
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO 50 
"NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONOMICO DE 
("NDHE BRUMADINHO") REALIZADA EM 27/11/2018 

Em vinte e sete de novembro de 2018, às 10:30H, na sede do NDHE Brumadinho, situada 

nesta cidade de Brumadinho, MG, na Rodovia MG 040, KM 49, Área Rural , CEP 35460-000, 

reuniram-se os associados identificados na lista de presença que, assinada por todos, se torna 

parte integrante da presente Ata para todos os fins de direito, com o objetivo de deliberar sobre a 5ª. 

alteração do Estatuto do "NDHE Brumadinho". 

Assumiu a Presidência dos trabalhos a Sra. Áurea Maria Costa da Silva, Diretora da entidade, que 

deu início à Assembleia agradecendo a participação dos associados e solicitando que os mesmos 

assinassem a lista de presença. 

A Presidente esclareceu que as mudanças no Estatuto se fizeram necessárias em atendimento ao 

Ministério do Esporte e que as alterações foram redigidas e validadas pelo jurídico da Fundação 

Vale. Em seguida , as alterações propostas foram apresentadas, lidas e colocadas em votação, 

tendo sido aprovadas de forma unânime pelos presentes. Foram alterados: Capítulo Ili , Artigo 5°, 

Alíneas "a" a "o"; Capítulo IV, Artigo 6° , Parágrafo Primeiro; Capítulo VII , Seção li , Artigo 22, 

Parágrafo Primeiro e Parágrafo Quarto; Seção Ili , Artigo 25, Parágrafo Segundo e Parágrafo 

Terceiro, Capítulo VIII , Artigo 26 e Artigo 27 Alínea "e" e "f"; Artigo 28°. 

Assuntos Gerais: 1. A presidente comunicou as alterações no quadro de associados em função de 

desligamentos voluntários e desligamentos em cumprimento ao Estatuto. Aprovou-se a inclusão de 

trê~ novos associados: Alice Natalizi , Bruno Queiroz e Fernanda Fingerl. O associado Fernando 

Fineberg solicitou seu desligamento e o associado Ricardo Medeiros fez-se representar por 

procuração. O quadro atualizado de associados será apresentado na próxima Assembleia. 2. A . 
presidente fez um breve relato da gestão no período de outubro/2018 a outubro/2019, pontuando as 

questões mais relevantes, tais como redução de custos e aumento do número de beneficiários. 3. 

Falou também do material em excesso, mobiliário, utensílios, etc. não utilizados e não necessários 

ao NDHE que se encontram nos almoxarifados. Sugeriu a doação e/ou venda, após cuidadosa 

avaliação, revertendo-se o recurso para a Estação Conhecimento. A sugestão foi aceita , tendo a . 

Assembleia aprovado a proposta . 

Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente deu por encerrada a presente assembleia da qual 

lavrou-se esta Ata , que, lida e achada conforme, vai devidamente datada e assinada pela 

Presidente. Brumadinho/MG, 27 de nove~ _bÓo_de 2018. 

~t\N\_~ ~ ~ ~ 
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