ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS E
AMIGOS DE GOUVEIA – AFAGO – PARA APRESENTAÇÃO DO RELATORIO
DE ATIVIDADES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELEIÇÃO E POSSE DOS
CONSELHOS DE ADMINISRAÇÃO E FISCAL
Aos vinte e nove dias de março de dois mil e quatorze, às 17 horas, reuniram-se os associados
da Afago, conforme consta de suas assinaturas no Livro de Presença, nos salões do Restaurante
“Don Grill”, na Avenida do Contorno, n º 1636, Bairro Floresta, em Belo Horizonte, para
apresentação do Relatório de Atividades, Prestação de Contas do ano de 2013, Eleição e Posse
do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, para a gestão do triênio de 2014/16,
conforme disposto no Edital de Convocação.
O Presidente, Dr. Raimundo Nonato de Miranda Chaves, após constatada pelo Secretário a
existência de “quorum regimental”, declarou aberta a Assembléia. Destacou, antes de iniciar o
primeiro item da pauta, a figura do Professor José Moreira de Souza, membro e um dos
Diretores da Afago e Gouveiano importante, pelo trabalho de soerguimento da Comissão
Mineira de Folclore. Assessorado por alguns de seus colegas, organizou a documentação e
regularizou a contabilidade, soerguendo a Comissão. Mantém regular a edição do seu órgão
oficial, “o Carranca”, editou dois números da Revista Mineira de Folclore, com destaque para
o número 26. Publicou o livro “A Sombra do Andarilho”, às suas custas. Faz contato com o
interior, promovendo o folclore local. Está conseguindo apoio da Administração Municipal ,
Estadual e da UFMG , bem como de órgãos da Sociedade civil como SESI e CPPD. Conseguiu
apoio de pessoas físicas, dando como exemplo a doação das réplicas dos profetas do
Aleijadinho (doação feita por dona Anésia, viúva do Prof. Washington Albino). No campo da
pesquisa, coordena trabalhos nas escolas de primeiro grau , da Secretaria de Estado da
Educação, no Estado, sobre o saber popular. Está tendo seu trabalho reconhecido
nacionalmente. Recusou a presidência da Comissão Nacional de Folclore, de que atualmente é
o vice-presidente eleito. Após salva de palmas da platéia, José Moreira de Souza, tomando a
palavra e anunciou que está envidando esforços e meios para realizar, em Belo Horizonte, o
décimo sétimo Congresso Nacional de Folclore e convidou a Afago, o Município de Gouveia e
a Associação de Moradores de BH, para apoiar o movimento.
Prosseguindo, o presidente agradece nominalmente
aos membros dos Conselhos
Administrativo e Fiscal, aos colaboradores e associados de outras cidades. Entre estes cita
Maria Auxiliadora de Curvelo, a jovem Leila Karla da Cunha, de Gouveia, Hermes do
Nascimento, desportista, de Nova Serrana, Gil Martins de Oliveira, de Mateus Leme, João
Saraiva, de Contagem, Geraldo Fabiano, que retorna à Associação. Agradece aos associados de
Belo Horizonte, à ex-Diretora do Grupo Escolar Mata Machado, ao Senhor Ailton, de Sete
Lagoas, Dodô, de Gouveia, com 90 anos e assídua freqüentadora das promoções da Afago.
Dando andamento aos trabalhos, o Presidente convida o Secretário Guido de Oliveira Araújo a
ler e defender o Relatório de Atividades do ano de 2013. Lido, discutido e votado, foi aprovado
pela Assembléia. Convidou em seguida o tesoureiro, Adilson do Nascimento a fazer a leitura e
defender a prestação de contas, que, após lida, discutida e votada foi aprovada.
Dizendo que não cabe ao presidente que sai deixar plano de trabalho ao presidente que irá
entrar, passou a realizar a eleição, explicando que a eleição é por chapa apresentada à Diretoria
até dez dias antes da Assembléia e que, no caso, poderá ser por aclamação, por ter sido

apresentada apenas uma chapa. Convida, então, o Conselheiro Milton M. Ferreira de Miranda
a apresentar a chapa. Doutor Milton, convoca à frente da Assembléia os candidatos da chapa.
Conselho de Administração:
Adilson do Nascimento
- Presidente
Haroldo Antônio Ribas
- Vice-Presidente
Guido de Oliveira Araujo
- Secretário
Raimundo Nonato de Miranda Chaves - Tesoureiro
Geraldo Augusto Silva
-Diretor Social e Cultural
José Moreira de Souza
- Diretor de Comunicação
Manoel Luiz Ferreira de Miranda - Diretor Jurídico
Conselho Fiscal:
Milton M. Ferreira de Miranda - Titular
Geraldo da Consolação Miranda -Titular
João de Jesus Saraiva - Titular
Suplentes:
Gil Martins de Miranda
Leila Karla da Cunha
Geraldo Fabiano Chaves
Colocada em votação, a chapa foi eleita por aclamação. Em seguida o Presidente declarou todos
os membros empossados.
Antes de passar a presidência da Assembléia ao novo presidente, Dr. Raimundo, disse algumas
palavras à guisa de despedida , afirmando que após ocupar a presidência por quatro anos, sentese orgulhoso pela Instituição Afago, e grato aos colegas de Administração e à Assembléia pelo
apoio . Agradece também a colaboração do Dr. Marcos Ribas por ter mantido o contrato
assinado por seu pai, Dr. Waldir de Almeida Ribas, de cessão em comodato da sala 1709 .
Contudo, sente-se frustrado por não ter conseguido o ideal de Doutor Waldir de Almeida Ribas,
fundador da Afago, de congregar os gouveianos da Grande BH e, também por não ter
conseguido o desenvolvimento de Gouveia com a unidade de suas elites. Reafirmou sua
confiança na Afago e no novo Presidente. Em seguida transmite a presidência da Assembléia
ao novo presidente, Dr. Adilson do Nascimento, que, em seu discurso apresentou o plano de
trabalho para o triênio seguinte, o que fará parte desta ata. Agradece a confiança nele
depositada. Logo após foi eleita uma comissão de três membros para assinar a ata, constante de
Diva Maria de Miranda, Adélia Anis Raies de Souza e Mariza Lucia Dias de Araujo.
Na palavra franca, Maria Auxiliadora de Paula Ribeiro e João Saraiva usaram da palavra, para
se despedirem do presidente que deixava o cargo e cumprimentar e desejar sucesso ao ora
empossado.
Gil Martins de Miranda propõe que a AFAGO desenvolva um projeto para criar o futuro
cidadão político consciente, patrocinando 3 ou 4 palestras sobre o voto consciente para os
alunos do ensino médio das escolas estaduais de Gouveia.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembléia da qual, eu, Guido de Oliveira Araújo,
lavrei a presente ata. Belo Horizonte, 29 de março de 2014.

