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condução dos trabalhos . 7 .Encerramento: nada mais havendo a se 
tratar, foram encerrados os trabalhos e concluída a Ata, depois 
lida, aprovada e assinada por, Kátia roque da Silva, Secretária, e 
pelos Conselheiros: Flávia Mourão Parreira do Amaral, Gustavo 
rocha Gattass, João Bosco Senra, Marco Antônio Soares da 
Cunha Castello Branco, remulo Borges de Azevedo Lemos, 
rubens Coelho de Mello e Sinara inácio Meireles Chenna . Belo 
Horizonte, 14 de junho de 2019 . Confere com a original lavrada 
em livro próprio .
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CoMPANHiA DE SANEAMENTo DE MiNAS GErAiS
Companhia Aberta

NirE 31 .300 .036 .375
CNPJ/MF nº 17 .281 .106/0001-03

ATA DE rEuNiÃo ExTrAorDiNáriA Do 
CoNSELHo DE ADMiNiSTrAÇÃo

rEALiZADA EM 04 DE JuLHo DE 2019
1 .Data, hora e local: realizada no dia quatro de julho do ano de 
dois mil e dezenove, às quatorze horas, na sede da Companhia, 
localizada na rua Mar de Espanha, 525, Santo Antônio, na cidade 
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais . 2 .Presença: convo-
cação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, 
estando presentes os seguintes membros do Conselho de Admi-
nistração: André Macêdo Facó, Carlos Eduardo Tavares de Cas-
tro, Gustavo rocha Gattass, João Bosco Senra, Joel Musman e 
Márcio de Lima Leite . Presente, ainda, Kátia roque da Silva, 
Secretária Executiva de Governança . 3 .Mesa: assumiu a presi-
dência dos trabalhos, na forma estatutária, o Conselheiro, André 
Macêdo Facó, que convidou Kátia roque da Silva para secreta-
riá-lo . 4 .ordem do dia: 4 .1 . nomeação do Presidente e do vice-
Presidente do Conselho de Administração; 4 .2 . destituição de 
Diretores da Companhia;4 .3 . eleição de Diretores da Companhia; 
4 .4 . eleição do Conselheiro que atuará no Comitê de Auditoria 
Estatutário - CoAuDi . 5 .Deliberações: os Conselheiros tomaram 
conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: 5 .1 . ele-
ger André Macêdo Facó como Presidente do Conselho e Carlos 
Eduardo Tavares de Castro como vice-Presidente do Conselho 
de Administração da Companhia; 5 .2 . destituir, conforme inciso 
v do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, os seguintes 
Diretores da Companhia: (a) Diretora-Presidente, Sinara inácio 
Meireles Chenna, brasileira, casada, engenheira civil e sanita-
rista, CPF 596 .478 .926-91, carteira de identidade MG-3 .762 .439 
SSP/MG, residente e domiciliada em Belo Horizonte - MG, na 
rua Tobias Moscoso, nº 156, bairro Santa Lúcia - CEP 30350-
610; (b) Diretor vice-Presidente, Tadeu José de Mendonça, bra-
sileiro, casado, advogado, CPF nº 120 .983 .456-15, oAB MG nº 
51597, residente e domiciliado na cidade de Três Pontas - MG, 
na rua Minas Gerais, 149, Centro - CEP 37190-000; (c) Diretor 
Financeiro e de relações com investidores - interino, Frederico 
Lourenço Ferreira Delfino, brasileiro, casado, engenheiro civil, 
arquiteto e urbanista, CPF 045 .670 .396-96, carteira de identidade 
MG-11 .347 .357 SSP/MG, residente e domiciliado em Belo Hori-
zonte - MG, na rua Bernardo Guimarães, nº 2 .272, apartamento 
302, bairro Lourdes - CEP 30140-082; (d) Diretor de Gestão 
Corporativa, Francisco Eduardo de Queiroz Cançado, brasileiro, 
casado, advogado, CPF 445 .427 .126-72, carteira de identidade 
MG-2 .785 .331 SSP/MG, residente e domiciliado em Nova Lima 
- MG, na Alameda oscar Niemeyer, nº 932, apartamento 1 .201, 
bairro vila da Serra - CEP 34006-065; (e) Diretor Técnico e de 
Expansão, Alex Moura de Souza Aguiar, brasileiro, casado, enge-
nheiro civil, CPF 445 .549 .316-68, carteira de identidade 48718/D 
CrEA MG, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, 
na rua Sabino Barroso, nº 50, apartamento 103, bairro Cruzeiro - 
CEP 30310-200; (f) Diretor de operação Metropolitana, rômulo 
Thomaz Perilli, brasileiro, divorciado, engenheiro civil e sanita-
rista, CPF 186 .061 .216-49, carteira de identidade M-9 .116 .610 
SSP/MG, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, na rua 
Equador, nº 131, apartamento 202, bairro São Pedro - CEP 30330-
390; (g) Diretor de operação Sul, Frederico Lourenço Ferreira 
Delfino, brasileiro, casado, engenheiro civil, arquiteto e urbanista, 
CPF 045 .670 .396-96, carteira de identidade MG-11 .347 .357 SSP/
MG, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, na rua 
Bernardo Guimarães, nº 2 .272, apartamento 302, bairro Lourdes 
- CEP 30140-082; (h) Diretor de operação Norte, Gilson de Car-
valho Queiroz Filho, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, CPF 
300 .191 .096-87, carteira de identidade M-663 .979 SSP/MG, resi-
dente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, na rua Expedicio-
nário Antônio Nascimento, nº 96, apartamento 202, bairro Palma-
res - CEP 31150-450; 5 .3 . após análise dos respectivos currículos 
e verificação dos requisitos e vedações previstos na Política de 
Elegibilidade de Membros Estatutário, e conforme inciso v do 
artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, eleger os seguintes 
Diretores da Companhia: (a) Diretor-Presidente, que acumulará 
interinamente o cargo de Diretor de Gestão Corporativa, Carlos 
Eduardo Tavares de Castro, brasileiro, casado, engenheiro civil, 
CPF 963 .190 .116-53, Carteira de identidade M-4 .794 .697 SSP/
MG, residente e domiciliado em Juiz de Fora - MG, na rua Sena-
dor Salgado Filho, nº 144, apartamento 901, bairro Bom Pastor, 
CEP 36021-660; (b) Diretor vice-Presidente, que acumulará inte-
rinamente o cargo de Diretor Financeiro e de relações com inves-
tidores, Carlos Augusto Botrel Berto, brasileiro, casado, econo-
mista, CPF 883 .832 .456-53, carteira de identidade M-5 .237 .154 
SSP/MG, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, na rua 
Tomaz Gonzaga, nº 286, apartamento 801, bairro Lourdes - CEP 
30180-140; (c) Diretor de operação Sul, que acumulará interina-
mente o cargo de Diretor de operação Metropolitana, Guilherme 
Frasson Neto, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, CPF 
447 .555 .386-53, carteira de identidade M-2 .082 .495 SSP/MG, 
residente e domiciliado em Lavras - MG, na rua José Augusto 
de Andrade, nº 56, Centro - CEP 37200-000; (d) Diretor Técnico 
e de Expansão, que acumulará interinamente os cargos de Dire-
tor de operação Norte, ricardo Augusto Simões Campos, brasi-
leiro, casado, engenheiro civil e sanitarista, CPF 236 .124 .106-44, 

CrEA 14534/D, residente e domiciliado em Belo Horizonte - 
MG, na rua Alvarenga Peixoto, nº 279, apartamento 601, bairro 
Lourdes - CEP 30180-120; o prazo de gestão dos Diretores, 
ora eleitos, expirará na data da primeira reunião do Conselho de 
Administração a ser realizada após a Assembleia Geral ordinária 
- AGo do exercício de 2021 . A posse dos Diretores, ora eleitos, 
fica condicionada a: (i) assinatura de Termo de Posse; (ii) assina-
tura de Declaração de Desimpedimento nos termos da legislação 
aplicável; e (iii) assinatura do Termo de Compromisso de atin-
gimento de metas e resultados . ressalta-se que, em que pese o 
Estatuto Social da Companhia estabelecer o mínimo de 5 (cinco) 
membros para composição da Diretoria Executiva, foram eleitos, 
excepcional e provisoriamente, 4 (quatro) membros, assim, em 
consonância com a Lei Federal nº 13 .303/16, artigo 13, que esta-
belece o mínimo de 3 (três) membros para a Diretoria Executiva; 
5 .4 . eleger o Conselheiro Márcio de Lima Leite como membro do 
Comitê de Auditoria Estatutário - CoAuDi da Companhia, repre-
sentante do Conselho de Administração, em atendimento à ins-
trução CvM nº 509/11, sendo que seu mandato expirará na data 
da AGo do exercício de 2020, em conformidade com o disposto 
no artigo 64, parágrafo segundo, do Estatuto Social da Compa-
nhia. Nos termos do artigo 25, § 1º, inciso III da Lei Federal nº 
13.303/16 e do artigo 37, § 1º, inciso III do Decreto Estadual nº 
47 .154/17, o Senhor Márcio de Lima Leite terá como remunera-
ção somente aquela relativa à função de membro do CoAuDi . 
6 .Assuntos Gerais: 6 .1 . os Conselheiros agradecerem aos Dire-
tores, ora destituídos, pelo empenho no desenvolvimento dos 
trabalhos da Companhia, no período de janeiro de 2015 a junho 
de 2019 . 7 .Encerramento: nada mais havendo a se tratar, foram 
encerrados os trabalhos e concluída a Ata, depois lida, aprovada 
e assinada por Kátia roque da Silva, Secretária, e pelos Conse-
lheiros: André Macêdo Facó, Carlos Eduardo Tavares de Castro, 
Gustavo rocha Gattass, João Bosco Senra, Joel Musman e Már-
cio de Lima Leite . o Conselheiro Hélio Marcos Coutinho Beltrão 
manifestou-se a respeito dos assuntos deliberados, sobre os quais 
obteve conhecimento prévio, conforme artigos 25 e 27 do Estatuto 
Social da Companhia . Belo Horizonte, 04 de julho de 2019 . Con-
fere com a original lavrada em livro próprio .

André Macêdo Facó
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31 cm -08 1259093 - 1

CoMPANHiA DE SANEAMENTo DE MiNAS GErAiS
Companhia Aberta

NirE 31 .300 .036 .375
CNPJ/MF nº 17 .281 .106/0001-03

ATA DE rEuNiÃo Do CoNSELHo DE ADMiNiSTrAÇÃo
rEALiZADA EM 25 DE JuLHo DE 2019

1 .Data, hora e local: realizada no dia vinte e cinco de julho do ano 
de dois mil e dezenove, às nove horas, na sede da Companhia, 
localizada na rua Mar de Espanha, 525, Santo Antônio, na cidade 
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais . 2 .Presença: convoca-
ção realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, 
estando presentes os seguintes membros do Conselho de Adminis-
tração: André Macêdo Facó, Carlos Eduardo Tavares de Castro, 
Gustavo rocha Gattass, João Bosco Senra, Joel Musman e Már-
cio de Lima Leite . Presente, ainda, Kátia roque da Silva, Secretá-
ria Executiva de Governança . 3 .Mesa: assumiu a presidência dos 
trabalhos, na forma estatutária, o Presidente do Conselho de 
Administração, André Macêdo Facó, que convidou Kátia roque 
da Silva para secretariá-lo . 4 .ordem do dia: 4 .1 . acompanhamento 
do orçamento Empresarial 2019; 4 .2 . Demonstrações Financeiras 
da CoPASA MG relativas ao 2º trimestre de 2019 - Proposta de 
resolução do Conselho de Administração - PCA nº 046/19; 4 .3 . 
apresentação do treinamento dos novos Conselheiros; 4 .4 . apre-
sentação da Política de Gestão de riscos e da Matriz de riscos da 
Companhia; 4 .5 . apresentação da Auditoria interna da CoPASA 
MG; 4 .6 . acompanhamento do Plano de Auditoria, referente ao 2º 
trimestre de 2019; 4 .7 . principais ações judiciais em andamento; 
4 .8 . celebração de Contrato de Programa com o município de São 
Pedro dos Ferros para renovação da concessão dos serviços de 
abastecimento de água da Sede, assunção da concessão dos servi-
ços de esgotamento sanitário da Sede, bem como assunção da 
concessão dos serviços de abastecimento de água e de esgota-
mento sanitário do Distrito de águas Férreas - PCA nº 047/19; 
4 .9 . retorno das localidades de Topázio, Pedro versiani e Mucuri 
ao Contrato de Programa com município de Teófilo Otoni, com 
inclusão da prestação dos serviços de esgotamento sanitário des-
sas localidades, que serão excluídas do Contrato de Programa da 
CoPANor, sem alteração do prazo da concessão - PCA nº 
050/19; 4 .10 . instauração de processos administrativos licitató-
rios, conforme: 4 .10 .1 . aquisição de cloreto férrico - PCA nº 
051/19; 4 .10 .2 . obras e serviços de complementação do sistema de 
esgotamento sanitário da Sede e de localidades pertencentes ao 
município de Conselheiro Lafaiete - PCA nº 048/19; 4 .10 .3 . con-
tratação de serviço de seguro de responsabilidade civil na modali-
dade Directors and Officers Liability - D&O, para os membros do 
Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitê de Audito-
ria Estatutário - CoAuDi e da Diretoria Executiva da CoPASA 
MG e sua Subsidiária - PCA nº 052/19; 4 .11 . formalização do i 
termo aditivo de adequação de planilha, com alteração de valor, 
ao contrato nº 17 .2668, para as obras e serviços de manutenção e 
melhorias em redes e ligações de esgoto, bem como a prestação de 
serviços topográficos e geotécnicos, na Divisão de Macroopera-
ção de Esgoto - PCA nº 049/19; 4 .12 . destituição e eleição de 
Diretores da CoPASA MG . 5 .Deliberações: os Conselheiros 
tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assun-
tos: 5 .1 . o Diretor Financeiro e de relações com investidores, 
Carlos Augusto Botrel Berto, apresentou o acompanhamento do 
orçamento Empresarial 2019; 5 .2 . autorizar a emissão das 
Demonstrações Financeiras consolidadas da CoPASA MG, refe-
rentes ao 2º trimestre de 2019, conforme artigo 29 do Estatuto 
Social da Companhia; 5 .3 . e 5 .4 . a Superintendente de Conformi-
dade e riscos, Alessandra Guimarães rocha, apresentou informa-
ções sobre o treinamento dos novos Conselheiros e sobre a Polí-
tica de Gestão de riscos e à Matriz de riscos da Companhia; 5 .5 . 
e 5 .6 . as apresentações dos assuntos referentes aos itens 4 .5 e 4 .6 
da ordem do dia foram transferidas para a próxima reunião do 
Conselho de Administração;5 .7 . a Procuradora Jurídica, Daniela 

victor de Souza Melo, apresentou a situação dos principais pro-
cessos judiciais em andamento da CoPASA MG; 5 .8 . autorizar, 
conforme artigo 42 do Estatuto Social da Companhia, a celebra-
ção de Contrato de Programa com o município de São Pedro dos 
Ferros, referente à renovação da concessão dos serviços de abas-
tecimento de água da Sede e assunção da concessão dos serviços 
de esgotamento sanitário da Sede, bem como assunção da conces-
são dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sani-
tário do Distrito de águas Férreas, pelo período de 30 (trinta) 
anos . Devem ser observadas as condicionantes e metas estabeleci-
das nos estudos que subsidiaram a proposta apresentada; 5 .9 . o 
assunto referente ao item 4 .9 da ordem do dia foi retirado de 
pauta; 5 .10 . autorizar, conforme artigo 28 do Estatuto Social, a 
instauração dos seguintes processos administrativos licitatórios: 
5 .10 .1 . para aquisição de 10 .350 .000 (dez milhões e trezentos e 
cinquenta mil) litros de cloreto férrico, no montante de até 
r$20 .907 .000,00 (vinte milhões e novecentos e sete mil reais), 
com prazo de vigência previsto de 12 (doze) meses; 5 .10 .2 . para 
execução dasobras e serviços de complementação do sistema de 
esgotamento sanitário da Sede e de localidades pertencentes ao 
município de Conselheiro Lafaiete, no montante de até 
r$20 .935 .000,00 (vinte milhões e novecentos e trinta e cinco mil 
reais), com prazo de execução previsto de 24 (vinte e quatro) 
meses; 5 .10 .3 . paracontratação de serviço de seguro de responsa-
bilidade civil, na modalidade Directors and Officers Liability - 
D&o, diretamente de seguradora de abrangência nacional, para os 
membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitê 
de Auditoria Estatutário - CoAuDi e Diretoria Executiva da 
CoPASA MG e de sua Subsidiária, no valor de cobertura securi-
tária de r$20 .000 .000,00 (vinte milhões de reais), com prazo de 
vigência previsto de 12 (doze) meses, e valor de prêmio a ser pago 
de até r$378 .000,00 (trezentos e setenta e oito mil reais); 5 .11 . 
autorizar, conforme item 5 .10 da NP n° 2018-006/0, a formaliza-
ção do i termo aditivo de adequação de planilha, com alteração de 
valor, ao contrato nº 17 .2668, referente às obras e serviços de 
manutenção e melhorias em redes e ligações de esgoto, bem como 
à prestação de serviços topográficos e geotécnicos, na Divisão de 
Macrooperação de Esgoto, acrescendo-o em r$1 .516 .825,19 (um 
milhão, quinhentos e dezesseis mil, oitocentos e vinte e cinco 
reais e dezenove centavos), correspondente a 18,56% (dezoito vír-
gula cinquenta e seis por cento) do valor original do contrato, tota-
lizando com esse aditamento o montante de r$9 .688 .295,87 
(nove milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, duzentos e noventa 
e cinco reais e oitenta e sete centavos); 5 .12 . (i) destituir, a partir 
do dia 05/08/2019, do cargo de Diretor interino da Diretoria de 
Gestão Corporativa, Carlos Eduardo Tavares de Castro, brasileiro, 
casado, engenheiro civil, CPF 963 .190 .116-53, carteira de identi-
dade M-4 .794 .697 SSP/MG, residente e domiciliado em Juiz de 
Fora - MG, na rua Senador Salgado Filho, nº 144, apartamento 
901, bairro Bom Pastor, CEP 36021-660; (ii) destituir, a partir do 
dia 05/08/2019, do cargo de Diretor vice-Presidente, Carlos 
Augusto Botrel Berto, brasileiro, casado, economista, CPF 
883 .832 .456-53, carteira de identidade M-5 .237 .154 SSP/MG, 
residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, na rua Tomaz 
Gonzaga, nº 286, apartamento 801, bairro Lourdes - CEP 30180-
140 e elegê-lo, a partir da referida data, para o cargo de Diretor 
Financeiro e de relações com investidores, de acordo com o 
inciso v do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia; (iii) após 
análise do respectivo currículo e verificação dos requisitos e veda-
ções, previstos na Política de Elegibilidade de Membros Estatutá-
rio, e conforme inciso v do artigo 28 do Estatuto Social da Com-
panhia, eleger, a partir do dia 05/08/2019, para o cargo de Diretora 
vice-Presidente, acumulando interinamente o cargo de Diretora 
de Gestão Corporativa, Cristiane Schwanka, brasileira, divor-
ciada, advogada, CPF 763 .485 .049-72, carteira de identidade 
2 .128 .474-2 SSP/Pr, residente e domiciliada em Curitiba - Pr, na 
avenida vinte e Cinco de Janeiro, nº 13, Condomínio Pousada, 
bairro Quatro Barras, CEP 83420-000 . o prazo de gestão dos 
Diretores, ora eleitos, expirará na data da primeira reunião do 
Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia 
Geral ordinária - AGo do exercício de 2021 . A posse dos Direto-
res, ora eleitos, fica condicionada a: (i) assinatura de Termo de 
Posse; (ii) assinatura de Declaração de Desimpedimento nos ter-
mos da legislação aplicável; e (iii) assinatura do Termo de Com-
promisso de atingimento de metas e resultados . 6 .Assuntos 
Gerais: 6 .1 . em atendimento ao inciso i do artigo 10 do regimento 
interno do CoAuDi, o coordenador do Comitê de Auditoria Esta-
tutário - CoAuDi, Márcio de Lima Leite, informou sobre os 
assuntos apreciados pelo CoAuDi nas reuniões de 16 e 24 de 
julho de 2019 . 7 .Encerramento: nada mais havendo a se tratar, 
foram encerrados os trabalhos e concluída a Ata, depois lida, 
aprovada e assinada por Kátia roque da Silva, Secretária, e pelos 
Conselheiros: André Macêdo Facó, Carlos Eduardo Tavares de 
Castro, Gustavo rocha Gattass, João Bosco Senra, Joel Musman 
e Márcio de Lima Leite . o Conselheiro Hélio Marcos Coutinho 
Beltrão manifestou-se a respeito dos assuntos deliberados, sobre 
os quais obteve conhecimento prévio, conforme artigos 25 e 27 do 
Estatuto Social da Companhia . Belo Horizonte, 25 de julho de 
2019 . Confere com a original lavrada em livro próprio .

André Macêdo Facó
Presidente do Conselho

Carlos Eduardo Tavares de Castro
vice-Presidente do Conselho

Gustavo rocha Gattass
Conselheiro

João Bosco Senra
Conselheiro

Joel Musman
Conselheiro

Márcio de Lima Leite
Conselheiro

Kátia roque da Silva
Secretária
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AGêNciA DE DESENvoLvimENto 
DA rEGiÃo mEtroPoLitANA 

Do vALE Do AÇo - ArmvA
EDiTAL DE CoNvoCAÇÃo Nº 001/2019

1ª reunião ordinária da Assembleia Metropolitana conjunta à 
reunião ordinária do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento 
Metropolitano rMvA

o Presidente da ASSEMBLEiA METroPoLiTANA DA 
rEGiÃo METroPoLiTANA Do vALE Do AÇo e o vice-Pre-
sidente do CoNSELHo DELiBErATivo DE DESENvoLvi-
MENTo METroPoLiTANo, ambos no uso de suas atribuições 
legais e regulamentares, CoNvoCAM os membros da assembleia 
e do conselho e tornam público a todos os interessados que será 
realizada a 1ª reunião ordinária da Assembleia Metropolitana 
2019 conjunta à 1ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo 
de Desenvolvimento Metropolitano, a ocorrer na sala de reuniões 
da Agência de Desenvolvimento da região Metropolitana do vale 

do Aço, situada à rua Zita Soares de oliveira, 212, 3ª Andar, Cen-
tro, ipatinga/MG, no dia 19 de agosto de 2019, às 13h30min, em 
primeira convocação, com presença, no mínimo, da maioria sim-
ples de seus membros e, em segunda convocação, com qualquer 
número de membros, a ser iniciada 1 (uma) hora após a primeira 
convocação, conforme seu regimento interno . A reunião terá a 
seguinte pauta: 1 . Abertura; 2 . informes gerais; 3 . reestruturação 
e funcionamento da Agência de Desenvolvimento da rMvA; 4 . 
Plano Diretor de Desenvolvimento integrado – PDDi; 5 . Confe-
rência Metropolitana; 6 . Projeto de Monitoramento por câmeras 
da rMvA; 7 . Encerramento .

riCArDo LuiZ FiGuEirEDo CoELHo
vice-presidente do Conselho Deliberativo 

de Desenvolvimento Metropolitano

DEPuTADo CELiNHo Do SiNTTroCEL
Presidente da Assembleia Metropolitana da 

região Metropolitana do vale do Aço
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FuNDAÇÃo cLÓviS SALGADo - FcS
ExTrATo DE CoNTrATo

Termo de Autorização de uso nº .183/2019 . Entre a Fundação 
Clóvis Salgado/FCS e G &S Produções Artísticas Ltda; objeto: 
Autorização de uso do Grande Teatro do Palácio das Artes; vigên-
cia: 05 meses; valor: r$ 161 .190,00; Signatários: Eliane Denise 
Parreiras oliveira/FCS, Giovanni Bosco Teixeira Lages e Santos 
rodrigues de Souza Neto .

2 cm -08 1258860 - 1

ExTrATo DE TErMo ADiTivo
2ºTermo Aditivo de Autorização de uso nº .223/2018 . Entre a Fun-
dação Clóvis Salgado/FCS e Maria Carolina Neto Jeber; objeto: 
Exclusão de itens na Cláusula oitava; Signatários: Eliane Denise 
Parreiras oliveira/FCS e Maria Carolina Neto Jeber .

ExTrATo DE TErMo ADiTivo
1ºTermo Aditivo de Autorização de uso nº .057/2019 . Entre a Fun-
dação Clóvis Salgado/FCS e Launch Pad Tecnologia,Serviços e 
Pagamentos Ltda; objeto: Exclusão de itens na Cláusula-Décima; 
Signatários: Eliane Denise Parreiras oliveira/FCS , Ana Elisa 
Santana de Paiva e André Suarez Tondato .

ExTrATo DE TErMo ADiTivo
1ºTermo Aditivo de Autorização de uso nº .129/2019 . Entre a 
Fundação Clóvis Salgado/FCS e igor Emanuel de Souza Pitangui; 
objeto: Exclusão de itens na Cláusula Décima-Das responsabili-
dades do Autorizatário e Autorizante; Signatários: Eliane Denise 
Parreiras oliveira/FCS e igor Emanuel de Souza Pitangui .

4 cm -08 1258834 - 1

FuNDAÇÃo DE ArtE DE 
ouro PrEto - FAoP

AviSo DE rESuLTADo FiNAL ProCESSo SELETivo
Ata do resultado Final do Processo Seletivo nº 09/2019 Edital 
FAoP nº 09/2019 da Escola de ofícios Tradicionais de Mariana . 
A Comissão Avaliadora do Processo Seletivo Simplificado nº. 
09/2019 de credenciamento para Supervisor Técnico de ofí-
cios torna público o resultado final Classificado: 1º Ney Ribeiro 
Nolasco . Ass . Comissão Avaliadora do Processo Seletivo Simpli-
ficado.Ouro Preto, 08 de agosto de 2019.

2 cm -08 1258922 - 1

FuNDAÇÃo tv miNAS - 
cuLturAL E EDucAtivA

rETiFiCAÇÃo Do EDiTAL DE 
CrEDENCiAMENTo Nº 1/2019

Retificação do Edital de Credenciamento nº 01/2019, Chama-
mento Público, Processo SEi nº 2210 .01 .0000224/2019-78 . Altera 
os prazos constantes do Anexo i – Cronograma do Edital para 
credenciamento de faculdades e universidades públicas e parti-
culares, preferencialmente, do estado de Minas Gerais, visando a 
veiculação em Tv aberta pelo canal rede Minas de televisão de 
produções audiovisuais que já foram desenvolvidas por núcleos 
de comunicação, artes e cinema dessas instituições, objetivando a 
composição da faixa universitária da rede Minas, conforme espe-
cificações estabelecidas no edital e seus anexos. Disponível no 
site http://redeminas .tv/ . inscrições: 10 de julho a 2 de setembro 
de 2019, mediante entrega da documentação constante do item 
6 Edital, das 08h00min às 17h00min, na recepção do Ed . rádio 
Inconfidência e Rede Minas, localizado no Centro de Cultural Pre-
sidente itamar Franco, rua Tenente Brito Melo, nº 1090, Bairro 
Barro Preto – Belo Horizonte/MG – CEP 31 .180-074 .Presidente: 
Eustáquio Ferreira Neto . Belo Horizonte,7de agosto de 2019 .

4 cm -08 1258865 - 1

iNStituto DE EStADuAL Do 
PAtrimôNio HiStÓrico E ArtÍStico 

DE miNAS GErAiS - iEPHA
ExTrATo DE TErMo ADiTivo

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 9195555/2018 . iEPHA/MG e 
a CoMPANHiA DE TECNoLoGiA DA iNForMAÇÃo Do 
ESTADo DE MiNAS GErAiS - ProDEMGE . objeto: prorro-
gação e alteração do contrato . Prazo de vigência: 12 (doze) meses . 
valor: r$150 .475,92 (cento e cinquenta mil quatrocentos e setenta 
e cinco reais e noventa e dois centavos) . Data: 07/08/2019 . Sig-
natários: Michele Abreu Arroyo e Ladimir Lourenço dos Santos 
Freitas e rodrigo Antônio de Paiva

2 cm -08 1259042 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
PLANEJAmENto E GEStÃo

ExTrATo rESCiSÃo DE CoNvÊNio Nº 015/2019
Cedente: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Cessionário: instituto Estadual de Florestas
objeto: rescinde o convênio, a partir 06/05/2019

1 cm -07 1258667 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3201908082101410156.
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