
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E 
ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES 

DO FUMPREV-Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de 
Visconde do Rio Branco - M G , 

CONVOCA todos os servidores efetivos (ativos e inativos), em pleno gozo de seus 
direitos, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se em sua sede, 
situada à Travessa Nestor Gomes, n°. 23, Centro, no dia 02 de maio de 2018 (quarta-
feira), às 9 horas em P. Convocação, não havendo quorum, às 9horas e 30 minutos em 2^ 
Convocação com qualquer número de presentes, para tomarem conhecimento e 
deliberarem sobre o seguinte: 

ORDEM DO DIA: 
- Escolha dos 03 (três) membros titulares e 02(dois) suplentes, representantes dos 

servidores para o CONSELHO FISCAL do FUMPREV 
- Escolha de 05 representantes dos servidores para o CONSELHO DE GESTÃO do 

FUMPREV (4 ativos e 1 inativo); 

A votação ocorrerá durante todo o dia com o encerramento às 17:00hs. 

As chapas com os nomes dos candidatos a comporem os respectivos conselhos 
deverão ser apresentadas à Diretoria do FUMPREV, mediante ofício protocolado contendo 
a assinatura de todos os candidatos, à Travessa Nestor Gomes, n°. 23 - Centro, até às 17 
horas, do dia 23 de abril de 2018 ( segunda-feira). 

A APURAÇÃO realizar-se-á no dia 02 de maio de 2018 íquarta-feira). após o 
encerramento da eleição. Será declarada eleita a Chapa composta pelos conselheiros 
candidatos que obtiverem o maior número de votos. Outros candidatos independentes 
votados para o Conselho de Gestão e/ou Fiscal, serão suplentes na ordem de votação 
decrescente. 

O Presidente do Conselho de Gestão do 
FUMPREV - Fundo Municipal de Previdência dos 
Servidores Públicos de Visconde do Rio Branco, 
atendendo ao que determina a Lei n°. 561, de 22 de 
junho de 2001, no seu artigo 58, § 1°, e artigo 62, 

§ l °e§2° , 

Registre-se e publique-se. 
Visconde do Rio Branco, (prÚQ abril de 2018. 

PaulíUé 
Presidente 

Felisbino 
FUMPREV 

« 


