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 � COMUNIDADE 
LGBTQIA+

Além das mulheres, a comu-
nidade LGBTQIA+ não ficará 
desamparada pelo legislativo 
de Uberlândia nos próximos 
quatro anos. Gilvan Masferrer 
(DC) será a segunda mulher 
transexual a ocupar uma ca-
deira na Câmara Municipal de 
Uberlândia.

A parlamentar eleita tam-
bém traz uma grande bagagem 
de vida em relação ao precon-
ceito que sofreu desde que 
se aceitou como uma mulher 
transexual. Gilvan chegou a ser 
apedrejada no ano de 2013, no 
bairro Morumbi, e ficou em es-
tado grave com fraturas na face 
e outros membros do corpo. 

“Quero transformar tudo 
isso que passei em força para 
acolher a minha comunidade 
e abrir cada vez mais espaço 
e oportunidade a ela com ge-
ração de empregos e inclusão 
social”, ressaltou. 

Gilvan também contou que 
pretende valorizar a popula-
ção periférica, trazendo mais 
recursos e serviços públicos 
aos cidadãos mais pobres da 
cidade. “É de onde eu vim então 
irei levar tudo o que vivi comigo 
para melhorar a qualidade de 
vida dessas pessoas. Só tenho 
que agradecer a todos que 
confiaram em mim”, finalizou a 
parlamentar. 

A população LGBTQIA+ 
também será representada pela 
advogada Amanda Gondim 
(PDT). A vereadora defende a 
diversidade e a igualdade para 
todos os moradores da cidade. 
Além disso, pretende buscar 
melhores políticas-públicas 
para as mulheres e pessoas 
que se identificam como mu-
lheres.

“Quero avançar os deba-
tes que melhorem a saúde 
pública para todas, a inserção 
da educação pública sobre 
os crimes cometidos contra a 
comunidade feminina, inclusão 
de mulheres com deficiência 
e busco a evolução da lei de 
reeducação de autores de 
violência contra a mulher”, 
ressaltou. 

Por fim, Gondim expressou 

a importância da criação de 
políticas-públicas integradas 
e a participação da população 
nas decisões. Ela acredita que 
devem ser construídas pontes, 
fazendo um canal com os mo-
radores e ouvi-los.

“Pretendo atender a reali-
dade de Uberlândia e melho-
rar serviços como a saúde e 
transporte público”, concluiu a 
vereadora eleita.

Quero transformar 
tudo isso que 
passei em força 
para acolher a 
minha comunidade 
e abrir cada vez 
mais espaço e 
oportunidade a 
ela com geração 
de empregos e 
inclusão social
Gilvan
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segunda mulher transexual a 
ocupar uma cadeira na Câmara

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO, 
APROVAÇÃO DE ESTATUTO E ELEIÇÃO DA PRIMEIRA DIRETORIA A SER REALIZADA EM UBERLÂN-
DIA, DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2020, na Rodovia BR-050, KM 50, sentido crescente da via, a direita, 
gleba de terras denominada “Estância Oliveira”.
 A ASSOCIAÇÃO AGROFLORESTAL FLOR DO CERRADO convidam e convocam os interessados para 
a Assembleia Geral da constituição da associação.

EDITAL
Art. 1º- Ficam convocados todos os interessados, nos termos do artigo 53, “caput”, da Lei n° 10.406 de 10 
de janeiro de 2002, (Código Civil Brasileiro), para a realização da Assembléia Geral de Constituição de 
Associação, aprovação de Estatuto e Eleição da Primeira Diretoria a realizar-se no próximo dia 
27/11/2020, Rodovia BR-050, KM 50, sentido crescente da via, a direita, gleba de terras denominada 
“Estância Oliveira”. A convocação dar-se-á às 20:00 horas, do dia mencionado, com qualquer número de 
pessoas onde instalar-se-á a Assembleia para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
01 – Constituição e criação da Associação;
02 – Apreciação e aprovação do Estatuto Social;
03 – Eleição de sua primeira Diretoria e de seu primeiro Conselho Fiscal;
04 – Posse da chapa eleita;
05 – e a definição da sede provisória.
 Art. 2º- Os interessados em concorrer à eleição dos membros da Diretoria e Conselho Fiscal da 
Associação deverão compor sua Chapa e fazer a inscrição da mesma com a Comissão Organizadora 
Pró-Associação no momento da Assembleia Geral
Art. 3º– O presente Edital de Convocação está publicado em locais de grande circulação da cidade de 
Uberlândia-MG.

Uberlândia-MG, 12 de Novembro de 2020. 

SINDICATO DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS AUTÔNOMOS DE BENS DE MONTE CARMELO E 
REGIÃO - AV. ROMUALDO RESENDE 1744 – BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. MONTE CARMELO – 
MINAS GERAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados todos os associados quites com o SINDICATO DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS 
AUTÔNOMOS DE BENS DE MONTE CARMELO E REGIÃO, para uma Assembleia Geral Ordinária que será realizada 
na sede da entidade, no próximo dia 27 de novembro de 2020, às 9,00 horas, em primeira convocação, a �m de 
tratar da seguinte ordem do dia: a) Leitura e votação das contas e balanço dos exercícios de 2019; b) Leitura e 
votação da Previsão Orçamentária para o exercício de 2021. Havendo falta de número legal, a assembleia será 
realizada uma hora após, em segunda convocação, no mesmo dia e local e com qualquer número de presentes. 
Monte Carmelo, 17 de novembro de 2020. Waldair Dias dos Santos – Presidente do Sindicato.

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO

 Nº. 690/2020
OBJETO: Serviços de hospedagem em atendimento a Secretaria Municipal de
Administração.O Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, torna público e para
conhecimento das licitantes e de quem mais interessar possa, que devido à alteração
do edital, e que a mesma influencia na elaboração da proposta a sessão pública na
Internet para recebimento das Propostas estará aberta até às 09:00 horas do dia 01/12/
2020, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Informa ainda, que o
detalhamento das alterações encontra-se no sítio da Prefeitura Municipal de Uberlândia
no link Licitações e no portal www.comprasgovernamentais.gov.br, que será republicado
com as devidas alterações, nos termos do §4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/1993.
Uberlândia, 16 de novembro de 2020.ROGER WUDSON RODRIGUES DIAS.Pregoeiro

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

TERÇA-FEIRA
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