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ATÀ DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO "NUCLEO DE 
DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONOMICO DE BRUMADINHO" 

("NDHE BRUMADINHO") REALIZADA EM 23/01/2019 
Aos vinte e três dias do mês de janeiro de 2019 , na sede do 

NDHE Brumadinho, situada na Rodovia MG 040, KM 49, Área Rural; 

CEP 35460-000, Brumadinho/MG reuniram-se, em primeira convocação 

os associados identificados na lista de presença que se torna 

parte integrante da presente Ata. Aberta a sessão pela Diretora 

Presidente, Sra. Áurea Costa , a mesma nomeou o Sr. Edelson Brito 

secretário ad hoc desta Reunião . Em atendimento à ordem do dia 

fez-se uma breve explanação sobre a prestação de contas e foram 

colocados à disposição dos Associados todos os documentos 

contábeis referentes ao exercício de 2017.Os assoc i ados também 

tiveram acesso ao relatório da auditoria independente, bem como 

ao resumo das variações e demonstrações elaborado pelo escritório 

de contabilidade . A seguir foi apresentado o parecer do Conselho 

Fiscal, favorável à aprovação das contas. Colocado em votação o 

parecer foi aprovado por unanimidade. Portanto , por deliberação 

da Assembleia Geral foram aprovadas as contas do Núcleo de 

Desenvolvimento Humano e Econômico de Brumadinho relativas ao 

exercício de 2017. Nada mais havendo a tratar, deu-se por 

encerrada a Assembleia da qual lavrou-se a presente ata que após 

lida e aprovada será levada vai devidamente datada e assinada por 

mim , Edelson Brito dos Santos , secretário ad hoc e pela Diretora 

Presidente, Áurea 

janeiro de 2019 . 

Maria Costa da Silva. Brumadinho/MG, 23 de 
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