EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O presidente da Aslemg, nos termos do art. 32, inciso I, art. 19, inciso I, art. 18, inciso
VI do § 1º, e do § 4º do art. 20 do Estatuto Social, convoca os 1.684 (mil, seiscentos e
oitenta e quatro) associados para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia
17 de fevereiro, na sede da entidade, situada na Rua Dias Adorno, 300 – Santo
Agostinho, nesta capital, às 15:30 horas, em primeira convocação, com a maioria dos
associados, e às 16:30 horas, em segunda convocação, com qualquer número de
associados, destinada à:
1) discussão e votação do balanço do exercício financeiro de 2016;
2) deliberar sobre o Relatório de Gestão Anual de 2016, da Diretoria da entidade.
Os documentos relativos às matérias serão postos à disposição dos associados, para
consulta, a partir da publicação deste edital, no horário comercial, na Secretaria da
Aslemg. Belo Horizonte, 06 de fevereiro de 2017. Luiz Antônio Dias, presidente da
Aslemg.
Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária
Associação dos Servidores do Legislativo de Estado de Minas Gerais – Aslemg –
Edital de convocação de Assembleia Geral Extraordinária na Forma do art. 32, incisos
I, II, e cumprindo o inciso VIII do art. 30 do Estatuto da Associação, convoco os
associados para a Assembleia Geral Extraordinária a serem realizadas no dia 17 de
fevereiro de 2017, em primeira convocação, às 15:45 horas, com a maioria dos
associados e, às 16:45 horas, em segunda convocação com qualquer número de
associados; para deliberar sobre:
1) Retirada do valor de R$ 299.000,00 de recursos da aplicação financeira para
serem investidos na continuidade das reformas e na efetivação de mudanças
necessárias à complementação da infraestrutura da instituição;
2) Apresentação da prestação de contas do recurso deliberado na AGE do dia
17/12/15.
A AGE será realizada na sede da entidade, situada na Rua Dias Adorno, 300, bairro
Santo Agostinho – BH/MG. Os documentos relativos a esta AGE ficarão disponível aos
associados, para consulta, a partir da publicação deste, na Secretaria da Aslemg. Belo
Horizonte, 06 de fevereiro de 2017. Luiz Antônio Dias, Presidente da Aslemg.
Informamos que este edital foi publicado no diário Oficial de Minas Gerais no dia
07 de fevereiro de 2017, no caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de
comarcas, página 1.
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