Belo Horizonte, 28 de outubro de 2021.
CIRCULAR: 017/2021 - ASIND
ASSUNTO: ASSEMBLEIA DO CONSELHO DE REPRESENTANTES DA
FAEMG
Prezado Senhor,
Convocamos V. Sª., como presidente deste Sindicato, para
comparecer, na condição de delegado representante, à Assembleia
Geral Ordinária do Conselho de Representantes, em 16 de novembro
de 2021, às 13h, em primeira convocação, e às 14h, em segunda
convocação, no Auditório do EXPOMINAS, na Avenida Amazonas,
6.200, bairro Gameleira, em Belo Horizonte.
Serão cumpridas todas as recomendações para evitar a proliferação da
Covid-19:






Recipientes com álcool 70% para higienização das mãos
disponibilizados em pontos estratégicos no local do evento;
Distanciamento de dois metros entre os participantes;
Uso obrigatório de máscara;
Café e água serão servidos em copos descartáveis em mezaninos
distribuídos de modo a evitar a aglomeração, não havendo a
exposição de alimentos;
Colaboradores do Sistema FAEMG farão vigilância constante,
para evitar a aglomeração dos participantes;

Anexamos à esta circular o edital com a pauta da Assembleia.
Segue também a cópia da Ata da Assembleia Geral Ordinária de 1º de
dezembro de 2020.
Serão enviadas, posteriormente, por meio digital, a Prestação de
Contas e o Relatório de Atividades de 2020, a Proposta de
Suplementação Orçamentária de 2021 e a Proposta Orçamentária de
2022.
Nesta mesma data e local será também realizada, a partir das 20h, a
Solenidade de Posse da Diretoria e do Conselho Fiscal da FAEMG,
cujo mandato terá vigência a partir de 29 de novembro de 2021.
É indispensável que os participantes confirmem presença, até 10/11,

pelos telefones (31) 3074.3028 ou (31) 3074.3026, ou pelo e-mail
asind@faemg.org.br, indicando se participará apenas da
Assembleia e/ou também da Solenidade de Posse.
Caso não possa comparecer, o presidente do Sindicato somente poderá
ter como representante um dos diretores do Sindicato. O
credenciamento deverá ser enviado antecipadamente à FAEMG pelo email asind@faemg.org.br.
O valor da ajuda de custo será depositado na conta indicada pelo
Sindicato.
A circular está no site www.sistemafaemg.org.br.
Atenciosamente,
Roberto Simões
Presidente

