
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

ASSOCIAÇÃO DE GARANTIA DE CRÉDITO DO LESTE DE MINAS GERAIS – GARANTIA DOS VALES - 
CNPJ.:11.370.545/0001-06 - PROCESSO ELEITORAL. 

 
Pelo presente, a Presidente do Conselho de Administração no uso das atribuições legais e estatutárias 

art. 42° CONVOCA os membros da ASSOCIAÇÃO DE GARANTIA DE CREDITO DO LESTE DE MINAS 

GERAIS – GARANTIA DOS VALES em pleno gozo de seus direitos sociais para participarem do processo 

eleitoral para o mandato do Conselho de Administração e Conselho fiscal de 2021 a 2024. Dando ciência 

que a comissão eleitoral foi eleita em Assembleia Geral Extraordinária em 07/01/2021, conforme 

designado no Art. 55° do Estatuto Social, a Presidente dá seguimento ao processo eleitoral e convoca: 

 

I. 12/02/2021 – Abertura do prazo de 5 (cinco) dias para registro de chapas, conforme disposto no 

Art. 54° inciso 1°.  

II. Devido as restrições de mobilidade e os protocolos de segurança da COVID 19, a solicitação do 

registro das chapas deve ser encaminhada de forma digital por e-mail para o endereço 

diretoria@garantiadosvales.com.br de segunda a sexta de 08:00 as 18:00. 

III. 16/02/2021 – Encerramento do prazo para registro de capa, conforme disposto no Art. 54° inciso 

1°. 

IV. 17/02/2021 – Publicação das chapas registradas e abertura do prazo de (cinco) dias para 

impugnação, conforme disposto no Art. 61°. 

V. 22/02/2021 - Publicação do termo de encerramento, conforme disposto no Art. 61° inciso 2°. 

VI. 23/02/2021 – Publicação do Edital de convocação para as eleições que se que se realizará no dia 

01 de março de 2021, sito a Rua José Luiz Nogueira, N° 163 C, Centro, Governador Valadares, 

MG. Em Primeira convocação, as 08:00 horas, com a maioria absoluta dos membros e em 

segunda convocação, as 08:30. 

VII. 01/03/2021 – Realização das eleições do Conselho de Administração e Conselho fiscal para o 

mandato de 2021 a 2024. 

 
Governador Valadares/MG, 05 de fevereiro de 2021.  
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