COMUNICADO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
Convocamos todos os associados da Associação de Assistência aos
Servidores do Cefet-MG, para Assembleia Geral Extraordinária, no dia
15 de Fevereiro de 2019, às 9:30h, em primeira chamada com metade
mais um dos associados, e a partir das 10h00, em segunda chamada
com qualquer número de associados, a ser realizada no auditório do
Cefet-MG, campus I, situado à Avenida Amazonas, nº 5253, Bairro Nova
Suíça, na cidade de Belo Horizonte-MG, com seguinte pauta:
I – Reforma integral do Estatuto
II – E demais assuntos pertinentes
Instalada assembleia em primeira chamada (9h:30min) ou em segunda
chamada (10:00 horas) de convocação não será permitido a entrada de
nenhum associado.
Belo Horizonte, 07 de Fevereiro de 2019.
Luiz Cláudio Biagini

Diretor Presidente

Ascefet Minas
#PRAVOCÊ

Fale com a ASCEFET:

31 3371.2518 | 31 3334.1933

faleconosco@ascefetmg.org.br
Estamos no Facebook!
Curta nossa página:

ascefetmg
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