
QUARTA-FEIRA
18 DE DEZEMBRO DE 2019

AMAR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.
CNPJ/MF: 13.018.818/0001-83 - NIRE: 312.090.152-71

REUNIÃO DE SÓCIOS QUOTISTAS REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2019
01. Data, hora e local: Sede da Sociedade, localizada em Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Rua Lapa do 
Lobo, nº 800, parte, Granja Marileusa, CEP 38.406-644, no dia 21 de maio de 2019, às 10:00 horas. 02. Convo-
cação: Dispensada a convocação, em razão da presença de todos os Sócios Quotistas, conforme autoriza o §2º do 
artigo 1.072 do Código Civil. 03. Presença: Os Sócios representando a totalidade das quotas, a saber: Ana Marta 
Pereira Garcia, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, com endereço comer-
cial na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Rua Lapa do Lobo, n.º 800, parte, Granja Marileusa, 
CEP: 38.406-644, portadora da Cédula de Identidade RG M 681.010 SSP/MG e inscrita no CPF/MF sob o n.º 
498.618.406-72. Sanyla Garcia Villela de Carvalho, brasileira, solteira, graduada em finanças e administração, 
nascida em 01 de setembro de 1987, com endereço comercial na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, 
na Rua Lapa do Lobo, n.º 800, parte, Granja Marileusa, CEP: 38.406-644, portadora da Cédula de Identidade 
RG MG - 13.480.843 SSP/MG e inscrita no CPF/MF sob o n.º 069.226.456-69. Rayza Garcia de Carvalho, 
americana, solteira, estudante, nascida em 09 de julho de 1990, com endereço comercial na Cidade de Uberlândia, 
Estado de Minas Gerais, na Rua Lapa do Lobo, n.º 800, parte, Granja Marileusa, CEP: 38.406-644, portadora da 
Cédula de Identidade RG MG 13.531.391 SSP/MG e inscrita no CPF/MF sob o n.º 069.196.476-99 e AMAR BR 
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA., com sede na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Rua 
Lapa do Lobo, n.º 800, Sala A2, Granja Marileusa, CEP 38.406-644, inscrita no CNPJ n.º 29.970.396/0001-81 e 
registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE n.º 312.110.396-38, neste ato representada 
por sua sócia-administradora Ana Marta Pereira Garcia, já qualificada acima. 04. Composição da mesa: Pre-
sidente: Sra. Ana Marta Pereira Garcia. Secretária “ad hoc”, Sra. Fernanda Aparecida Santos. 05. Ordem do dia: 
Deliberar sobre: (i) aprovação das demonstrações financeiras do exercício de 2018; e (ii) distribuição de lucros. 
06. Deliberações: Observada todas as formalidades legais, as Sócias Quotistas, à unanimidade: (i) Aprovaram, 
sem restrições, asDemonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018, nos termos 
do anexo à presente ata. Em decorrência desta Sociedade ser uma sociedade de grande porte, as Demonstrações 
Financeiras foram publicadas no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 23/04/2019, à página 30, e no Jornal 
Diário de Uberlândia, em 23/04/2019, à página A9, conforme dispõe o art. 3º da lei nº 11.638/07, e (ii) Aprovada 
a distribuição de lucros acumulados às sócias quotistas, referente ao exercício social encerrado em 31/12/2018, no 
montante de R$ 9.226.615,33 (nove milhões, duzentos e vinte e seis mil, seiscentos e quinze reais e trinta e três 
centavos). 07. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente 
ata. E por estarem assim justos e acertados, as partes assinam o presente instrumento em uma via física, na pre-
sença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas, para fins de arquivo no livro de registro de atas, e por meio de 
certificado digital a via eletrônica destinada ao registro na Junta Comercial, a Presidente da Mesa, Sra. Ana Marta 
Pereira Garcia, a Secretária “ad hoc”, Sra. Fernanda Aparecida Santos, certificando que a mesma é cópia fiel da ata 
transcrita em livro próprio, as sócias Ana Marta Pereira Garcia, Rayza Garcia de Carvalho, Sanyla Garcia Villela 
de Carvalho e Amar BR Participações Societárias Ltda. (Ana Marta Pereira Garcia), e como testemunhas assinam 
a Sr.ª Elena Maria Nunes, portadora da Cédula de Identidade RG M 4.975.374 PC/MG, inscrita no CPF/MF sob 
o n.º 568.504.096-20, e o Sr. George Junior Pereira, portador da Cédula de Identidade MG 14.571.947 SSP/MG 
e inscrito no CPF/MF sob o nº 015.972.546-14, e a Dra. Líbera Souza Ribeiro, OAB/MG 159.849, na qualidade 
de advogada. Uberlândia, 21 de maio de 2019. JUCEMG: Certifico registro sob o nº 7398567 em 23/07/2019 e 
protocolo 193066050 - 23/07/2019. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

ÁRVORE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ/MF: 16.585.914/0001-00 - NIRE: 313.001.010-37

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2019
01. Local, data e horário: Sede da Sociedade, localizada em Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Rua Lapa do 
Lobo, n.º 800, Parte III, CEP: 38.406-644, Granja Marileusa, no dia 29 de abril de 2019, às 14:00 (quatorze) horas. 
02. Publicações legais: Foram publicados o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, referentes ao 
exercício social encerrado em 31/12/2018, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 23/04/2019, à página 31, e 
no Jornal Diário de Uberlândia em 23/04/2019, à página A8. 03. Convocação: Todos os acionistas foram regularmente 
convocados para a presente Assembleia. 04. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social. 05. 
Mesa: Presidente da Mesa, Luiz Alberto Garcia. Secretária “ad hoc”, Fernanda Aparecida Santos 06. Deliberações: 
(As deliberações foram aprovadas por unanimidade.) a) Aprovados, sem restrições, o Relatório da Administração e as 
Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2018. b) Aprovada a distribuição de lucros 
acumulados aos acionistas, referente ao exercício social encerrado em 31/12/2018, no montante de R$ 3.337.466,57 
(três milhões, trezentos e trinta e sete mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), sendo 
destinado o valor de R$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais) à baixa de adiantamento de dividendos, e o 
valor de R$ 637.466,57 (seiscentos e trinta e sete mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) ao 
pagamento à acionista. 07. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, lavrando-se 
a presente ata. Assinam a via desta ata, para fins de arquivo no livro de registro de atas, o Presidente da Mesa, Sr. Luiz 
Alberto Garcia; a Secretária “ad hoc”, Sra. Fernanda Aparecida Santos, e a acionista ÁRVORE S/A EMPREENDI-
MENTOS E PARTICIPAÇÕES (Luiz Alberto Garcia e Luiz Alexandre Garcia). Assinam por meio de certificado digital 
a via eletrônica desta ata destinada ao registro na Junta Comercial, a Sra. Fernanda Aparecida Santos, na qualidade 
de secretária “ad hoc”, certificando que a mesma é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio, e a Dra. Líbera Souza 
Ribeiro, OAB/MG 159.849, na qualidade de advogada. Uberlândia, 29 de abril de 2019. JUCEMG: Certifico registro 
sob o nº 7430741 em 16/08/2019 e protocolo 192922530 - 23/07/2019. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

ÁRVORE S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
CNPJ/MF: 66.444.548/0001-39 - NIRE: 313.000.094-32

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2019
01. Local, data e horário: Sede da Sociedade, localizada em Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Avenida Floria-
no Peixoto, n.º 7.001, Parte I, Granja Marileusa, CEP nº. 38.406-642, no dia 30 de abril de 2019, às 16:00 (dezesseis) 
horas. 02. Publicações legais: Foram publicados o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, re-
ferentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 23/04/2019, 
à página 2, e no Jornal Diário de Uberlândia em 23/04/2019, à página A5. 03. Convocação: Todos os acionistas 
foram regularmente convocados para a presente Assembleia. 04. Presença: Acionistas representando a totalidade do 
capital social. 05. Mesa: Presidente, Luiz Alberto Garcia. Secretária “ad hoc”, Fernanda Aparecida Santos 06. 
Deliberações: (As deliberações foram aprovadas por unanimidade dos acionistas com direito à voto). a) Aprovar, sem 
restrições, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 
31/12/2018. b) Aprovar a não distribuição de dividendos. c) Aprovar o aumento de capital da Sociedade, sem subscri-
ção de novas ações, passando de R$ 1.261.213.050,26 (um bilhão, duzentos e sessenta e um milhões, duzentos e treze 
mil e cinquenta reais e vinte e seis centavos), para R$ 1.282.458.228,16 (um bilhão, duzentos e oitenta e dois milhões, 
quatrocentos e cinquenta e oito mil, duzentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos), ou seja, um aumento de R$ 
21.245.177,90 (vinte e um milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, cento e setenta e sete reais e noventa centavos), 
neste ato, mediante capitalização de saldo de dividendos não distribuídos aos acionistas, sendo i) R$ 12.434.802,82 
(doze milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, oitocentos e dois reais e oitenta e dois centavos) pela Acionista 
LAGAR S/A PARTICIPAÇÕES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 66.444.522/0001-90 e 
NIRE nº 313.000.093-78, com sede na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Rua Lapa do Lobo, n.º 800, 
parte, Granja Marileusa, CEP 38.406-644; ii) R$ 4.518.849,41(quatro milhões, quinhentos e dezoito mil, oitocentos 
e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos) pela Acionista ELGAR S/A PARTICIPAÇÕES, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 66.444.563/0001-87 e NIRE nº 313.000.094-24, com sede na Cidade de 
Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Rua Lapa do Lobo, n.º 800, parte, Granja Marileusa, CEP 38.406-644; e iii) R$ 
4.291.525,67 (quatro milhões, duzentos e noventa e um mil, quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos) 
pela Acionista WALGAR S/A PARTICIPAÇÕES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
66.444.506/0001-06 e NIRE nº 313.000.094-08, com sede na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Rua 
Lapa do Lobo, n.º 800, parte, Granja Marileusa, CEP 38.406-644. Em virtude da presente deliberação, o Art. 5° Caput 
do Estatuto Social da Sociedade passará a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º - O capital social inteiramente 
subscrito e integralizado é de R$ 1.282.458.228,16 (um bilhão, duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e cin-
quenta e oito mil, duzentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos), dividido em 236.888.609 (duzentas e trinta e seis 
milhões, oitocentas e oitenta e oito mil, seiscentas e nove) ações ordinárias e 101 (cento e uma) ações preferenciais, 
todas nominativas e sem valornominal”. d) Fixar a remuneração anual global da Diretoria da Sociedade, no valor de 
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 06. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, 
lavrando-se a presente ata. Assinam a via desta ata, para fins de arquivo no livro de registro de atas, o Presidente da 
Mesa Sr. Luiz Alberto Garcia, a Secretária “ad hoc” Sra. Fernanda Aparecida Santos, a Dra. Líbera Souza Ribeiro, na 
qualidade de advogada, e as acionistas ELGAR S/A PARTICIPAÇÕES (Eliane Garcia Melgaço e Eleusa Maria Garcia 
Melgaço) LAGAR S/A PARTICIPAÇÕES (Luiz Alberto Garcia e Luiz Alexandre Garcia) WALGAR S/A PARTICI-
PAÇÕES (Alexandrino Garcia Neto e Carmen Sílvia Garcia). Assinam por meio de certificado digital a via eletrônica 
desta ata destinada ao registro na Junta Comercial, a Sra. Fernanda Aparecida Santos, na qualidade de secretária “ad 
hoc”, certificando que a mesma é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio, e a Dra. Líbera Souza Ribeiro, OAB/
MG 159.849, na qualidade de advogada. Uberlândia/MG, 30 de abril de 2019. JUCEMG: Certifico registro sob o nº 
7430742 em 16/08/2019 e protocolo 193070014 - 23/07/2019. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA ORDINÁRIA

Ficam convocados todos os Senhores associados da Associação dos Decoradores do 
Triângulo, CNPJ: 23.092.430/0001-86, para a Assembleia Geral Ordinária, que se 
realizará na sede da associação situada a Avenida Uirapuru, n°1491, sala: 06, Bairro 
Cidade Jardim, CEP: 38.412-166, nesta cidade de Uberlândia/MG; às 16:30 em 
primeira chamada e às 17:00 segunda chamada, no dia 17/01/2020, a fim de tratar dos 
seguintes assuntos:
1) Eleição na nova Diretoria;
2) Prestação de Contas do ano 2019.
3) Outros assuntos interesses dos associados.

EDUARDO AUGUSTO DROVETTO LIMA
Associação dos Decoradores do Triângulo

PRESIDENTE

CA&TA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
CNPJ/MF: 29.961.085/0001-56 - NIRE: 312.110.386-58

REUNIÃO DE SÓCIOS QUOTISTAS REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2019
01. Data, hora e local: Sede da Sociedade, localizada em Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Rua Lapa do 
Lobo, nº 800, Sala A1, Granja Marileusa, CEP 38.406-644, no dia 21 de maio de 2019, às 11:00 horas. 02. Convo-
cação: Dispensada a convocação, em razão da presença de todos os Sócios Quotistas, conforme autoriza o §2º do 
artigo 1.072 do Código Civil. 03. Presença: Os Sócios representando a totalidade das quotas, a saber: Caio Augus-
to Garcia, brasileiro, solteiro, estudante, com endereço comercial na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Ge-
rais, na Rua Lapa do Lobo, n.º 800, sala A1, Granja Marileusa, CEP: 38.406-644, portador da Cédula de Identidade 
RG MG 16476932 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n.º 069.197.706-28. Tassio Alexandre Garcia, brasileiro, 
solteiro, estudante, com endereço comercial na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Rua Lapa do 
Lobo, n.º 800, sala A1, Granja Marileusa, CEP: 38.406-644, portador da Cédula de Identidade RG MG 16476897 
SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n.º 069.197.736-43 e LUAR EURO 2 S.A R.L., sociedade Luxemburguesa 
devidamente registrada na Receita Federal do Brasil no CNPJ sob o nº. 31.629.805/0001-22, com sede à 39 Avenue 
John F.Kennedy, L-1855, Luxembourg, neste ato representada pelo Sr. Luiz Alexandre Garcia, brasileiro, casado 
sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, com endereço comercial na Cidade de Uberlândia, Estado 
de Minas Gerais, na Rua Lapa do Lobo, n.º 800, sala A1, Granja Marileusa, CEP: 38.406-644, portador da Cédula 
de Identidade RG M1214924 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n.º 546.861.806-00. 04. Composição da mesa: 
Presidente: Sra. Ana Marta Pereira Garcia. Secretária “ad hoc”, Sra. Fernanda Aparecida Santos. 05. Ordem do 
dia: Deliberar sobre: (i) aprovação das demonstrações financeiras do exercício de 2018; e (ii) distribuição de 
lucros. 06. Deliberações: Observada todas as formalidades legais, os Sócios Quotistas, à unanimidade: (i) Apro-
varam, sem restrições, as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018, nos 
termos do anexo à presente ata. Em decorrência desta Sociedade ser uma sociedade de grande porte, as Demons-
trações Financeiras foram publicadas no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 23/04/2019, à página 38, e 
no Jornal Diário de Uberlândia, em 23/04/2019, à página A8, conforme dispõe o art. 3º da lei nº 11.638/07, e (ii) 
Não há resultado a ser distribuído. 07. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, 
lavrando-se a presente ata. E por estarem assim justos e acertados, as partes assinam o presente instrumento em 
uma via física, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas, para fins de arquivo no livro de registro 
de atas, e por meio de certificado digital a via eletrônica destinada ao registro na Junta Comercial, a Presidente 
da Mesa, Sra. Ana Marta Pereira Garcia, a Secretária “ad hoc”, Sra. Fernanda Aparecida Santos, certificando que 
a mesma é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio, os sócios Caio Augusto Garcia, Tassio Alexandre Garcia 
e LUAR EURO 2 S.A R.L., neste ato representada pelo Sr. Luiz Alexandre Garcia, e como testemunhas assinam 
a Sr.ª Elena Maria Nunes, portadora da Cédula de Identidade RG M 4.975.374 PC/MG, inscrita no CPF/MF sob 
o n.º 568.504.096-20, e o Sr. George Junior Pereira, portador da Cédula de Identidade MG 14.571.947 SSP/MG 
e inscrito no CPF/MF sob o nº 015.972.546-14, e a Dra. Líbera Souza Ribeiro, OAB/MG 159.849, na qualidade 
de advogada. Uberlândia, 21 de maio de 2019. JUCEMG: Certifico registro sob o nº 7396556 em 22/07/2019 e 
protocolo 192969692 - 20/07/2019. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Cartório Uberlândia - 1° Ofício
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 17 de Dezembro de 2019
Márcio Ribeiro Pereira

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, DANIELA FELIPE COSTA, CPF/CNPJ nº 04283381608, que 
está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencialmente, 
ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, ou ao endereço do 
Cartório Uberlândia - 1° Ofício, Avenida Cesário Alvim, 356, Centro,Uberlândia, MG - 38400-096, no 
horário de atendimento, e satisfazer, no prazo de quinze dias, contados a partir da última publicação 
deste edital, que será publicado em três dias, o encargo no valor de R$ 228.970,10, em 16/12/2019, 
sujeito à atualização monetária, juros de mora e despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, 
somando-se também os encargos que vencerem no prazo desta intimação, relativo ao contrato nº 
155553406704-7 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
166448, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamento ser 
efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 1° Ofício. Caso 
o pagamento não seja realizado diretamente a(o) credor(a), o pagamento perante a Serventia deverá ser
por meio de cheque administrativo ou visado, com a cláusula “não à ordem”, nominal ao credor fiduciário 
ou a seu cessionário. O não cumprimento da referida obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, garante o 
direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - CEF, nos termos do art. 26, §7º da Lei 9.514/1997. E, para que chegue ao conhecimento 
do(a) devedor(a), expediu-se este edital.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

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 162/2019, na modalidade "Pregão
Eletrônico" do tipo "Menor Valor Global - Disputa Aberta" via site da Caixa - CEF, perante Pregoeiro
designado, que receberá as Propostas Comerciais e Documentos de Habilitação até às 09:00 horas
do dia 07 de janeiro de 2020, horário de Brasília - DF, tendo a Sessão Pública para recebimento dos
lances das 10:00 horas até às 10:10 horas do dia 07 de janeiro de 2020. O processo licitatório visa
a contratação exclusiva de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou equiparadas para fornecimento
de 20.000 L (Vinte mil litros) de produto desodorizador/neutralizador de odores com fornecimento
de serviços e equipamentos para aspersão, destinado a reagir e eliminar maus odores em ambientes com
grandes áreas abertas das  ETEs e EEE do DMAE, durante o ano de 2020, em atendimento à Diretoria
Técnica, estando o Edital à disposição no endereço eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br, condicionada
a participação das empresas ao credenciamento no site até as 23:59 horas do dia 03 de janeiro de 2020.
Os interessados poderão obter informações através do telefone (34) 3233-0875. VISITA TÉCNICA
FACULTATIVA: A Licitante poderá realizar visitas técnicas às instalações tratamento e bombeamento
de esgoto para verificação das dificuldades técnicas para o fornecimento de produto e instalação dos
equipamentos. A empresa que optar pelo não realização da visita técnica não poderá alegar
desconhecimento das dificuldades técnicas e administrativas. Uberlândia, MG, 16 de janeiro de 2019.
Paulo Sérgio Ferreira-Diretor Geral do DMAE

AVISO EDITAL DE  LICITAÇÃO
PROCESSO  LICITATÓRIO Nº 162/2019 - PREGÃO

ELETRÔNICO "MENOR VALOR GLOBAL - DISPUTA  ABERTA"

ELGAR S/A PARTICIPAÇÕES
CNPJ/MF: 66.444.563/0001-87 - NIRE: 313.000.094-24

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORIDNÁRIA REALIZADAS EM 20 DE MAIO DE 2019
01. Local, data e horário: Sede da Sociedade, localizada em Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Rua Lapa do 
Lobo, n.º 800, parte, CEP nº. 38.406-644, no dia 20 de maio de 2019, às 09:30 (nove horas e trinta minutos). 02. 
Publicações legais: Foram publicados o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, referentes ao 
exercício social encerrado em 31/12/2018, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 23/04/2019, à página 
27, e no Jornal Diário de Uberlândia em 23/04/2019, à página A9. 03. Presença: Acionistas representando a tota-
lidade do capital social. 04. Mesa: Presidente da Mesa, Eleusa Garcia Melgaço. Secretária “ad hoc”, Fernanda 
Aparecida Santos. 05. Deliberações: As deliberações foram aprovadas por unanimidade. a) Aprovados, sem res-
trições, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 
31/12/2018. b) Aprovada a distribuição de lucros acumulados aos acionistas, referente ao exercício social encerrado 
em 31/12/2018, no montante de R$ 7.748.397,91 (sete milhões, setecentos e quarenta e oito mil, trezentos e noventa 
e sete reais e noventa e um centavos). c) Rerratificar as atas das assembleias gerais ordinária e extraordinária realiza-
das em 30 de abril de 2010, 27 de abril de 2011; 23 de abril de 2012; 29 de abril de 2013; 28 de abril de 2014; 27 de 
abril de 2015; 28 de abril de 2016; 27 de abril de 2017 registradas na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob 
os nºs. 4352640; 4658381; 4869582; 5113711; 5277220; 5519098; 6266757 e 6316521 respectivamente, bem como 
a ata de assembleia geral extraordinária realizada em 06 de dezembro de 2011, registrada na Junta Comercial do 
Estado de Minas Gerais sob os nº. 4869583 por meio das quais constou-se alterações no art. 6º do Estatuto Social da 
Sociedade, sendo que as alterações correspondem ao art. 5º do Estatuto Social da Sociedade, portanto, nas referidas 
atas, onde se lê “Art. 6º ”, leia-se “Art. 5º ” e d) Aprovado o aumento do capital social da Sociedade, passando de R$ 
287.963.433,76 (duzentos e oitenta e sete milhões, novecentos e sessenta e três mil e quatrocentos e trinta e três reais 
e setenta e seis centavos) para R$ 288.004.242,03 (duzentos e oitenta e oito milhões, quatro mil, duzentos e quarenta 
e dois reais e três centavos), ou seja, um aumento de R$ 40.808,27 (quarenta mil, oitocentos e oito reais e vinte e sete 
centavos), sem emissão de ações, mediante crédito das acionistas e na proporção de suas participações. Em virtude 
da presente deliberação, o art. 5º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital 
social inteiramente subscrito e integralizado é de R$ 288.004.242,03 (duzentos e oitenta e oito milhões, quatro 
mil, duzentos e quarenta e dois reais e três centavos), dividido em 75.266.236 (setenta e cinco milhões, duzentas 
e sessenta e seis mil, duzentas e trinta e seis) ações ordinárias e 03 (três) ações preferenciais, todas nominativas e 
sem valor nominal”. 06. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, lavrando-se 
a presente ata. Assinam a via física desta ata, para fins de arquivo no livro de registro de atas, a Presidente da Mesa 
Sra. Eleusa Garcia Melgaço, a Secretária “ad hoc” Sra. Fernanda Aparecida Santos e as acionistas RHMV PAR-
TICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA (Regina Helena Melgaço Vaz), LU&BI PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 
LTDA (Eleusa Maria Garcia Melgaço), JV&M PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA (Eliane Garcia Melgaço) 
e ELEUSA GARCIA MELGAÇO. Assinam por meio de certificado digital a via eletrônica desta ata destinada ao 
registro na Junta Comercial, a Sra. Fernanda Aparecida Santos, na qualidade de secretária “ad hoc”, certificando que 
a mesma é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio, e a Dra. Líbera Souza Ribeiro, OAB/MG 159.849, na quali-
dade de advogada. Uberlândia, 20 de maio de 2019. JUCEMG: Certifico registro sob o nº 7443919 em 27/08/2019 
e protocolo 193070693 - 23/07/2019. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Cartório Uberlândia - 1° Ofício
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 17 de Dezembro de 2019
Márcio Ribeiro Pereira

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, ITAMAR BATISTA DOS SANTOS JUNIOR, CPF/CNPJ nº 
04666126643, que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), 
preferencialmente, ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, ou 
ao endereço do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, Avenida Cesário Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG - 
38400-096, no horário de atendimento, e satisfazer, no prazo de quinze dias, contados a partir da última 
publicação deste edital, que será publicado em três dias, o encargo no valor de R$ 48.436,73, em 
16/12/2019, sujeito à atualização monetária, juros de mora e despesas de cobrança até a data do efetivo 
pagamento, somando-se também os encargos que vencerem no prazo desta intimação, relativo ao 
contrato nº 844440611495-2 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 61858, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamento 
ser efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 1° Ofício. 
Caso o pagamento não seja realizado diretamente a(o) credor(a), o pagamento perante a Serventia 
deverá ser por meio de cheque administrativo ou visado, com a cláusula “não à ordem”, nominal ao 
credor fiduciário ou a seu cessionário. O não cumprimento da referida obrigação, no prazo de 15 (quinze) 
dias, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL - CEF, nos termos do art. 26, §7º da Lei 9.514/1997. E, para que chegue ao 
conhecimento do(a) devedor(a), expediu-se este edital.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

LAGAR S/A PARTICIPAÇÕES
CNPJ/MF: 66.444.522/0001-90 - NIRE: 313.000.093-78

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, REALIZADAS EM 20 DE MAIO DE 2019
01. Local, data e horário: Sede da Sociedade, localizada em Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Rua Lapa do 
Lobo, n.º 800, parte, Granja Marileusa, no dia 20 de maio de 2019, às 10:00 (dez) horas. 02. Publicações legais: Foram 
publicados o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 
31/12/2018, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 23/04/2019, à página 35, e no Jornal Diário de Uberlândia 
em 23/04/2019, à página A7. 03. Convocação: Por meio do Diretor Presidente a todos os demais acionistas. 04. Pre-
sença: Acionistas representando a totalidade do capital social. 05. Mesa: Presidente da Mesa, Luiz Alberto Garcia. 
Secretária “ad hoc”, Fernanda Ap. Santos. 06. Deliberações: As deliberações foram aprovadas por unanimidade. a) 
Aprovados, sem restrições, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social 
encerrado em 31/12/2018. b) Aprovada a distribuição de lucros acumulados aos acionistas, referente ao exercício 
social encerrado em 31/12/2018, no montante de R$ 24.080.917,11 (vinte e quatro milhões, oitenta mil, novecentos 
e dezessete reais e onze centavos) e c) Rerratificar as atas das assembleias gerais ordinária e extraordinária realizadas 
em 30 de abril de 2010, 27 de abril de 2011, 23 de abril de 2012; 29 de abril de 2013, 28 de abril de 2014, 27 de abril 
de 2015, 28 de abril de 2016 e 27 de abril de 2017 registradas na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob os 
nºs. 4353406; 4639398; 4857943; 5099530; 5277671; 5519089; 6268926 e 6284049 respectivamente bem como a ata 
de assembleia geral extraordinária realizada em 06 de dezembro de 2011, registrada na Junta Comercial do Estado de 
Minas Gerais sob os nº. 4844130 por meio das quais constou-se alterações no art. 6º do Estatuto Social da Sociedade, 
sendo que as alterações correspondem ao art. 5º do Estatuto Social da Sociedade, portanto, nas referidas atas, onde 
se lê “Art. 6º ”, leia-se “Art. 5º ”. 07. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, 
lavrando-se a presente ata. Assinam a via física desta ata, para fins de arquivo no livro de registro de atas, o Presidente 
da Mesa Sr. Luiz Alberto Garcia, a Secretária “ad hoc” Sra. Fernanda Aparecida Santos e as acionistas AMAR PARTI-
CIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA (Ana Marta Pereira Garcia) LUARPARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA (Luiz 
Alexandre Garcia) LUIZ ALBERTO GARCIA e OPHÉLIA PEREIRA GARCIA. Assinam por meio de certificado digi-
tal a via eletrônica desta ata destinada ao registro na Junta Comercial, a Sra. Fernanda Aparecida Santos, na qualidade 
de secretária “ad hoc”, certificando que a mesma é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio, e a Dra. Líbera Souza 
Ribeiro, OAB/MG 159.849, na qualidade de advogada. Uberlândia, 20 de maio de 2019. JUCEMG: Certifico registro 
sob o nº 7430740 em 16/08/2019 e protocolo 192923722 - 23/07/2019. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

LAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
CNPJ/MF: 15.417.683/0001-54 - NIRE: 313.001.001-62

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 17 DE MAIO DE 2019
01. Local, data e horário: Sede da Sociedade, localizada em Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Rua Lapa 
do Lobo, n.º 800, Parte I, CEP: 38.406-644, Granja Marileusa, no dia 17 de maio de 2019, às 10:30 (dez horas 
e trinta minutos). 02. Publicações legais: Foram publicados o Relatório da Administração e as Demonstrações 
Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais 
em 23/04/2019, à página 36, e no Jornal Diário de Uberlândia em 23/04/2019, à página A8. 03. Convocação: 
Todos os acionistas foram regularmente convocados para a presente Assembleia. 04. Presença: Acionistas re-
presentando a totalidade do capital social. 05. Mesa: Presidente da Mesa, Luiz Alexandre Garcia. Secretária 
“ad hoc”,Fernanda Aparecida Santos. 06. Deliberações: (As deliberações foram aprovadas por unanimidade, 
tendo deixado de votar os legalmente impedidos) a) Aprovados, sem restrições, o Relatório da Administração e as 
Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2018. b) Não houve resultado a ser 
distribuído. c) Aprovado o aumento do capital social da Sociedade, passando o capital social de R$ 8.772.209,17 
(oito milhões, setecentos e setenta e dois mil, duzentos e nove reais e dezessete centavos) para R$ 11.019.714,97 
(onze milhões, dezenove mil, setecentos e quatorze reais e noventa e sete centavos), ou seja, um aumento de R$ 
2.247.505,80 (dois milhões, duzentos e quarenta e sete mil, quinhentos e cinco reais e oitenta centavos), com a 
emissão de 1.842.093 (um milhão, oitocentas e quarenta e duas mil e noventa e três) ações ordinárias nominati-
vas, subscritas e integralizadas neste ato, mediante capitalização de saldo de AFAC – Adiantamento para Futuro 
Aumento de Capital, detido pela acionista LAGAR S/A PARTICIPAÇÕES, pessoa jurídica com sede na Rua Lapa 
do Lobo, n.º 800, parte, Granja Marileusa, CEP: 38.406-644, na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, 
inscrita no CNPJ/MF 66.444.522/0001-90 e NIRE 313.000.093-78. Em virtude desta deliberação, o artigo 5° do 
Estatuto Social da Sociedade, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º - O capital social inteiramente 
subscrito e integralizado é de R$ 11.019.714,97 (onze milhões, dezenove mil, setecentos e quatorze reais e no-
venta e sete centavos), dividido em 8.537.648 (oito milhões, quinhentas e trinta e sete mil, seiscentas e quarenta 
e oito) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.” 07. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, 
foi encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente ata. Assinam a via desta ata, para fins de arquivo no livro de 
registro de atas, o Presidente da Mesa Sr. Luiz Alexandre Garcia, a Secretária “ad hoc” Sra. Fernanda Aparecida 
Santos e os acionistas LAGAR S/A PARTICIPAÇÕES (Luiz Alberto Garcia e Luiz Alexandre Garcia) e LUIZ 
ALBERTO GARCIA. Assinam por meio de certificado digital a via eletrônica desta ata destinada ao registro na 
Junta Comercial, a Sra. Fernanda Aparecida Santos, na qualidade de secretária “ad hoc”, certificando que a mesma 
é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio, e a Dra. Líbera Souza Ribeiro, OAB/MG 159.849, na qualidade 
de advogada. Uberlândia, 17 de maio de 2019. JUCEMG: Certifico registro sob o nº 7574849 em 26/11/2019 e 
protocolo 194912892 - 21/11/2019. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Cartório Uberlândia - 1° Ofício
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 17 de Dezembro de 2019
Márcio Ribeiro Pereira

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, LUISMAR VIEIRA DA MOTTA, CPF/CNPJ nº 32132778604, que 
está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencialmente, 
ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, ou ao endereço do 
Cartório Uberlândia - 1° Ofício, Avenida Cesário Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG - 38400-096, no 
horário de atendimento, e satisfazer, no prazo de quinze dias, contados a partir da última publicação 
deste edital, que será publicado em três dias, o encargo no valor de R$ 13.381,56, em 16/12/2019, sujeito 
à atualização monetária, juros de mora e despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, 
somando-se também os encargos que vencerem no prazo desta intimação, relativo ao contrato nº 
101610105554-6 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 89645, 
do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamento ser efetuado 
diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 1° Ofício. Caso o 
pagamento não seja realizado diretamente a(o) credor(a), o pagamento perante a Serventia deverá ser
por meio de cheque administrativo ou visado, com a cláusula “não à ordem”, nominal ao credor fiduciário 
ou a seu cessionário. O não cumprimento da referida obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, garante o 
direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - CEF, nos termos do art. 26, §7º da Lei 9.514/1997. E, para que chegue ao conhecimento 
do(a) devedor(a), expediu-se este edital.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

WALGAR S/A PARTICIPAÇÕES
CNPJ/MF: 66.444.506/0001-06 - NIRE: 313.000.094-08

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 20 DE MAIO DE 2019
01. Local, data e horário: Sede da Sociedade, localizada em Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Rua Lapa do 
Lobo, n.º 800, parte, Granja Marileusa, no dia 20 de maio de 2019, às 11:00 (onze) horas. 02. Publicações legais: Fo-
ram publicados o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado 
em 31/12/2018, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 23/04/2019, à página 36, e no Jornal Diário de Uber-
lândia em 23/04/2019, à página A9. 03. Convocação: Por meio do Diretor Presidente a todos os demais acionistas. 04. 
Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social. 05. Mesa: Presidente da Mesa, Alexandrino Gar-
cia Neto. Secretária “ad hoc”, Fernanda Aparecida Santos. 06. Deliberações: (As deliberações foram aprovadas por 
unanimidade). a) Aprovados, sem restrições, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos 
ao exercício social encerrado em 31/12/2018. b) Aprovada a distribuição de lucros acumulados aos acionistas, refe-
rente ao exercício social encerrado em 31/12/2018, no montante de R$ 7.623.169,92 (sete milhões, seiscentos e vinte e 
três mil e noventa e dois centavos) e c) Rerratificar as atas das assembleias gerais ordinária e extraordinária realizadas 
em 30 de abril de 2010, 27 de abril de 2011; 23 de abril de 2012; 29 de abril de 2013; 28 de abril de 2014; 27 de abril 
de 2015; 28 de abril de 2016; 27 de abril de 2017 registradas na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob os 
nºs. 4352639; 4621557; 4856982; 5145091; 5325456; 5519065; 6266756 e 6288310 respectivamente, bem como a ata 
de assembleia geral extraordinária realizada em 06 de dezembro de 2011, registrada na Junta Comercial do Estado de 
Minas Gerais sob o nº. 4843116 por meio das quais constou-se alterações no art. 6º do Estatuto Social da Sociedade, 
sendo que as alterações correspondem ao art. 5º do Estatuto Social da Sociedade, portanto, nas referidas atas, onde 
se lê “Art. 6º ”, leia-se “Art. 5º ”. 07. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, 
lavrando-se a presente ata. Assinam a via física desta ata, para fins de arquivo no livro de registro de atas, o Presidente 
da Mesa Sr. Alexandrino Garcia Neto, a Secretária “ad hoc” Sra. Fernanda Aparecida Santos e as acionistas KIRON 
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA (Alexandrino Garcia Neto) e CATITA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 
LTDA (Carmen Silvia Garcia). Assinam pormeio de certificado digital a via eletrônica desta ata destinada ao registro 
na Junta Comercial, a Sra. Fernanda Aparecida Santos, na qualidade de secretária “ad hoc”, certificando que a mesma 
é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio, e a Dra. Líbera Souza Ribeiro, OAB/MG 159.849, na qualidade de ad-
vogada. Uberlândia, 20 de maio de 2019. JUCEMG: Certifico registro sob o nº 7430739 em 16/08/2019 e protocolo 
192923960   23/07/2019. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
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