
Novo FIES – CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO FG FIES

Prezados 

Comunicamos que o gestor do fundo (FG-Fies) convoca os cotistas para Assembleia Geral
Ordinária a ser realizada no dia 10 de outubro de 2019 às 15h00min no Edifício Matriz III
da CAIXA, no SAUS, Quadra 3, Bloco C, ASA SUL – Brasília/DF, no Auditório do 1º Subsolo.

Reproduzimos abaixo a convocação

CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO FG-FIES

Convocamos os(as) Senhores(as) Cotistas do FUNDO GARANTIDOR DO FUNDO DE FINANCIAMENTO 
ESTUDANTIL – FG-FIES, CNPJ Nº: 30.049.178/0001-98, a comparecerem, nos termos do Artigo 29 do 
Estatuto do FUNDO, à Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 10 de outubro de 2019, às 15h00, 

munidos de documento de identidade, bem como de documento de representação, conforme previsto § 4º 
do referido artigo do Estatuto:

A Assembleia em referência ocorrerá no Edifício Matriz III da CAIXA, no SAUS, Quadra 3, Bloco C, ASA SUL 
– Brasília/DF, no 10º Andar – Sala 1005, para fins de deliberação das seguintes matérias:

(...)
Solicitamos a gentileza de confirmar presença via e-mail para esta caixa postal (sufus06@caixa.gov.br), 
criada para este único fim, a ser desativada após a Assembleia. Aguardar-se-á confirmação até às 12:00 
horas do dia 03 de outubro de 2019, com indicação do Cotista ou Representante Legal ou Procurador 

legalmente constituído, nos termos do disposto no Estatuto do FG-FIES, para prosseguimentos das 
tratativas correlatas.

Em atendimento ao § 3º do Artigo 29 do Estatuto do FUNDO, os documentos relativos às matérias para 
deliberação (as Demonstrações Contábeis auditadas, o Parecer da Auditoria Independente e Relatório de 
Administração) estão disponíveis no endereço eletrônico a seguir, para fins de visualização e captura por 

até 10 (dez) dias, a contar da presente data:

https://awds.caixa.gov.br/MyDevice/s/570/2bb3f1ad-ef8e-4212-b988-308169e44d4f

A Ata da Assembleia contendo as deliberações acima propostas será encaminhada em até 30 (trinta) dias 
após a data de sua realização.

(...)

Foi enviado por meio da caixa postal SUFUS99 recibo de integralização de cotas e extrato
com a quantidade e rendimento das cotas integralizadas no fundo.

Ressaltamos que o extrato e recibo via e-mail é medida excepcional até que a
funcionalidade de consulta às cotas integralizadas do fundo esteja disponível no SIFESweb.

Informamos, ainda, que a CAIXA está disponível para atendimento por meio dos telefones
abaixo.

Capitais e regiões metropolitanas

3004 1104

Demais regiões 

0800 726 0104


