
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 04 (quatro) de Dezembro de 2019 e constante de 
ata de reunião lavrada e assinada: 
 

. 

 
Itens de Deliberações com APROVAÇÕES 
 
 
1-) -) Pagamento de aporte financeiro pelo Santander. 
Diante da parceria efetivada junto ao Santander, para a migração da conta salário e 
movimentação de conta corrente da Fundeg o Santander ofereceu a título de luvas um aporte 
financeiro de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais). Essa quantia somente seria repassada 
à FUNDEG 30 dias após a efetivação do primeiro pagamento salarial. Porém o Banco Santander 
demonstrando extrema confiança nessa parceria, na data de 04/12/2019 efetuou o deposito da 
quantia pactuada em contrato, valor esse que foi muito bem-vindo aos cofres da nossa 
instituição. 
 
3-) Reforma e adequação como alternativa de salas de Atendimento para o Curso de Psicologia 
do UNIFEG. 
Após análise detalhada do orçamento apresentado os membros presentes decidiram que em 
função da urgência da adequação das salas necessárias para o curso de Psicologia aprovaram a 
reforma apresentada dentro dos valores orçados (R$16.000,00 – Dezesseis mil reais) que foram 
apresentados. 
 
 4-) Apreciação e deliberação do índice de 6,0% (seis) pontos percentuais de aumento no valor 
das mensalidades do Colégio Dom Inácio e do Centro Universitário - UNIFEG para o exercício de 
2020. 
De acordo com os estudos das planilhas contábil e econômica, conforme exigido pela legislação 
em vigor, abrangendo receitas, custeios, despesas e investimentos, o índice de 6% (seis por 
cento) aplicáveis sobre os valores das mensalidades vigentes no ano letivo de 2019, foi aprovado 
por unanimidade. 
 
 
 
 
Itens de Deliberações com PENDÊNCIAS 
 
2-) Apresentação do projeto e orçamento para a construção da unidade de atendimento da 
Clínica de Psicologia constante da Peça Orçamentaria do Centro Universitário UNIFEG para o 
exercício de 2020. 



Os membros discutiram sobre o projeto, concordaram com o que foi apresentado, porém a 
liberação de verbas para construção da obra dependerá inteiramente da disponibilidade de 
caixa da FUNDEG. 

 

Comunique-se. Publique-se no Portal da Transparência FUNDEG. 
 
 
 
                                                   Guaxupé 05 de Dezembro 2019 

 
 

Sr. José Renato de Souza Vianna Almeida 
Presidente FUNDEG 

 

 

 


