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  Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Casa da Moeda do 
Brasil, realizada em 26/02/2021 

 
 
Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às 9h, foi aberta a 1ª Reunião 
Extraordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil - CMB, 
realizada por videoconferência, em virtude das medidas protetivas contra a propagação da COVID-
19, tendo como participantes o Presidente André Fernandes Berenguer, Gleisson Cardoso Rubin, 
George Alberto de Aguiar Soares, Fabiano Zouvi, Jaime Leôncio Singer e José Amaro Siqueira 
Valente. 1. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO. VOTO.CA/CMB/005/2021. O Presidente do 
CONSAD convocou o Colegiado à nomeação do Sr. Bruno Cesar Grossi de Souza, ao cargo 
vago de membro do Conselho de Administração da CMB, como representante do Ministério da 
Economia no colegiado, em atendimento ao determinado no Ofício SEI nº 34.801/2021/ME, de 11 
de fevereiro de 2021, do Sr. Coordenador-Geral de Assuntos Societários da União, para cumprir 
prazo de gestão unificado até 15/05/2021, a ser ratificado em Assembleia Geral, conforme dispõe o 
art. 44 do Estatuto Social da CMB – ESCMB e art. 150 da Lei 6404/76. Registra-se o cargo vago 
devido à renúncia do Sr. Fernando Loureiro Ulrich datada de 05/10/2020. O Colegiado, por 
unanimidade, decidiu pela nomeação, sendo emitida a Resolução CONSAD – RS/005/2021. Por 
fim, em atendimento ao artigo 146, §1º da Lei 6404/76, o membro do CONSAD nomeado segue 
assim qualificado: Bruno Cesar Grossi de Souza, brasileiro, economista, casado em regime de 
comunhão parcial de bens, identidade no 1.394.189 - SSP/DF, emitida em 25/05/1990, CPF 
865.411.376-68, domiciliado e residente no SQS 313, Bloco C, apto. 206, Brasília/DF, CEP 70.382-
030. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONSAD encerrou a reunião às 9h10. Eu, Liane 
Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Secretaria Geral, lavrei a presente Ata, que segue assinada. 
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