
 

 

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO 
E FISCAL – TRIÊNIO 2018/2020, DA ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 
DO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS – AFBDMG 
REALIZADA EM 05 DE JANEIRO DE 2018, ÀS 18:30 HS., POR E-MAIL VIA 
INTERNET. 

Presenças: Walter Garcia de Oliveira Abreu, Ney Eduardo Mendes Santiago, 

Eduardo Lery Vieira, Ruy Cotta e Luiz Carlos Soares. Na data acima reuniram-

se os membros do Conselho Deliberativo e Fiscal para tratar da eleição do 

Presidente e do Secretário, conforme preceitua o art. 23 do Estatuto Social em 

vigor. Aberta a reunião foi franqueada a palavra para que os conselheiros se 

pronunciassem. O conselheiro Walter Garcia de Oliveira Abreu colocou seu 

nome para apreciação dos demais para ocupar o cargo de Presidente deste 

Conselho. Da mesma forma o conselheiro Ruy Cotta apresentou seu nome 

para ocupar o cargo de Secretário. Por aclamação foram declarados eleitos. O 

Presidente eleito agradeceu a confiança depositada em seu nome para o 

desempenho do cargo e salientou o importante papel do Conselho como órgão 

estatutário e da observância de suas competências. Observou que este 

Conselho deverá examinar e deliberar, em reunião extraordinária a ser 

convocada em caráter de urgência, sobre a complementação da composição 

dos seus membros tendo em vista que foram eleitos somente os membros 

titulares faltando, portanto os 3 (três) suplentes. Propôs e foi aprovado o 

estabelecimento do calendário de reuniões ordinárias para este exercício, 

sendo que as mesmas serão realizadas nas segundas quartas-feiras dos 

meses de abril, julho e outubro deste ano e janeiro de 2019.  Nada mais 

havendo a tratar eu, Ruy Cotta, secretário, lavrei a presente ata, que vai 

assinada pelos presentes. Belo Horizonte 05 de janeiro de 2018 
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Original assinada e arquivada na Secretaria do CONSAF. 


