
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMEN 

HUMANO E ECONÔMICO DE BRUMADINHO 

(NDHE-BRUMADINHO) 

REALIZADA EM 14 DE SETEMBRO DE 2017. 

Aos 14 dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às 11:00 horas, na sede 

administrativa do Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Brumadinho, com 

endereço à Rodovia MG 040, KM 49- Zona Rural, Município de Brumadinho/MG, reuniram-se 

os associados, cujas assinaturas constam na lista de presença anexa, e que passa a fazer parte 

integrante desta ata. A presente Assembleia Geral tem por objetivo tratar dos seguintes 

itens/tópicos relacionados abaixo: 

1) Eleição de novos membros da diretoria; 

2) Assuntos gerais. 

Abrindo o primeiro item da pauta - Alteração e eleição de novos membros da diretoria, foi 
apresentado o pedido de renúncia da atual Diretora-Presidente, Sra. Marcela de Lazari Cardoso, 
so lteira, brasileira, administradora, Cl MG-9.205.710 (SSP/MG), CPF: 055.562.166-90, nascida 
em 15 de março de 1982, residente e domiciliada na AI. Sucupiras, nº 111, Cs, distrito de São 
Sebastião das Águas Claras (Macacos), Nova Lima, Minas Gerais, CEP: 34000-000. Em função da 
vacância ao cargo, foi decidido que a Sra. Aurea Maria Costa da Silva, divorciada, brasileira, 
contadora, Cl MG-1.271.671 (SSP/MG), CPF: 205.621.606-04, nascida em 26 de setembro de 
1956, residente e domiciliada na Rua Governador Valadares, nº 83, Aptº 101 - Centro, 
Brumadinho/MG, CEP: 35460-000, passará a assumir o cargo de Diretora-Presidente, pelo 
tempo de mandato de 03 (três) anos, conforme previsto no Estatuto Social, vencendo o mandato 
em 30/09/2020. 

Passando então para o segundo item da pauta -Assuntos Gerais, a Sra. Diretora-Presidente deu 

a palavra aos Associados, para quem dela quisesse fazer uso. Seguiu-se então uma série de 

discussões entre os presentes, culminando no encerramento da pauta. 

Por fim, nada mais havendo a tratar, sem necessidade de ampliar as discussões para novos 

assuntos, deu-se por aprovado todos os itens das pautas previstas para o dia, com o Sra. 

Diretora-Presidente agradecendo a presença de todos e dando por encerrada a Assembleia 

Geral do NDHE-Brumadinho, da qual foi lavrada a presente ata, que vai devidamente assinada 

para que se cumpram os fins legais. 

Brumadinho, 14 de setembro de 2017 

Aure~ da Silva 

Diretora- NDHE- Brumadinho CPF: 205.621.606-04 



TERMO DE RENÚNCIA 

Eu, Marcela de Lazari Cardoso, brasileira, solteira, administ radora, portadora da carteira 

de identidade nº MG-9.205.710 SSP/MG, CPF/MF nº 055.562.166-90, com domicílio na 

cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais - CEP 34.000-000, na Alameda das 

Sucupiras, nº 111/Cs, distrito de São Sebastião das Águas Claras (Macacos), renuncio, 

por meio do presente Termo, ao cargo de Diretor-Presidente do NÚCLEO DE 

DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE BRUMADINHO, me desligando 

definitivamente da função a partir do dia 15 de setembro de 2017. 

dinho-MG, 01 de setembro de 2017. 

Diretor-Presidente 
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NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE BRUMADINHO 

NDHE-BRUMADINHO 

ASSEMBLÉIA GERAL 

14 DE SETEMBRO DE 2017 

TERMO DE POSSE 

Mediante este termo, a Sra. Áurea Maria Costa da Silva, brasileira, divorciada, contadora, 

portadora da carteira de identidade MG-1.271.671 (SSP/MG), CPF/ MF nQ 205.621.606-04, com 

domicílio na cidade de Brumadinho, Estado de Minas Gerais- CEP 35460-000, toma posse, nesta 

data, ao cargo de Diretora do Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de 

Brumadinho, pessoa jurídica de direto privado, sem fins lucrativos, com sede social localizada 

na Rodovia MG 040, Km 49- Município de BRUMADINHO, Estado de Minas Gerais, CEP 35460-

000 (" NDHE-BRUMADINHO"), para o qual foi indicado em Assembleia Geral do NDHE

BRUMADINHO, realizada em 14 de setembro de 2017, em conformidade com os termos do 

artigo 21 do Estatuto Social do NDHE-BRUMADINHO. A Diretora ora empossada, cumprirá 

mandato de 03 (três) anos, (de 01/10/2017 a 30/09/2020), com fiel observância dos deveres 

impostos por lei e pelo Estatuto Social do NDHE-BRUMADINHO, em relação aos quais, no que se 

refere aos requisitos para o cargo, declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de 

exercer a administração por condenação criminal. 

Brumadinho, 14 de setembro de 2017. 


