 
ordem da pauta apresentada ao plenário da ASSEMBLÉIA GERAL DA FUNDEG, em 
reunião extraordinária realizada dia 27 (vinte e sete) de Novembro de 2019 e constante 
de ata de reunião lavrada e assinada: 
 
 
 
Itens de Deliberações com APROVAÇÕES: 
 
02-) Apreciação e deliberação da proposta de Política Restrições e Sanções Administrativas, 
Comerciais e Publicitário-Propagandística da FUNDEG- UNIFEG- COLEGIO DOM INÁCIO, no 
âmbito do Programa de Compliance, em atendimento ao TAC firmado com o MP-MG. 
Todos entenderam a necessidade do programa. Constatou-se por vontade dos membros e de 
forma unânime pela aprovação da proposta apresentada. 
3-) Apreciação e deliberação da proposta de Política de Pessoal e de Defesa dos Direitos 
Humanos e Respeito à Diversidade, da FUNDEG- UNIFEG- COLEGIO DOM INÁCIO, no âmbito do 
Programa de Compliance, em atendimento ao TAC firmado com o MP-MG. 
Com a concordância de todos foi iniciado a votação da matéria. Também de forma unânime foi 
aprovada a Proposta 
4-) Apreciação e deliberação da proposta de Política de Brindes, Presentes, Sorteios e 
Hospitalidades da FUNDEG- UNIFEG- COLEGIO DOM INÁCIO, no âmbito do Programa de 
Compliance, em atendimento ao TAC firmado com o MP-MG. 
Após a leitura da proposta e várias discussões, todos membros afirmaram ser de suma 
importância a implantação da proposta apresentada no sistema de Compliance que é 
desenvolvido pela FUNDEG. Diante do exposto, também foi aprovada por todos os presentes 
5-) Apreciação e deliberação do Relatório Parcial Semestral (Período de Abril a Novembro/2019) 
para posterior envio ao MP – em cumprimento TAC- MPMG-0287.16.000035-5 
Após discussão e eliminando duvidas apresentadas nas ações e atividades do semestre os 
presentes entenderam que o Relatório apresentado preenche todos os quesitos para o período 
apresentado. Diante do relatório apresentado o mesmo foi aprovada por unanimidade. O 
Presidente parabenizou a reitoria pelo relatório apresentado e cumprimentos das etapas do 
TAC. 
 
 
 
 
 
Itens de Deliberações com PENDÊNCIAS 
 
1-) Apresentação da Peça Orçamentaria do Centro Universitário UNIFEG e do Colégio Dom 
Inácio, para o exercício de 2020. 
Diante dos números apresentados e da alta soma em investimentos foi solicitado um prazo 
maior para que seja feita uma análise mais profunda e contundente aos números apresentados. 



Colocado em votação foi concedido o prazo de 10 (dez) dias para finalização dos estudos e 
votações para aprovação da peça orçamentaria para 2020. 
 

Comunique-se. Publique-se no Portal da Transparência FUNDEG.  
 
 

Guaxupé/MG, 28 de Novembro de 2019 
 

 
 
 
 

 
 

Sr. José Renato de Souza Vianna Almeida 
Presidente FUNDEG 

 

 


