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ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIADO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO 
HUMANO E ECONÔMICO DE BRUMADINHO 

{NDHE-BRUMADINHO} 

REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2017. 

Aos 10 dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às 10:30 horas, na sede administ rativa 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 t ratar dos seguintes 
itens: 

1) Aprovação das contas e dos balanços financeiros nos exercícios de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. 
2) Assuntos Gerais 

Verificando a existência de "quorum" legal, foram iniciados os trabalhos pela Sra. Diretora Presidente, Aurea 
Maria Costa da Si lva, que passou a deliberar a respeito dos assuntos da ordem do dia, em consonância com o 
Edita l de Convocação. Seguiu-se então a Assembleia com a Sra. Aurea Costa Maria da Silva passando a palavra ao 
Sr. Fernando Eloi Lafaete, contador, CRC/MG 088089/0, sócio representante da empresa "Conafe Contabilidade, 
Auditoria e Consultoria LTDA", cont ratada no ano de 2014, com o propósito de apresentar publicamente a 
escrituração contábil da inst ituição nos exercícios de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, apresentando o 
detalhamento conforme elencado abaixo: 
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t--

Caixa e equivalentes (C) ---
✓ Imobilizados (NC) 
✓ Bens do Imobilizado (CA) 
✓ TOTAL DO ATIVO 

Convênios, Contratos e Termo de Parceria (PC) 
✓ Patrimônio Líquido {PL) 

✓ Resultado do Exercício {ORE) 
✓ TOTAL DO PASSIVO 

,.._ _______ ________ _.;SIGLAS/ABREVIAÇÕES 

(C) => Circulante (PC) => Passivo Circulan_te _______ ~------, 
(NC) => Não Circulante (PL) Patrimônio Líqui_do _______ _ 

(CA)=> Compensação Ativa (DRE) Demonstrativo de Resultado do Exercício 
-- -

Ao longo da apresentação, Fernando Eloi Lafaete ressaltou a todos os presentes que a empresa responsável à 
época pelos fechamentos contábeis da instituição, nos exercícios de 2011, 2012 e 2013, era a "Toutatis Client 
Services do Brasil S/A. E, que, após uma prévia análise das documentações e fechamentos apurados pela mesma 
- constatou-se algumas inconsistências de ordem "contábil", obrigando ao corpo Diretor e à equipe de gestão 
local do NDHE-Brumadinho, a proceder com a contratação da atual empresa de contabilidade, "Conafe 
Contabilidade, Auditoria e Consultoria LTDA", com o intuito de a mesma refazer a contabilidade (retroativa) dos 
anos de 2011, 2012 e 2013; dando a sequência também aos exercícios de 2014 a 2016. 
Por fim, foi apresentado publicamente o Relatório de Auditoria Externa, confrontando com as respectivas 
demonstrações de resu ltados contábeis, contendo as mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações 
de recursos, que, por conseguinte, confi rmam que estão de acordo com os princípios de contabilidade, pautados 
pela legislação aplicável às organizações sem fins lucrativos. No relatório apresentado, o ponto mais relevante foi 
a conta de "Adiantamentos" que se encontra no ativo do NDHE - Brumadinho, onde há movimentações sem 
apresentação das contrapartidas de baixa dos referidos adiantamentos referentes aos exercícios de 2011, 2012 e 
2013, ficando seu saldo, em 31 de dezembro de 2016, no montante de R$ 584.461,75 (quinhentos e oitenta e 
quatro mil reais quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos). Após longa discussão junto aos 
Associados sobre o assunto supracitado e o histórico ruim apresentado pela gestão do NDHE em relação a 
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contabilidade contratada à época, concluiu-se que alguns documentos foram extraviados nos trâmites da 
contabilidade anterior "Toutatis Client Services do Brasil S/ A". Sendo assim, o Conselho Fiscal e os demais 
presentes decidiram proceder com a baixa na conta de Adiantamentos e aprovaram unanimemente todas as 
peças contábeis apresentadas, retratando a posição patrimonial e financeira do NDHE-Brumadinho, nos exercícios 
fiscais de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. 

Passando ao segundo ponto da pauta a Diretora - Presidente pontuou a necessidade de se proceder à eleição ou 
reeleição do Conselho Fiscal da entidade, cujo mandato se encerra em 04 de novembro. Foi proposta a reeleição 
do atual conselho para mais um mandato de 03 anos, proposta aprovada unanimemente pela Assembleia. A 
Assembleia deliberou ainda retroagir o novo mandato do Conselho Fiscal a 1º . de outubro alinhando com o 
mandato da nova Diretoria. O Conselho Fiscal reeleito para o mandato de 1º./10/ 2017 a 30/ 09/ 2020 é constituído 
pelos senhores Ricardo Medeiros (CPF 713.762.670-04), Paulo Cesar Simas (CPF 097.543.667-80) e Juçanã Souza 
(CPF 789.843.357-20). 

Nada mais havendo a tratar, a Sra. Diretora Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 
Assembleia Geral do NDHE-Brumadinho, da qual foi lavrada a presente ata, que vai devidamente assinada para 
que se cumpram os trâmites legais. 

15º0F{Cf0~ 

Brumadinho, 10 de outubro de 2017. 
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Aurea ~ a Costa da Silva 
Diretora-Presidente 

NDHE-Brumadinho 

Fernando 
Conafe Contabilidade, A cfitoria e Consultoria LTDAA 

CRC/MG 088089/0 1 
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o Cesar Si mas Oliveira 
Conselheiro Fiscal 
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Ricardo Edevaldo Silva de Medeiro 

Conselheiro Fiscal 
713. 762.670-04 
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