
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRA ORDINÁRIA

O Sr. Luiz Gonzaga de Oliveira, presidente da Instituição Cristã de Amparo Material e Espiritual – 
I.C.A.M.E., no uso das atribuições que lhe confere o novo Estatuto Social de 19/12/2003, convoca 
os senhores associados em pleno gozo de seus direitos sociais para reunirem-se em Assembleia 
Geral Extraordinária a realizar-se no dia 16/12/2021 às 20:00 horas, na sede da ICAME, situada 
à Av. Estrela do Sul nº 2050 – Bairro Martins, Uberlândia-Mg, para tratarem da seguinte ordem do 
dia:
 1)Abertura
 2)Alteração parcial das disposições Estatutárias da Instituição
 3)Eleição da nova Diretoria Executiva e Conselho de Administração (Triênio 
2022/2024)
 4)Eleição do Conselho Fiscal (Triênio 2022/2024).

Uberlândia, 16 de Novembro de 2021.
Luiz Gonzaga de Oliveira

Presidente

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONGRESSO DE DELEGADOS(AS)
EXTRAORDINÁRIO - CONSINTET-UFU 2021

1. 1. O Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições Federais de Ensino 
Superior de Uberlândia - SINTET-UFU, através de sua Coordenação Geral, e no uso de suas 
atribuições estatutárias previstas no artigo 18, § 1º, combinado com o artigo 19, inciso V, com o artigo 
20, § 4º e 5º, e com o artigo 23, inciso VII de seu Estatuto Social, vem através do presente edital, 
convocar todos(as) os(as) trabalhadores(as) sindicalizados(as), servidores(as) técnico-administrativos 
da Universidade Federal de Uberlândia, empregados públicos da EBSERH e funcionários(as) das 
fundações RTU e FUNDAP, a realização do CONGRESSO DE DELEGADOS(AS) EXTRAORDINÁRIO 
– CONSINTET-UFU 2021, a ser realizada virtualmente no dia 21 de dezembro de 2021, no período das 
14:00 às 18:00 horas através da plataforma Zoom Meeting, com informações para participação 
disponibilizadas no site http://www.sintetufu.org, dispondo o Congresso da seguinte pauta:
 Pauta Única: Prestação de contas dos anos 2020 e 2021.
2. Tratando-se de um Congresso Extraordinário, o presente edital apresenta a Exposição de Motivos 
para a convocação, a saber: “Em virtude da pandemia de Covid-19 e o cumprimento de medidas 
sanitárias que visam evitar a exposição ao risco de contágio, a categoria em Assembleia Geral 
deliberou no ano de 2020 por não realizar o CONSINTET-UFU Ordinário, aprovando então a realização 
de Assembleia de Apresentação de contas em 2020. Em 2021, entendendo ainda a impossibilidade de
realização de um CONSINTET-UFU ordinário, a Coordenação Colegiada convoca edição Extraordiná-
ria com pauta exclusiva para cumprir as normas estatutárias e apreciar as contas dos anos de 2020 e 
2021.
3. Como etapa do congresso, o presente edital convoca também a ASSEMBLEIA GERAL DE ELEIÇÃO 
DE DELEGADAS E DELEGADOS, por meio virtual, a ser realizada no dia 06 de dezembro de 2021, 
com a primeira convocação às 14:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos filiados ou em 
segunda convocação às 14:15 horas, com qualquer número dos presentes, através da plataforma Zoom 
Meeting, com informações para participação disponibilizadas no site http://www.sintetufu.org, dispondo 
esta Assembleia da seguinte pauta:
 Pauta única: Eleição de Delegadas e Delegados para o CONGRESSO DE DELEGA-
DOS(AS) EXTRAORDINÁRIO – CONSINTET 2021.

Uberlândia, 21 de novembro de 2021
Coordenação Geral do SINTET-UFU

Aviso Edital de Licitação - Processo Licitatório nº 149/2021 - Pregão Presencial "Menor Preço'' Global-
Estimado. O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no uso de suas
atribuições legais, torna público que fará realizar o Processo Licitatório nº 149/2021, na modalidade
"PREGÃO PRESENCIAL" do tipo "Menor Preço'' Global- Estimado, dia 10 de dezembro de 2021 às
09:00 horas, no Auditório de Licitações do DMAE, Avenida Rondon Pacheco, nº 6.400, Bairro Tibery,
CEP nº 38.405-142, que visa a contratação exclusiva de Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte
- EPP ou equiparadas para prestação de 5.850 horas de serviços técnicos profissionais de usinagem
industrial, serviços de torno, fresa, solda, plaina, corte, prensa e balanceamento dinâmico, para atender as
necessidades da Diretoria Técnica do DMAE, estando o edital à disposição dos interessados, no endereço
eletrônico www.dmae.mg.gov.br ou na Diretoria de Suprimentos, das 09:00 às 16:00 horas. Uberlândia-
MG, dia 22 de novembro 2021. Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - UBERLÂNDIA/MG

Aviso Edital de Licitação Processo Licitatório nº 148/2021 Pregão Presencial "Menor Preço''
Global - Estimado. O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no
uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar o Processo Licitatório nº 148/2021,
na modalidade "PREGÃO PRESENCIAL" do tipo "MENOR PREÇO" GLOBAL - ESTIMADO,
no dia 09 de dezembro de 2021 às 09:00 horas, no Auditório de Licitações do DMAE, Avenida
Rondon Pacheco, nº 6.400, Bairro Tibery, CEP nº 38.405-142, que visa contratar empresa para
fornecimento de materiais, sendo: 50 (cinquenta) m³ de concreto FCK 20 MPA - usinado brita um
e 50 (cinquenta) m³ de concreto FCK 25 MPA usinado brita um, em atendimento à Diretoria de
Drenagem pluvial, estando o edital à disposição dos interessados, no endereço eletrônico
www.dmae.mg.gov.br ou na Diretoria de Suprimentos, das 09:00 às 16:00 horas. Uberlândia-MG,
22 de novembro de 2021. Adicionaldo dos Reis Cardoso-Diretor Geral do DMAE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - UBERLÂNDIA/MG

Aviso Edital de Licitação Processo Licitatório nº 147/2021 - Pregão presencial "Menor Preço''-
Item- Ampla Disputa. O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE,
no uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar o Processo Licitatório nº 147/
2021, na modalidade "PREGÃO PRESENCIAL" do tipo "Menor Preço'' Item, no dia 08 de dezembro
de 2021 às  09:00 horas, no Auditório de Licitações do DMAE, Avenida Rondon Pacheco, nº
6.400, Bairro Tibery, CEP nº 38.405-142, que visa a Contratação de empresa para prestação de
serviços de locações de horas de caminhão basculante 10 m³ (02 unidades) com motorista e horas
de caminhão combinado vácuo/hidrojato (04 unidades) com motorista,  em atendimento às Diretorias
Técnica e de Drenagem Pluvial, estando o edital à disposição dos interessados, no endereço
eletrônico www.dmae.mg.gov.br ou na Diretoria de Suprimentos, das 09:00 às 16:00 horas.
Uberlândia, de 22 de novembro 2021. Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - UBERLÂNDIA/MG
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CASTRAÇÃO

Castramóvel ultrapassa 200  atendimentos em Uberlândia
 � DA REDAÇÃO

O castramóvel em Uber-
lândia ultrapassou 200 aten-
dimentos após uma semana 
de funcionamento na cidade. 
Segundo a Prefeitura, até a 
última sexta-feira (19), a média 
diária foi de 36 procedimentos.

O Programa de Controle 
Populacional de Cães e Ga-
tos foi lançado no dia 10 de 
novembro e começou a ser 
executado no dia 12, com a 
parceria da ONG SOSPet que 
é responsável pelas cirurgias 
de esterilização dos animais 
no Castramóvel. A Prefeitura 
informou que 218 animais já 
foram castrados. O Executivo 
disse ainda que a previsão é 
que Uberlândia terá, a partir 
do ano que vem, aproximada-

mente 3.500 animais castrados 
por ano.    

O Castramóvel possui isola-
mento térmico e acústico, sis-
temas de climatização e de se-
gurança e combate a incêndio, 
além de sistema hidráulico com 
dois reservatórios de água. O 
ambiente é dividido entre salas 
de pré e pós-operatório, centro 
cirúrgico, banheiro e depósito 
para dejetos. O veículo foi 
adquirido com recurso oriun-
do de emenda parlamentar 
do deputado federal Weliton 
Prado e com contrapartida do 
Município. O castramóvel está  
localizado no Camaru, área 
interna do Sindicato Rural de 
Uberlândia.

 � CADASTRO 
PROTETORES E ONGS

A Prefeitura de Uberlândia 
já possui uma listagem com 
aproximadamente 80 nomes, 
dentre eles protetores de ani-
mais e ONGs. O interessado, 

que se enquadre como ONG 
ou protetor e não esteja cadas-
trado, deve entrar em contato 
com o Centro de Controle de 
Zoonoses de Uberlândia, pelo 
telefone (34) 3213-1470, e se-
guir as orientações e requisitos 
que serão solicitados.  

PMU/DIVULGAÇÃO
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