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Edital de Convocação para 

Eleição da Diretoria Executiva e 

Conselhos de Administração e Fiscal. 

 

 

Em conformidade com as disposições contidas no Estatuto da Associação Recreativa e 

Cultural dos Empregados da Cemig – Gremig, estão abertas as inscrições para registro de 

chapas para os associados que desejarem concorrer às eleições para a Diretoria Executiva, e 

individualmente para os Conselhos de Administração e Fiscal da Gremig – quadriênio 

02/01/2020 a 31/12/2023.  

 

Todos os interessados deverão estar atentos para as seguintes normas e procedimentos: 

 

A votação ocorrerá na Sede Administrativa da Associação Recreativa e Cultural dos 

Empregados da Cemig - Gremig, sito à Avenida Amazonas nº 1899, bairro Santo Agostinho, 

Belo Horizonte – MG. 

 

A votação ocorrerá através de telefone ou via internet, através de sistema disponibilizado pela 

Gremig, através do site www.eleicaogremig.com ou pelo telefone (31) 3217-9233, sem 

possibilidade de identificação do voto. 

 

O período de votação será das 08:00 horas do dia 02/09/2019 às 23:59 minutos do dia 

13/09/2019, podendo o eleitor votar pela internet ou pelo telefone, utilizando de sua senha 

pessoal e intransferível. 

 

A senha será encaminhada por meio postal ou eletrônico, juntamente com as instruções para 

votação. 

 

Só poderão candidatar-se às eleições os empregados e aposentados da Cemig (categoria 

efetivo, de acordo com o Estatuto da Gremig), em pleno gozo de seus direitos estatutário, 

contados até a data desta eleição. 

 

O registro das chapas e as inscrições individuais aos conselhos, deverão ser feitos das 08:00 

horas do dia 29 de julho de 2019 até as 18:00 do dia 09 de agosto de 2019, no Setor 

Administrativo da Associação Recreativa e Cultural dos Empregados da Cemig - Gremig, na 

sua Sede Administrativa, sito à Avenida Amazonas nº 1899, bairro Santo Agostinho, Belo 

Horizonte – MG. 

 

No momento de registro das chapas é imprescindível a apresentação do requerimento de 

inscrição, da proposta ou plataforma de trabalho e da relação de 13 (treze) membros efetivos e 

10 (dez) suplentes para composição da Diretoria Executiva com os seguintes cargos:  

 

Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente, Diretor Financeiro, Diretor Administrativo 09 

(nove) Diretores Gerais para gerir atividades ligadas à Esporte, Eventos, Interior, Turismo, 

Institucional e Social, Cultura, Sede Campestre Contagem, Jurídico e Instalação e 

Manutenção de Área de Lazer. 

 

O Conselho de Administração é constituído por 13 (treze) membros efetivos, e 08 (oito) 

suplentes. 
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O Conselho Fiscal é constituído por 05 (cinco) membros efetivos e 04 (quatro) suplentes.  

 

No momento da inscrição para os “Conselhos” é imprescindível a apresentação do 

requerimento de inscrição, disponível no site www.eleicaogremig.com, juntamente com 01 

(uma) fotografia 3x4 atualizada.  

 

Maiores informações poderão ser obtidas através do site www.gremig.com.br, ou por telefone 

(31) 3025-4500. 

 

A Comissão eleitoral será coordenada, por indicação do Conselho de Administração da 

Gremig, pelo Sr. José Carlos de Souza.  

 

 

Conselho de Administração da Gremig 

Belo Horizonte, 17 de julho de 2019. 

http://www.gremig.com.br/

