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Guaxupé/MG, 27 de Abril de 2018 

 
ASSEMBLÉIA GERAL DA FUNDEG 

 
O Presidente da Fundação Educacional Guaxupé – FUNDEG, Sr. José Renato de Souza Vianna 
Almeida, no exercício de Presidente da Assembléia Geral da FUNDEG, torna público o extrato 
das deliberações apreciadas e votadas, com APROVAÇÕES, por parte do plenário da 
ASSEMBLÉIA GERAL DA FUNDEG, em reunião ordinária realizada dia 26 de Abril de 2018 e 
constante de ata de reunião lavrada e assinada: 
 
1-) Apreciação e deliberação do parecer técnico exarado pelo Conselho Fiscal da 
FUNDEG acerca dos registros e demonstrativos financeiros, contábeis, 
patrimoniais, de mutações do patrimônio e do relatório de atividades da FUNDEG, 
referente ao exercício financeiro do ano de 2017 (correspondente ao período 
compreendido entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2017), devidamente auditado 
pela empresa TSA Auditores Independentes; 2-) Apreciação e deliberação da 
destinação dos resultados financeiro-contábeis da FUNDEG, apurados ao fim do 
exercício financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2017; 3-) Apreciação e 
deliberação da competência da Assembléia Geral acerca da nomeação e posse dos 
membros da Reitoria do UNIFEG e do Diretor do Colégio Dom Inácio de Educação 
Básica, com mandato definidos para o período compreendido entre os dias dois 
(02) de maio de 2018 a trinta e um (31) de Dezembro de 2021, composta do Reitor, 
Pró-Reitor Acadêmico, Pró-Reitor Administrativo e de RH do UNIFEG e do Diretor 
do Colégio Dom Inácio de Educação Básica, respeitando-se o estabelecido no 
Artigo 17 Inciso II e seus parágrafos 1º a 4º e Artigo 37 com seus incisos e 
parágrafo único. 4-) Comunicação de expediente e outros eventuais assuntos que 
vierem a ser pautados pelos Srs. Membros da Mantenedora e que sejam motivo de 
apreciação pelo Plenário.    
 

Comunique-se. Publique-se. Portal da Transparência FUNDEG. 
 
 

Sr. José Renato de Souza Vianna Almeida 
Presidente FUNDEG 
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