
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A ACESSO - Cooperativa de Associados de Energia Solar de Uberlândia e Região, 
cadastrada no CNPJ: 43.792.833/0001-45, convoca seus cooperados para uma Assem-
bleia Geral Extraordinária a ser realizada em sua sede social, neste município, na Avenida 
Afonso Pena, 2222 Bairro Nossa Senhora Aparecida, CEP: 38.400-708, no dia 13 de 
Dezembro de 2.021, às 16:00 horas em primeira convocação, e em segunda convocação 
às 17:00 horas e, não havendo quórum suficiente, em terceira e última convocação às 
18:00 horas, tudo na forma do artigo 23 e seguintes do seu Estatuto Social.
PAUTA:
 1 – Alteração da Ata de Constituição e do Estatuto Social, nos termos do Artigo 
46, da Lei Cooperativista 5.764/71.
 2 – Alteração de Endereço da Sede Social.

Uberlândia-MG., 01 de dezembro de 2.021

Ednilson Costa Duarte
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. LEILÃO ELETRÔNICO nº 01/2021. Será realizado no dia 21 de dezembro de 2021 
às 10:00 hs o Proc. Licitatório de n° 219/2021, na Modalidade de Leilão Eletrônico de n° 01/2021, 
do Tipo Maior Lance Por Lote. Objeto: Alienação dos bens móveis inservíveis. Edital e inf. no e-mail 
licitacao@coromandel.mg.gov.br nos sites: www.fernandoleiloeiro.com.br e www.coromandel.
mg.gov.br, ou pelo telefone 34-3841-1344 e (37) 3242-2218, ou na sede da prefeitura municipal 
à Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-MG, 30 de novembro de 2021. Nilda Maria dos Anjos 
Dorneles – Presidente da CPL.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
Na qualidade de Oficiala da Serventia de Registro de Imóveis de Prata/MG, Patrícia Pelissari Rizzo 
Tristão. Faz saber que foi protocolado nesta Serventia sob n° 77.517, em 24/09/2021 requerimento pelo 
qual MARCIO ROBERTO RIBEIRO VIEIRA, brasileiro, aposentado, portador da CIRG nº 476.882/SSP/-
GO, inscrito no CPF/MF sob nº 128.022.201-87 e sua esposa KATIA AMARAL VIEIRA, brasileira, 
aposentada, portadora da CIRG nº 1.168.268/SSP/GO, inscrita no CPF/MF sob nº 438.550.671-04, 
casados sob o regime de comunhão universal de bens, antes da vigência da lei 6.515/77, residentes e 
domiciliados nesta cidade de Prata/MG, na Rua José Benjamim Guimarães, nº 376, Centro, solicitaram o 
reconhecimento do direito de propriedade através da Usucapião Extrajudicial, na modalidade Extraordiná-
ria com prazo reduzido, nos termos do art. 1.238 parágrafo único, do Código Civil, autuado sob protocolo 
nº 77.517 de 24/09/2021, de um imóvel urbano, situado nesta cidade, na RUA JOSÉ BENJAMIM 
GUIMARÃES, Centro, cadastrado na Prefeitura Municipal de Prata/MG sob o nº 01.01.033.0268.001, com 
a área de 422,00 m² (quatrocentos e vinte e dois metros quadrados), medindo de frente 16,00 metros, 
confrontando com a Rua José Benjamim Guimarães; pelo lado direito mede em 26,25+1,60+2,75 metros, 
confrontando com Dener Alves Fagundes e Donato Alves Rodrigues; pelo lado esquerdo mede 29,00 
metros, confrontando com Cleder Rezende da Silva; e dos fundos mede 14,40 metros, confrontando com 
Luiz Antônio Santos Vieira. Tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborados pelo Engenheiro Civil, 
Alessandro Lima Evangelista (CREA nº 63.155), ART: 14202000000006445783, que se encontram 
arquivados nesta Serventia. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e 
titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita 
perante a Oficiala de Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância no prazo legal de 15 
(quinze) dias, corridos a contar da publicação deste, cientes de que, caso não contestado presumir-se-ão 
aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela Requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudi-
cial, na modalidade Extraordinária com o competente registro, conforme determina a Lei. Segue abaixo 
croqui de localização da área.
Prata/MG, em 30 de novembro de 2021.

Patrícia Pelissari Rizzo Tristão 
Oficiala 

O presente documento  foi emitido e assinado digitalmente nos termos da MP 2.200/01 e Lei  nº 
11.977/09. Assinado digitalmente por: Patrícia Pelissari Rizzo Tristão  - Oficiala

Serventia de Registro de Imóveis –Prata -MG

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ANTOUN
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
De acordo com a convenção de condomínio e demais normas vigentes (Lei no. 4.591/64 e 10.406/02) 
que trata sobre Condomínios, convocamos-lhe a participar da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAÓRDINÁ-
RIA a realizar-se no dia 07/12/2021 – terça-feira – através do aplicativo de vídeo conferência Zoom ou 
WhatsApp – às 18h30 em primeira convocação, na qual deveremos ter quórum de, no mínimo, 2/3 dos 
condôminos e, se necessário, em segunda convocação às 19h, com qualquer número de presentes, a 
fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos:
 - Eleição de novo síndico;
 - Reformas no condomínio.
O link para acesso à vídeo conferência será enviado com antecedência para o grupo de WhatsApp do 
condomínio para que todos tenham acesso.

Uberlândia-MG, 21 de Dezembro de 2021
Laura F. S. Miguel Carneiro

Síndica Condomínio Edifício Antoun

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
Realizará Chamada Pública com vista a Seleção de Projetos de Gestão Operacional
das Unidades de Saúde e Ambulatórios Especializados do Município de Uberlândia.
O Edital encontra-se a disposição na Secretaria Municipal de Saúde, na Avenida
Anselmo Alves dos Santos, nº 600, 3º andar - Prédio 1, bairro Santa Mônica, telefone
0xx 34-3239-2678, das 12 às 17 horas e no sitio do Município www.uberlandia.mg.gov.br.
A entrega dos Envelopes, com documentação, deverá ser feita diretamente na
Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia, situada nesta cidade na Avenida Anselmo
Alves dos Santos, nº 600, 3º andar - Prédio 1, bairro Santa Mônica, telefone 0xx 34-
3239-2678, no dia 04/01/2022, às 9:00 horas, ocasião em que ocorrerá a sessão
pública. Uberlândia-MG, 01 de dezembro de 2021.GLADSTONE RODRIGUES DA
CUNHA FILHO

AVISO
CHAMADA PÚBLICA  Nº 807/2021

10 DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

QUINTA-FEIRA
02 DE DEZEMBRO DE 2021
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