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ERRATA E PRORROGAÇÃO   
 
 
Credenciamento n° 004/2021 
Tipo: Credenciamento 

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU PESSOAS 
JURIDICAS PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS PARA ATENDIMENTO 
AOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA 
DIRETORIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 
O município de Lagoa Santa/MG, por intermédio da Diretoria Municipal de 
Desenvolvimento social, torna público a ERRATA E PRORROGAÇÃO do 
credenciamento em epígrafe,  cujo objeto é credenciamento de pessoas físicas e/ou 
pessoas jurídicas para apresentação de propostas para atendimento aos serviços, 
programas e projetos desenvolvidos pela Diretoria Municipal de Desenvolvimento 
Social 
 
1.    Local, data e horário para realização da Sessão Pública passam a vigorar 
da seguinte forma, a saber: 
 

 RECEBIMENTO DE PROPOSTAS ATÉ: 
 Dia 04/11/2021 às 9h. 
 
 ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS:  
 Dia 04/11/2021 às 9h30min. 
  

2. Retifica-se o quadro de descrição técnica das oficinas do subitem 1.10   
que passa a vigorar da seguinte forma: 
 
Onde se lê: 
 

1.10 No quadro abaixo, encontram-se as descrições técnicas das oficinas a serem 
propostas. 
 

 
OBJETIVOS PÚBLICO ALVO 

Práticas 
Circenses 

Criação de um movimento cultural em praças 
públicas, relacionado ao segmento das Artes Cênicas, 
exclusivamente o circo, numa perspectiva de provocar 
uma mobilização artística durante os finais de 
semana, tendo os alunos como protagonistas da 
construção da prática circense. Promover através das 
praticas circenses a sociabilidade, o respeito às 
diferenças e praticas de ética e cidadania.  

Crianças e 
adolescentes 

referenciados nos 
serviços, 

programas ou 
projetos da 
DIRETORIA 

MUNICIAL DE 
DESENOLVIMEN

TO SOCIAL.  
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Arte e 
Reciclagem 

Criação de peças de artesanato e/ou objetos a partir 
da  reutilização de materiais sólidos para 
transformação em arte, utilizando  princípios de 
sustentabilidade ambiental. Além disso, estimular, de 
forma lúdica, a reflexão sobre suas relações com a 
natureza e o comportamento de consumo, uso e 
descarte de materiais sólidos, após o uso, 
transformando resíduos em arte. Promover através da 
arte e reciclagem a sociabilidade, o respeito às 
diferenças e praticas de ética e cidadania. 

Crianças, 
adolescentes, 

jovens ou adultos 
e Idosos 

referenciados nos 
serviços, 

programas e 
projetos da 
DIRETORIA 

MUNICIAL DE 
DESENOLVIMEN

TO SOCIAL. 

Curta de 
Cinema 

Contribuir com o processo de aprendizagem de 
conteúdo áudio visual, teórico e prático, envolvendo a 
construção da imagem como elemento principal da 
obra cinematográfica, perpassando por formas de 
expressão verbais, imagéticas até as etapas da 
produção, com técnicas e recursos da TV e VOD, 
tornando- as acessíveis aos participantes. Fomentar e 
difundir a visão artística entre os indivíduos em 
situação de vulnerabilidade. Promover durante as 
oficinas a sociabilidade, o respeito às diferenças e 
praticas de ética e cidadania. 

Adolescentes 
referenciados nos 

CRAS. 
Recomendável a 

realização de 
oficinas em 

grupos de 10 a 20 
participantes. 

Mover em 
Cena (teatro) 

Vivenciar a experiência teatral, a partir de jogos 
dramáticos e criativos, exercícios específicos de 
consciência corporal, voz e de interpretação cênica, 
até a montagem de uma peça. Os participantes 
aprenderão aspectos do posicionamento das marcas 
de luz, utilização coletiva do espaço cênico, 
passagens internas, entradas e saídas de cena, 
interação com cenografia e objetos de cena, 
comportamento perante o coletivo, percepções e 
autocontrole, usados em conjunto com a expressão 
vocal e expressões faciais e, principalmente, encarar 
e emocionar o público. Promover durante as oficinas a 
sociabilidade, o respeito às diferenças e praticas de 
ética e cidadania. 

Crianças e 
adolescentes, 

jovens ou adultos 
referenciados nos 

serviços, 
programas e 
projetos da 
DIRETORIA 

MUNICIAL DE 
DESENOLVIMEN

TO SOCIAL. 

Gastronomia 

Oficina de produção e desenvolvimento de técnicas 
de preparo de bolos, doces, salgados, lanches, 
observando as boas normas de manipulação de 
alimentos. Desenvolvimento de habilidades manuais 
no preparo de alimentos. Promover durante as 
oficinas a sociabilidade, o respeito às diferenças e 
praticas de ética e cidadania. 

Jovens, adultos 
ou idosos 

referenciados nos 
serviços, 

programas e 
projetos da 
DIRETORIA 

MUNICIAL DE 
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DESENOLVIMEN
TO SOCIAL. 

Jardinagem 

Proporcionar o aprendizado do cuidado das plantas e 
o estabelecimento da relação destas com o ser 
humano, trazendo uma reconexão com a natureza 
através do contato direto com as plantas, conceitos 
práticos de jardinagem e botânica. As oficinas 
poderão constituir como fonte de geração de renda 
para os participantes. Promover através do cuidado 
com a natureza à  sociabilidade, o respeito às 
diferenças e praticas de ética e cidadania. 

Jovens, adultos 
ou idosos 

referenciados nos 
serviços, 

programas e 
projetos da 
DIRETORIA 

MUNICIAL DE 
DESENOLVIMEN

TO SOCIAL. 

Trabalho 
com Pallets 
de Madeira 

Difundir e compartilhar conhecimentos técnicos e 
práticos de ferramentaria, desmontagem,  montagem 
e reutilização de pallets para construção de móveis, 
peças ornamentais, suportes de vasos e outros 
utensílios, como atividade ocupacional e de geração 
de renda. Promover durante as oficinas a 
sociabilidade, o respeito às diferenças e praticas de 
ética e cidadania. 

Jovens, adultos 
ou idosos 

referenciados nos 
serviços, 

programas e 
projetos da 
DIRETORIA 

MUNICIAL DE 
DESENOLVIMEN

TO SOCIAL. 

Arte em 
Pneus 

Dar um novo destino aos pneus inservíveis jogados 
no meio ambiente, através da criação e 
desenvolvimento de novos produtos artesanais, com 
uma linha de produção emborrachada, como 
confecção de ecos-mobiliários, brinquedos, suporte 
para vasos, camas para cães e gatos; impactando 
positivamente no meio ambiente e na qualidade de 
vida das pessoas, evitando que os pneus 
transformem-se em fonte de poluição, causando 
danos ao meio ambiente e à saúde pública. Promover 
durante as oficinas a sociabilidade, o respeito às 
diferenças e praticas de ética e cidadania. 

Adultos 
referenciados nos 

serviços, 
programas e 
projetos da 
DIRETORIA 

MUNICIAL DE 
DESENOLVIMEN

TO SOCIAL. 

Dança 

Reconectar através da dança, o indivíduo com o seu 
próprio corpo, trabalhando movimentos corporais, 
como: lateralidade, coordenação motora, disciplina, 
respeito mútuo e atenção concentrada. Proporcionar o 
desenvolvimento de todos os seus domínios do 
comportamento humano, ou seja, comportamentos 
motor, afetivo-social, físico, psicológico de forma 
lúdica e harmoniosa. Contribuir para a formação de 
estruturas corporais e de movimentos simples ao 

Crianças, 
adolescentes, 

adultos ou idosos 
de famílias 

referenciadas nos 
serviços, 

programas e 
projetos da 
DIRETORIA 
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complexo, associando movimentos, música e ritmo. 
Desenvolver movimentos e ampliar a escuta do corpo. 
Proporcionar oportunidade de participar do processo 
criativo de improvisação do movimento e da criação 
coreográfica, valorizando a criatividade, a capacidade 
expressiva e espontânea do participante. Apontar 
caminhos para a descoberta e/ou potencialização de 
uma relação de harmonia entre o indivíduo e o espaço 
(seja ele o espaço interno do indivíduo, seja o 
externo). Resgatar de forma natural e espontânea, as 
manifestações expressivas da nossa cultura. Usar a 
dança como recurso para estimular a expressão de 
sentimentos e emoções, assim então auxiliar na 
integração social. Promover através da dança a 
sociabilidade, o respeito às diferenças e praticas de 
ética e cidadania. 

MUNICIAL DE 
DESENOLVIMEN

TO SOCIAL. 

Mulheres que 
fazem e 

contam a 
história: 
saberes, 
ciência e 

movimentos 
sociais 

A oficina pretende promover a reflexão, a interação e 
a discussão em torno do protagonismo feminino em 
diferentes campos, como as ciências e os 
movimentos sociais. Historicamente excluídas de 
posição de destaque e do debate público, as 
mulheres, contudo, tiveram papel relevante na 
construção dos saberes e nas lutas pela conquista e 
ampliação de direitos sociais. Pretende-se despertar 
as participantes para esse tema tão pouco discutido, 
mesmo nos meios intelectuais. A apresentação 
pretende contar com a participação efetiva do público, 
dando-lhe direito a expor livremente suas posições. 

Jovens, adultas 
ou idosas 

referenciadas nos 
serviços, 

programas e 
projetos da 
DIRETORIA 

MUNICIAL DE 
DESENOLVIMEN

TO SOCIAL. 

Orientação 
Profissional 

Esta oficina deverá contemplar os seguinte temas: 
Informações sobre mercado de trabalho/ Recursos 
para autoconhecimento – competências e 
habilidades/Informações sobre atividades 
ocupacionais/Informações sobre escolhas 
profissionais/Atualizações sobre mudanças 
tecnológicas e mudanças nas condições de trabalho – 
com entrega de certificado. 

Moradores de 
Lagoa Santa com 

ou sem 
experiência de 

trabalho. 
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Grafite  

Oferecer à comunidade alternativas de linguagens 
visuais usando o design consciente, desenvolvendo a 
criatividade, expressividade e domínio da 
programação visual em diferentes plataformas da arte 
urbana (painéis de grafite, estampas e cartazes). O 
foco principal é o reconhecimento da nossa cultura 
como linguagem de vanguarda aliada a conceitos de 
ética, estética e cidadania. Usando as técnicas do 
grafite em moldes stencil para produzir cartazes, 
estampas e aplicação em parede. Noções de escolha 
da imagem, características, técnicas de corte do 
molde stencil, uso da tinta spray, combinação de 
cores, leitura de imagem e aplicação nas plataformas 
da arte urbana. Promover através da arte a 
sociabilidade, o respeito às diferenças e praticas de 
ética e cidadania. Apresentar formas de expressão 
artistico-culturais, visando um contato com as 
mesmas.  Promover através do Grafite a  
sociabilidade, o respeito às diferenças e praticas de 
ética e cidadania. 

Adolescentes de 
famílias 

referenciadas aos 
serviços, 

programas e 
projetos da 
DIRETORIA 

MUNICIAL DE 
DESENOLVIMEN

TO SOCIAL. 

Informática 

Ofertar acesso ao mundo digital tecnológico. 
Aumentar a autonomia do usuário na utilização das 
ferramentas propostas. Promover a busca pelo 
conhecimento. Potencializar a oportunidade de 
emprego na área digital.  

Esta oficina devera oferecer aulas teóricas e práticas, 
capacitando os usuários para utilização do 
computador e da internet como ferramenta de 
aprendizagem, desenvolvimento e trabalho. 
Apresentar noções de software e hardware, diretório 
(pasta), aplicativos básicos, editores de desenho e 
texto, pacote office disponível nos equipamentos 

Crianças, 
adolescentes, 

jovens, adultos ou 
idosos.  

Hip Hop 

Resgatar autoestima dos participantes através dos 
elementos do hip-hop ampliando seu conhecimento e 
sua vivência do mundo dentro e fora da família e da 
comunidade, tendo consciência de sua origem e 
raízes fazendo assim um resgate do sujeito 
individualmente e coletivamente. Visa a valorização 
da expressão cultural juvenil para enraizar a 
identidade dos indivíduos a fim de estimular o 
protagonismo dos mesmos. Promover através do Hip 
Hop a  sociabilidade, o respeito às diferenças e 
praticas de ética e cidadania. 

Crianças, 
adolescentes ou 

jovens 
referenciados nos 

serviços, 
programas e 
projetos da 
DIRETORIA 

MUNICIAL DE 
DESENOLVIMEN

TO SOCIAL. 
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Música 
Instrumental 

Violão 

Estimular o gosto pela música nacional e regional, 
estimulando a inteligência musical e a socialização, 
por meio das aulas em grupo, a respeito de 
conhecimentos musicais com o ensino melódico, 
harmônico e rítmico, através do violão. Desenvolver a 
percepção musical para a iniciação ao violão: 
nomenclatura, cifras, notas musicais, função dos 
dedos; prática dos acordes naturais: maiores, 
menores e maiores, com sétima da dominante, sem 
pestana (mudança de acordes, combinações 
harmônicas); vivência rítmica, através de batidas ao 
violão, combinando os estilos musicais de nossa 
região, bem como a leitura de notas e partituras 
associadas ao fazer sonoro. Promover durante as 
oficinas a sociabilidade, o respeito às diferenças e 
praticas de ética e cidadania. 

Crianças e 
adolescentes, 

jovens ou adultos 
e idosos 

referenciados nos 
serviços, 

programas e 
projetos da 
DIRETORIA 

MUNICIAL DE 
DESENOLVIMEN

TO SOCIAL. 

 
 
Leia-se:  

 
OBJETIVOS PÚBLICO ALVO 

Práticas 
Circenses 

Criação de um movimento cultural em praças 
públicas, relacionado ao segmento das Artes Cênicas, 
exclusivamente o circo, numa perspectiva de provocar 
uma mobilização artística durante os finais de 
semana, tendo os alunos como protagonistas da 
construção da prática circense. Promover através das 
praticas circenses a sociabilidade, o respeito às 
diferenças e praticas de ética e cidadania.  

Crianças e 
adolescentes 

referenciados nos 
serviços, 

programas ou 
projetos da 
DIRETORIA 

MUNICIAL DE 
DESENOLVIMEN

TO SOCIAL.  

Arte e 
Reciclagem 

Criação de peças de artesanato e/ou objetos a partir 
da  reutilização de materiais sólidos para 
transformação em arte, utilizando  princípios de 
sustentabilidade ambiental. Além disso, estimular, de 
forma lúdica, a reflexão sobre suas relações com a 
natureza e o comportamento de consumo, uso e 
descarte de materiais sólidos, após o uso, 
transformando resíduos em arte. Promover através da 
arte e reciclagem a sociabilidade, o respeito às 
diferenças e praticas de ética e cidadania. 

Crianças, 
adolescentes, 

jovens ou adultos 
e Idosos 

referenciados nos 
serviços, 

programas e 
projetos da 
DIRETORIA 

MUNICIAL DE 
DESENOLVIMEN

TO SOCIAL. 
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Curta de 
Cinema 

Contribuir com o processo de aprendizagem de 
conteúdo áudio visual, teórico e prático, envolvendo a 
construção da imagem como elemento principal da 
obra cinematográfica, perpassando por formas de 
expressão verbais, imagéticas até as etapas da 
produção, com técnicas e recursos da TV e VOD, 
tornando- as acessíveis aos participantes. Fomentar e 
difundir a visão artística entre os indivíduos em 
situação de vulnerabilidade. Promover durante as 
oficinas a sociabilidade, o respeito às diferenças e 
praticas de ética e cidadania. 

Adolescentes 
referenciados nos 

CRAS. 
Recomendável a 

realização de 
oficinas em 

grupos de 10 a 20 
participantes. 

Mover em 
Cena (teatro) 

Vivenciar a experiência teatral, a partir de jogos 
dramáticos e criativos, exercícios específicos de 
consciência corporal, voz e de interpretação cênica, 
até a montagem de uma peça. Os participantes 
aprenderão aspectos do posicionamento das marcas 
de luz, utilização coletiva do espaço cênico, 
passagens internas, entradas e saídas de cena, 
interação com cenografia e objetos de cena, 
comportamento perante o coletivo, percepções e 
autocontrole, usados em conjunto com a expressão 
vocal e expressões faciais e, principalmente, encarar 
e emocionar o público. Promover durante as oficinas a 
sociabilidade, o respeito às diferenças e praticas de 
ética e cidadania. 

Crianças e 
adolescentes, 

jovens ou adultos 
referenciados nos 

serviços, 
programas e 
projetos da 
DIRETORIA 

MUNICIAL DE 
DESENOLVIMEN

TO SOCIAL. 

Gastronomia 

Oficina de produção e desenvolvimento de técnicas 
de preparo de bolos, doces, salgados, lanches, 
observando as boas normas de manipulação de 
alimentos. Desenvolvimento de habilidades manuais 
no preparo de alimentos. Promover durante as 
oficinas a sociabilidade, o respeito às diferenças e 
praticas de ética e cidadania. 

Jovens, adultos 
ou idosos 

referenciados nos 
serviços, 

programas e 
projetos da 
DIRETORIA 

MUNICIAL DE 
DESENOLVIMEN

TO SOCIAL. 

Jardinagem 

Proporcionar o aprendizado do cuidado das plantas e 
o estabelecimento da relação destas com o ser 
humano, trazendo uma reconexão com a natureza 
através do contato direto com as plantas, conceitos 
práticos de jardinagem e botânica. As oficinas 
poderão constituir como fonte de geração de renda 
para os participantes. Promover através do cuidado 
com a natureza à  sociabilidade, o respeito às 
diferenças e praticas de ética e cidadania. 

Jovens, adultos 
ou idosos 

referenciados nos 
serviços, 

programas e 
projetos da 
DIRETORIA 

MUNICIAL DE 
DESENOLVIMEN
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TO SOCIAL. 

Trabalho 
com Pallets 
de Madeira 

Difundir e compartilhar conhecimentos técnicos e 
práticos de ferramentaria, desmontagem,  montagem 
e reutilização de pallets para construção de móveis, 
peças ornamentais, suportes de vasos e outros 
utensílios, como atividade ocupacional e de geração 
de renda. Promover durante as oficinas a 
sociabilidade, o respeito às diferenças e praticas de 
ética e cidadania. 

Jovens, adultos 
ou idosos 

referenciados nos 
serviços, 

programas e 
projetos da 
DIRETORIA 

MUNICIAL DE 
DESENOLVIMEN

TO SOCIAL. 

Arte em 
Pneus 

Dar um novo destino aos pneus inservíveis jogados 
no meio ambiente, através da criação e 
desenvolvimento de novos produtos artesanais, com 
uma linha de produção emborrachada, como 
confecção de ecos-mobiliários, brinquedos, suporte 
para vasos, camas para cães e gatos; impactando 
positivamente no meio ambiente e na qualidade de 
vida das pessoas, evitando que os pneus 
transformem-se em fonte de poluição, causando 
danos ao meio ambiente e à saúde pública. Promover 
durante as oficinas a sociabilidade, o respeito às 
diferenças e praticas de ética e cidadania. 

Adultos 
referenciados nos 

serviços, 
programas e 
projetos da 
DIRETORIA 

MUNICIAL DE 
DESENOLVIMEN

TO SOCIAL. 

Dança 

Reconectar através da dança, o indivíduo com o seu 
próprio corpo, trabalhando movimentos corporais, 
como: lateralidade, coordenação motora, disciplina, 
respeito mútuo e atenção concentrada. Proporcionar o 
desenvolvimento de todos os seus domínios do 
comportamento humano, ou seja, comportamentos 
motor, afetivo-social, físico, psicológico de forma 
lúdica e harmoniosa. Contribuir para a formação de 
estruturas corporais e de movimentos simples ao 
complexo, associando movimentos, música e ritmo. 
Desenvolver movimentos e ampliar a escuta do corpo. 
Proporcionar oportunidade de participar do processo 
criativo de improvisação do movimento e da criação 
coreográfica, valorizando a criatividade, a capacidade 
expressiva e espontânea do participante. Apontar 
caminhos para a descoberta e/ou potencialização de 
uma relação de harmonia entre o indivíduo e o espaço 
(seja ele o espaço interno do indivíduo, seja o 
externo). Resgatar de forma natural e espontânea, as 

Crianças, 
adolescentes, 

adultos ou idosos 
de famílias 

referenciadas nos 
serviços, 

programas e 
projetos da 
DIRETORIA 

MUNICIAL DE 
DESENOLVIMEN

TO SOCIAL. 
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manifestações expressivas da nossa cultura. Usar a 
dança como recurso para estimular a expressão de 
sentimentos e emoções, assim então auxiliar na 
integração social. Promover através da dança a 
sociabilidade, o respeito às diferenças e praticas de 
ética e cidadania. 

Grafite  

Oferecer à comunidade alternativas de linguagens 
visuais usando o design consciente, desenvolvendo a 
criatividade, expressividade e domínio da 
programação visual em diferentes plataformas da arte 
urbana (painéis de grafite, estampas e cartazes). O 
foco principal é o reconhecimento da nossa cultura 
como linguagem de vanguarda aliada a conceitos de 
ética, estética e cidadania. Usando as técnicas do 
grafite em moldes stencil para produzir cartazes, 
estampas e aplicação em parede. Noções de escolha 
da imagem, características, técnicas de corte do 
molde stencil, uso da tinta spray, combinação de 
cores, leitura de imagem e aplicação nas plataformas 
da arte urbana. Promover através da arte a 
sociabilidade, o respeito às diferenças e praticas de 
ética e cidadania. Apresentar formas de expressão 
artistico-culturais, visando um contato com as 
mesmas.  Promover através do Grafite a  
sociabilidade, o respeito às diferenças e praticas de 
ética e cidadania. 

Adolescentes de 
famílias 

referenciadas aos 
serviços, 

programas e 
projetos da 
DIRETORIA 

MUNICIAL DE 
DESENOLVIMEN

TO SOCIAL. 

Informática 

Ofertar acesso ao mundo digital tecnológico. 
Aumentar a autonomia do usuário na utilização das 
ferramentas propostas. Promover a busca pelo 
conhecimento. Potencializar a oportunidade de 
emprego na área digital.  

Esta oficina devera oferecer aulas teóricas e práticas, 
capacitando os usuários para utilização do 
computador e da internet como ferramenta de 
aprendizagem, desenvolvimento e trabalho. 
Apresentar noções de software e hardware, diretório 
(pasta), aplicativos básicos, editores de desenho e 
texto, pacote office disponível nos equipamentos 

Crianças, 
adolescentes, 

jovens, adultos ou 
idosos.  

Hip Hop 

Resgatar autoestima dos participantes através dos 
elementos do hip-hop ampliando seu conhecimento e 
sua vivência do mundo dentro e fora da família e da 
comunidade, tendo consciência de sua origem e 
raízes fazendo assim um resgate do sujeito 
individualmente e coletivamente. Visa a valorização 

Crianças, 
adolescentes ou 

jovens 
referenciados nos 

serviços, 
programas e 
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da expressão cultural juvenil para enraizar a 
identidade dos indivíduos a fim de estimular o 
protagonismo dos mesmos. Promover através do Hip 
Hop a  sociabilidade, o respeito às diferenças e 
praticas de ética e cidadania. 

projetos da 
DIRETORIA 

MUNICIAL DE 
DESENOLVIMEN

TO SOCIAL. 

Música 
Instrumental 

Violão 

Estimular o gosto pela música nacional e regional, 
estimulando a inteligência musical e a socialização, 
por meio das aulas em grupo, a respeito de 
conhecimentos musicais com o ensino melódico, 
harmônico e rítmico, através do violão. Desenvolver a 
percepção musical para a iniciação ao violão: 
nomenclatura, cifras, notas musicais, função dos 
dedos; prática dos acordes naturais: maiores, 
menores e maiores, com sétima da dominante, sem 
pestana (mudança de acordes, combinações 
harmônicas); vivência rítmica, através de batidas ao 
violão, combinando os estilos musicais de nossa 
região, bem como a leitura de notas e partituras 
associadas ao fazer sonoro. Promover durante as 
oficinas a sociabilidade, o respeito às diferenças e 
praticas de ética e cidadania. 

Crianças e 
adolescentes, 

jovens ou adultos 
e idosos 

referenciados nos 
serviços, 

programas e 
projetos da 
DIRETORIA 

MUNICIAL DE 
DESENOLVIMEN

TO SOCIAL. 

 

 
3. Permanecem inalteradas as demais disposições. 

 
 

Lagoa Santa, 14 de outubro de 2021. 
 
 
 

 

JOSIMARA MACHADO DINIZ 

Diretora Municipal de Desenvolvimento Social 

 

ROGÉRIO CÉSAR DE MATOS AVELAR 

Prefeito Municipal 

 

 

 


