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André Janones, Anderson Adauto, Célia Xakriabá, Romênio Pereira, Tereza Cruvinel, Nelson
Hubner, Ricardo Galvão, Ildeu Castro Moreira e Patrícia Vieira Trópia têm nomes confirmados

E D I T A L
Na qualidade de Presidente da Associação do Residencial Gran Royalle Lagoa Santa,
CNPJ 17.179.074/0001-30, sirvo-me da presente para convocar V.Sas. para participarem da
Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 17 de Dezembro de 2022 (sábado), em
sua sede na Av. Portela, 1821, Lagoa Mansões II, no Município de Lagoa Santa, às 09:30
horas em primeira convocação, contando com a presença da maioria dos Associados, ou
às 10:00 horas em segunda convocação, no mesmo dia e local, com qualquer número de
presentes, para deliberarem sobre os seguintes itens de pauta:
a) Revogação de decisão de escolha de piso para entrada da área de lazer na assembleia do
dia 22/10/2022 e apresentação de nova proposta;
b) Aprovação do orçamento do ano de 2023, segundo proposta de reajuste apresentada pela
Pacto Administradora no valor de R$ 110,47 (Cento e dez reais e quarenta e sete centavos),
onde o novo valor seria de R$ 510,02 (Quinhentos e dez reais e dois centavos), ou outro valor
a ser aprovado durante a assembleia;
c) Discussão sobre assuntos diversos, conforme interesse geral.

Lagoa Santa, 16 de novembro de 2022
CYNTHIA FURTADO LANDIM PERES

PRESIDENTE
OBSERVAÇÕES:
- A participação de cada condômino é de extrema importância, a fim de apresentar ideias e
sugestões para a solução dos problemas, cujas decisões afetarão a todos;
- É lícito aos senhores associados se fazerem representar na Assembleia ora convocada por
meio de procuradores, conforme Estatuto:
Capítulo 5.3 parágrafo segundo do estatuto: será admitido o voto por procuração por
instrumento público até o máximo de 01(um) constituinte por procurador nomeado, sendo
vedado, portanto, que um mesmo procurador represente mais de umAssociado naAssembleia
Geral. O procurador nomeado poderá representar 01(um) constituinte proprietário de mais
de um lote, tendo votos correspondentes ao número de lotes do proprietário constituinte,
obedecidas as regras do parágrafo primeiro acima.
- A ausência dos senhores associados não os desobriga, pois presumir-se-á a aceitação
tácita dos assuntos que forem tratados e deliberados;
- Só terão direito a voto os associados que estiverem em dia com o pagamento da taxa de
condomínio conforme prevê o Estatuto.

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

Edital de Leilão Público nº 3107/0222 - 1° Leilão e nº 3108/0222 - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna
público aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo
de venda, constante do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se
encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação
Fiduciária, de propriedade da CAIXA. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas,
do qual é parte integrante o presente aviso de Venda, de 09/12/2022 até 18/12/2022, no
primeiro leilão, e de 23/12/2022 até 02/01/2023, no segundo leilão, em horário bancário,
nas Agências da CAIXA situadas em todo território nacional e no escritório do Leiloeiro
JOSECELLI KILDARE FRAGA GOMES, no endereço Avenida Luís Viana Filho, 6462, Sala
509-A, Empresarial Wall Street, Patamares, Salvador/BA - CEP: 41.730-101, telefones
71/3327-2999 (fixo) e 71/98146-8452 (What’s APP) e atendimento de segunda a sexta-feira
de 9:00h às 17:00hs, site www.rjleiloes.com.br. O Edital estará disponível também no site
www.caixa.gov.br/imoveiscaixa. O 1° Leilão realizar-se-á no dia 19/12/2022, às 10h, no site
www.rjleiloes.com.br, na presença dos interessados ou seus procuradores que comparecerem
no ato. Os lotes remanescentes, não vendidos no 1° Leilão, serão ofertados no 2° Leilão no
dia 03/01/2023 às 10hs, no site www.rjleiloes.com.br, na presença dos interessados ou seus
procuradores que comparecerem no ato.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

AVISO DE VENDA

EXTR. DA ATA R.P. Nº 148/2022 – P.L. 174/2022 – P.E. 042/2022. DAS
PARTES: PMV e a TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS
HOSPITALARES LTDA. OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual
aquisição de medicamentos em geral, em atendimento a Secretaria Municipal
deSaúde. VIG: 12meses. VLR:R$8.280,00. FDO: 372, 373.

EXTR. DA ATA R.P. Nº 149/2022 – P.L. 174/2022 – P.E. 042/2022. DAS
PARTES: PMV e a CMH – CENTRALDEMEDICAMENTOS HOSPITALARES
EIRELI - ME. OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de
medicamentos em geral, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.
VIG: 12meses. VLR:R$18.104,10. FDO: 372, 373.

EXTR. DA ATA R.P. Nº 150/2022 – P.L. 174/2022 – P.E. 042/2022. DAS
PARTES: PMV e a BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A. OBJETO:
Registro dePreços para futura e eventual aquisição demedicamentos emgeral,
em atendimento a Secretaria de Saúde. VIG: 12 meses. VLR: R$ 312.405,30.
FDO: 372, 373.

EXTR. DA ATA R.P. Nº 151/2022 – P.L. 174/2022 – P.E. 042/2022. DAS
PARTES: PMV e a DROGARIA GLOBER LTDA - ME. OBJETO: Registro de
Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos em geral, em
atendimento a Secretaria de Saúde. VIG: 12 meses. VLR: R$ 4.244,88. FDO:
372, 373.

EXTR. DA ATA R.P. Nº 152/2022 – P.L. 174/2022 – P.E. 042/2022. DAS
PARTES: PMV e a PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA. OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual
aquisição de medicamentos em geral, em atendimento a Secretaria de Saúde.
VIG: 12meses. VLR:R$22.034,70. FDO: 372, 373.

EXTR. DA ATA R.P. Nº 153/2022 – P.L. 174/2022 – P.E. 042/2022. DAS
PARTES: PMV e a GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA. OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de
medicamentos em geral, em atendimento a Secretaria de Saúde. VIG: 12
meses. VLR:R$5.184,00. FDO: 372, 373.

PREFEITURA DE VESPASIANO/MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

- CIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO
HORIZONTE

Aviso da Licitação URBEL/SMOBI PE Nº 007/2022
Processo nº 01.058.958/22-13

Objeto: Contratação de serviços para continuidade da execução do Projeto de
Trabalho Técnicos Social (PTTS) do Empreendimento Via 710 - Programa
Pró-Transporte. Credenciamento: até às 08h do dia 02 de dezembro de 2022.
Recebimento das propostas comerciais: até às 08h30mindodia 02de dezembro de
2022.Sessãopúblicade lances: aberta às10h30mindodia02dedezembrode2022.
O pregão será realizado em sessão pública por meio da INTERNET. Para
participar do pregão eletrônico, os interessados deverão cadastrar-se junto
às agências do Banco do Brasil, para obtenção da chave de acesso. O texto
integral do edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados nos sites
www.licitacoes-e.com.br e https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes, no campo
obras e infraestrutura, e na SUAD - Protocolo Geral da URBEL, localizada
em Belo Horizonte/MG, na Av. do Contorno, 6.664, 1º Andar, Savassi,
segunda a sexta-feira, de 09h às 15h, onde serão obtidos em meio digital,
mediante agendamento prévio com o pregoeiro, por meio do fornecimento pelo
interessado de um CD-R ou DVD-R não utilizado ou por cópia reprográfica,
com a comprovação de recolhimento do valor conforme previsão editalícia.

Belo Horizonte, 09 de novembro de 2022
Leandro César Pereira

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO
HORIZONTE - URBEL

CNPJ: 17.201.336/0001-15 - NIRE 313.000.411-40
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO
Ficam os senhores acionistas convocados para se reunirem em Assembleia
Geral Extraordinária no próximo dia 25 de novembro de 2022, às
9h00min, na sede social da empresa, situada na Av. do Contorno, nº
6664, 1º andar, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: a) Eleição/destituição de Membros do Conselho Fiscal;
b) Deliberar sobre quaisquer outros assuntos de interesse da sociedade.

Belo Horizonte (MG), 17 de novembro de 2022
Josué Costa Valadão

Presidente do Conselho de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO/
MG. TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022. Objeto: Contratação de serviços
profissionais técnico-especializados em assessoria e consultoria administrativa para
capacitação e orientação daAdministração Pública. Tipo: Técnica e Preço. Regime
de Execução: Empreitada por Preço Global. Data: 19/12/2022, às 08h30min.O
Edital e seus anexos poderão ser adquiridos na Sala da CPL da Prefeitura
de São Sebastião do Maranhão ou no site: https://saosebastiaodomaranhao.
mg.gov.br/. Rene Guimarães Farnese - Pregoeiro e Presidente da CPL.

PREFEITURAMUNICIPALDE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO/MG.
TOMADADEPREÇOSNº009/2022.Objeto:Contrataçãode serviços profissionais
técnico-especializados em contabilidade públicamunicipal. Tipo: Técnica e Preço.
RegimedeExecução:EmpreitadaporPreçoGlobal.Data: 20/12/2022, às 08h30min.
O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos na Sala da CPL da Prefeitura
de São Sebastião do Maranhão ou no site: https://saosebastiaodomaranhao.
mg.gov.br/. Rene Guimarães Farnese - Pregoeiro e Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA/MG
PUBLICAÇÃO DE EDITAL

PROCESSO Nº. 000093/2.022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 000026/2.022
REGISTRO DE PREÇO Nº. 000031/2.022

O Município de Verdelândia-MG torna público aos interessados, que realizará licitação
na modalidade de pregão eletrônico do tipo menor preço, para a aquisição de dieta
enteral, complemento nutricional e fórmulas para atender a Secretaria Municipal
de Saúde. O início do recebimento das propostas será a partir da publicação do edital
nos sítios abaixo mencionados e encerrará no dia 30/11/2.022, às 08:20:00 (oito
horas e vinte minutos). O início da sessão pública para apuração do processo será
a partir das 08:30:00 (oito horas e trinta minutos) do dia 30/11/2.022, no endereço
eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br e será regida pelas especificações
constantes do edital e seus anexos. O edital poderá ser acessado no mencionado
endereço eletrônico, no site do município: www.licitacaoverdelandiamg@gmail.
com e ainda retirado no Departamento de Licitações e Contratos no endereço: Av.
Renato Azeredo, nº. 2.001, Centro, Verdelândia-MG (prédio sede da prefeitura),
de segunda à sexta feira, sendo dia útil, no horário de 07:30 às 12:30 horas.

Verdelândia-MG, 16 de novembro de 2.022. Edilson Silva Dutra, Pregoeiro Oficial.

LDI LOG DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
CNPJ/ME nº 14.689.599/0001-27 - NIRE 31.209.373.534

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2022
1. Data, hora e local: Aos 10 dias do mês de novembro do ano de 2022, às 09:00 horas, na sede da sociedade à Avenida
Professor Mário Werneck, nº 621, 10º andar, bairro Estoril, Belo Horizonte/MG, CEP 30.455-610. 2. Composição da
Mesa: Presidente: Sergio Fischer Teixeira de Souza; Secretário: André Luiz de Ávila Vitória. 3. Presença: Presente a
única sócia, representando a totalidade do capital social: LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A.,
sociedade anônima com capital aberto, com sede em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Professor
Mário Werneck, 621, 10º andar, Conj. 2, bairro Estoril, CEP 30.455-610, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 09.041.168/0001-
10, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG sob o NIRE nº
31.300.027.261, neste ato representada por seu Diretor Presidente Sr. Sergio Fischer Teixeira de Souza, brasileiro,
casado, engenheiro, portador da CI nº M 6.951.238 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 029.016.536-93, residentes e
domiciliados no endereço comercial conforme mencionado acima (“LOG”). 4. Pauta em votação: Deliberar a proposta
de redução do capital social da sociedade, em razão de ser ele excessivo em relação ao objeto social com a restituição
de parte do valor das quotas canceladas à sócia. 5. Deliberações: Por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas:
5.1. Foi aprovada a redução do capital social, nos termos dos artigos 1.082, inciso II, e 1.084 da Lei nº 10.406/02 (“Código
Civil”), por ser excessivo ao objeto da Sociedade, no montante de R$ 12.200.000,00 (doze milhões e duzentos mil reais)
com a restituição de parte do valor das quotas, em moeda corrente nacional à única sócia LOG. A eficácia da redução
de capital ora deliberada está sujeita ao transcurso do prazo de 90 (noventa) dias contados da publicação desta ata
em jornal de grande circulação, para eventual oposição de credores, nos termos do §1º do artigo 1.084 do Código Civil,
sendo que após o transcurso do prazo acima, sem oposição de credores, a Sócia promoverá a respectiva alteração do
Contrato Social da Sociedade para refletir a alteração do capital social. 5.2. Foi aprovado o cancelamento de 12.200.000
(doze milhões e duzentos mil) quotas de propriedade da sócia LOG. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar e
cumpridas as formalidades legais, o Sr. Presidente deu por encerrada a Reunião, lavrando a presente Ata que, depois de
lida, foi aprovada em todos os seus termos, sendo assinada pelos presentes. Belo Horizonte/MG, 10 de novembro de 2022
Mesa: Sergio Fischer Teixeira de Souza - Presidente; André Luiz de Ávila Vitória - Secretário. Sócia: LOG COMMERCIAL
PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. - Sergio Fischer Teixeira de Souza - Diretor Presidente.

GUILHERME PEIXOTO,
MATHEUS MURATORI E ANA MENDONÇA

O vice-presidente eleito, Ge-
raldo Alckmin (PSB), divulgou,
ontem, mais 162 nomes para
compor a equipe de transição de
governo. Dezesseis grupos técni-
cos foram escalados pelo ex-go-
vernador paulista, coordenador-
geral da transferência de poder. A
lista inclui nove mineiros, cujos
convites foram oficializados na
última leva de integrantes da
transição, que mistura antigos
aliados do presidente eleito, Luiz
Inácio Lula da Silva (PT), e recen-
tes nomes da coalizão liderada
pelo petista. Entre os chamados,
está o deputado federal André Ja-
nones (Avante), que aderiu ao
bloco pró-Lula em agosto e, ago-
ra, foi chamado para o comitê de
Comunicação Social. Antigo
companheiro político do presi-
dente eleito, Anderson Adauto,
ex-prefeito de Uberaba, no Triân-
gulo, e ex-ministro dos Transpor-
tes, ele vai atuar na comissão so-
bre minas e energia.

Os mineiros anunciados on-
tem contemplam, paralelamen-
te, alas tradicionais do PT e parti-
dos que se somaram à coligação
de Lula neste ano. Secretário de
Relações Internacionais do dire-
tório nacional petista, Romênio
Pereira vai dar contribuições ao
grupo que trata dos diálogos en-
tre o Brasil e outros países. O Psol,
que já estava representado com a
deputada federal Áurea Carolina,
nascida no Pará, mas com a car-
reira política feita em Minas, vai
ter, também, a congressista elei-
ta Célia Xakriabá. Enquanto Áu-
rea atuará na área cultural, Célia
terá a missão de auxiliar a comis-
são sobre os povos originários.

Antes, Alckmin já havia con-
vocado outros mineiros para a
equipe de Lula. Na área de desen-
volvimento social e combate à fo-

me, o representante é o deputa-
do estadual André Quintão (PT).
O setor de Quintão já começa a
reunir dados e informações a res-
peito de políticas públicas pro-
movidas pelo presidente Jair Bol-
sonaro (PL). Para o comitê de in-
fraestrutura, o escolhido foi o se-
nador Alexandre Silveira (PSD),
coordenador político da campa-
nha presidencial de Lula em Mi-
nas no segundo turno. Presente,
ainda, a deputada estadual Ma-
caé Evaristo (PT), chamada para o
grupo de Educação. Já o grupo de
igualdade racial vai ter dois mi-
neiros: Nilma Lino Gomes, ex-
ministra, e o sociólogo Martvs
das Chagas.

Conselheiro da campanha de
Lula para assuntos ligados às re-
des sociais, Janones usou justa-
mente as plataformas digitais pa-

ra celebrar a participação no go-
verno de transição. “Neste pri-
meiro momento, vamos traba-
lhar para desmontar a máquina
de ódio instalada na Secretaria de
Especial Comunicação Social (Se-
com) e preparar o caminho para
a comunicação do futuro gover-
no”, disse, no Twitter.

No Egito para participar da cú-
pula do clima das Nações Unidas,
a COP27, Célia Xakriabá também
festejou a indicação. Segundo ela,
a participação indígena na gestão
federal é “fundamental”. Apesar
disso, ela protestou contra a au-
sência, na comissão de Povos Ori-
ginários, de representantes da Ar-
ticulação dos Povos Indígenas do
Brasil (Apib).“É a maior organiza-
ção do movimento indígena no
país”, reclamou. Ativista indígena,
Célia vai trabalhar ao lado de no-

mes como a deputada federal
eleita Sônia Guajajara (Psol-SP) e
a parlamentar Joênia Wapichana
(Rede-RR).

TÉCNICOS Além de Célia Xakria-
bá, Anderson Adauto, André Ja-
nones e Romênio Pereira, Alck-
min anunciou mais cinco mi-
neiros para a equipe de transi-
ção. Adauto, aliás, terá a compa-
nhia do engenheiro Nelson
Hubner, nascido em Lajinha, na
Zona da Mata. Ele foi ministro
interino de Minas e Energia e di-
retor-geral da Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel). Jano-
nes também vai trabalhar em
parceria com uma conterrânea.
Isso porque a jornalista Tereza
Cruvinel, ex-presidente da Em-
presa Brasileira de Comunica-
ções (EBC), também compõe a

relação de contribuidores do
grupo de comunicação social.

No grupo de ciência, tecnolo-
gia e informações, são dois mi-
neiros. Natural em Itajubá, no Sul
do estado, o doutor em física Ri-
cardo Galvão é o primeiro deles.
Apesar das raízes mineiras, Gal-
vão fez carreira em solo paulista:
é professor do Instituto de Física
da Universidade de São Paulo
(USP), integrante da Academia
Brasileira de Ciências e ex-diretor
do Instituto Nacional de Pesqui-
sas Espaciais (Inpe). Neste ano,
Galvão foi candidato a deputado
federal pela Rede-SP.

O setor científico vai receber
ainda as sugestões de Ildeu Cas-
tro Moreira, de Capela Nova, Re-
gião Central de Minas. Ele é pro-
fessor, doutor em física e foi pre-
sidente da Sociedade Brasileira

para o Progresso da Ciência
(SBPC). A junta técnica sobre tra-
balho, por sua vez, terá a partici-
pação da professora Patrícia
Vieira Trópia, de Uberlândia, no
Triângulo. Ela é doutora pela
Universidade Estadual de Cam-
pinas (Unicamp), de São Paulo,
leciona na Universidade Federal
de Uberlândia (UFU) e presidiu a
Associação Brasileira de Estudos
do Trabalho.

Ao todo, são 31 grupos de
transição. Mais de 250 pessoas
foram anunciadas por Alckmin
para os trabalhos em torno da
passagem de bastão. Apesar da
numerosa equipe, conforme
prevê a legislação, somente 50
pessoas vão ocupar um cargo e
receber pelo trabalho. A maioria
dos nomeados fará um trabalho
voluntário.

❚ SUCESSÃO

Equipe de transição conta
com mais nove mineiros

TULIO SANTOS/EM/D.A.PRESS ENERSON CLEITON/DIVULGAÇÃO

Aliado de Lula durante a campanha eleitoral, o deputado André Janones reforçará comunicação social. Já o ex-ministro Anderson Adauto contribuirá no grupo de minas e energia


