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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Senhores e Senhoras Associados do INSTITUTO CADO DE MEDICINA 
INTEGRATIVA, (CNPJ 29.319.121/0001-82), com sede nesta cidade, na rua Coronel Severiano, nº 
1000, bairro Tabajaras, para a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada virtualmente 
por meio do aplicativo Google Meet, no dia 05 de agosto de 2020, às 18:00 horas, em primeira 
convocação com a presença mínima de um terço (1/3) dos associados, ás 18:15 horas em segunda 
convocação com metade mais um ou às 18:30 horas, em terceira e última convocação, com qualquer 
número, de acordo com os artigo 17 do Estatuto Social, para deliberarem sobre a seguinte pauta 
proposta pela Diretoria Estatutária para alteração do Estatuto Social (art. 17, §2º do Estatuto Social) e 
na forma permitida pelo art. 5º da Lei 14010 de 2020: 
a). alterar o art. 1º do Estatuto Social para constar que se trata de uma associação civil, incluir o caráter 
de interesse social e estipulação de que a duração se dá por prazo indeterminado;
b). alterar o item 4 do art. 1º do Estatuto Social para incluir nas finalidades do Instituto Cado a 
realização de estudos; 
c). alterar o §2º do art. 1º do Estatuto Social para incluir que a denominação social do Instituto Cado 
também advêm do nome de um vaso grego para maturar azeite; 
d). alterar o §3º do art. 1º do Estatuto Social para incluir que o Instituto Cado também não distribuirá 
eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de 
qualquer natureza, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio para empregados, 
terceiros eventuais;
e). incluir o §4º do art. 1º do Estatuto Social para constar que os associados não respondem, quer 
solidária, quer subsidiariamente, pelas obrigações assumidas pela Associação;
f). alterar o art. 2º do Estatuto Social para excluir que o Instituto é constituído por prazo indeterminado;
g). alterar o inciso IV do art. 4º do Estatuto Social para constar que o Instituto Cado observará também 
a publicidade das certidões negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando tais certidões, 
relatório de atividades e demonstrações financeiras da entidade à disposição de exame de qualquer 
cidadão;
h). alterar o inciso VI do art. 4º do Estatuto Social para constar que a prestação de contas deverá ser 
instruída com os seguintes documentos: I – relatório anual de execução de atividades; II – demonstra-
ção de resultados do exercício; III – balanço patrimonial;
IV – demonstração das origens e aplicações de recursos; V – demonstração das mutações do 
patrimônio social; VI – notas explicativas das demonstrações contábeis, caso necessário; VII – parecer 
e relatório de auditoria nos termos do art. 19 do Decreto 3100/1999;
i). alterar o art. 5º do Estatuto Social para constar que também é vedado ao Instituto Cado o 
envolvimento em questões político-partidárias ou eleitorais, classistas ou religiosas, sob quaisquer 
meios ou formas;
j). incluir o parágrafo único no art. 5º do Estatuto Social para constar que o Diretor Estatutário ou 
Conselheiro que vier a concorrer a cargo eletivo público mediante engajamento político-partidário 
deverá renunciar ao seu mandato, inclusive com antecedência mínima de 90 (noventa) dias da eleição, 
da qual o mesmo pretender participar;
k). alterar o §1º do art. 8º do Estatuto Social para constar que a transferência do patrimônio líquido para 
outra pessoa jurídica qualificada nos termos da lei 9790/99, preferencialmente que tenha o mesmo 
objetivo social se dará após o pagamento dos 
débitos de qualquer natureza, além de outros débitos trabalhistas, tributários e previdenciários;
l). alterar o §2º do art. 8º do Estatuto Social para constar que inexistindo no Município da sede do 
Instituto Cado ou no Estado da Sede de Instituto Cado, instituição nas condições indicadas no 
parágrafo anterior, o que remanescer de seu patrimônio será destinado ao Estado de Minas Gerais ou 
a União;
m). incluir o parágrafo único do art. 12 do Estatuto Social para constar que o associado que se desligar 
ou for desligado da associação, independente de qual natureza se der o desligamento, não terá direito 
a qualquer ressarcimento, recebimento de bens ou parcelas do patrimônio da líquido da entidade;
  n). alterar o art. 14 do Estatuto Social para constar que será passível a pena de   advertência, 
suspensão ou exclusão do instituto o associado: pelo encerramento das atividades, se pessoa jurídica: 
a). Por incapacidade civil da pessoa física, não suprida; b). Por deixar de atender aos requisitos 
estatutários do instituto; c). Por condenação pela prática de delito ou contravenção penal; d). Que 
causar danos ao instituto; e). Que utilizar-se da denominação social do instituto; f). Que injuriar, 
caluniar, difamar ou cometer falta grave contra o instituto ou seus associados;
 o). alterar o parágrafo único do art. 14 do Estatuto Social para constar que na aplicação da penalidade 
deverá ser levada em consideração os antecedentes do associado e a gravidade da conduta;
 p). alterar o art. 15 do Estatuto Social para constar que os fatos suscetíveis de acarretar as penas 
previstas no artigo anterior serão apurados em inquérito administrativo disciplinar, cujo processamento 
obedecerá às disposições estatutárias pertinentes;
 q). alterar o §2º do art. 15 do Estatuto Social para constar que o prazo para apresentação de defesa 
será de 05 (cinco) dias;
 r). alterar o §4º do art. 15 do Estatuto Social para constar que da decisão da Diretoria Estatutária que 
aplicar qualquer penalidade, caberá recurso para o Conselho Fiscal no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
após o recebimento de comunicação via AR (aviso de recebimento);
 s). alterar o §4º art. 16 do Estatuto Social para constar que a convocação se dará também por edital 
ou por qualquer meio que demonstre ciência do destinatário;
 t). alterar o art. 20 do Estatuto Social para constar que o Conselho Diretor será composto por 3 (três) 
membros;
 u). alterar o art. 21 do Estatuto Social para constar que o mandato dos membros do Conselho Diretor 
será de 03 (três) anos, admitindo uma reeleição sucessiva;
 v). incluir o parágrafo único no art. 21 do Estatuto Social para constar que as vacâncias e impedimen-
tos ocorridos no Conselho Diretor serão preenchidas em assembleia especialmente convocada para tal 
fim;
 x). alterar o art. 23 do Estatuto Social para excluir a figura dos membros suplentes do Conselho Fiscal;
 x). incluir o parágrafo único no art. 23 do Estatuto Social para prever que as vacâncias e impedimentos 
ocorridos no Conselho Fiscal serão preenchidas em assembleia especialmente convocada para tal fim;
 z). alterar o art. 24 do Estatuto Social para constar que o Conselho Fiscal também emitirá pareceres 
para a assembleia geral, além de julgar recursos de punições publicadas pela Diretoria Estatutária;
 a1). incluir o parágrafo único ao art. 25 do Estatuto Social para constar que é permitida a participação 
de servidor público ou ocupante de função pública na composição de conselho da entidade, vedada a 
percepção de remuneração ou subsídio a qualquer título;
 b1). incluir o parágrafo único ao art. 26 do Estatuto Social para prever que as vacâncias e impedimen-
tos ocorridos na Diretoria Estatutária serão preenchidas em assembleia especialmente convocada para 
tal fim;
 c1). Incluir o inciso IX ao art. 30 do Estatuto Social para prever que compete a Diretoria Estatutária 
processar e julgar os processos internos de punição de associados;
 d1). alterar o art. 33 do Estatuto Social deixar claro que os integrantes da Diretoria Estatutária, 
Conselho Diretor e Conselho Fiscal não respondem solidária e nem tampouco subsidiariamente pelos 
atos de gestão regular praticados em nome do Instituto Cado;
 e1). incluir o parágrafo único no art. 36 do Estatuto Social para constar que entendem-se como 
benefícios ou vantagens pessoais os obtidos pelos dirigentes da entidade e seus cônjuges, companhei-
ros e parentes colaterais ou afins até o terceiro  grau ou pelas pessoas jurídicas das quais os 
mencionados acima sejam controladores ou detenham até mais de dez por cento das participações 
societárias;
 f1). alterar o art. 39 do Estatuto Social para constar que as alterações do Estatuto Social entrarão em 
vigor a partir da Assembleia Geral Extraordinária que as aprovou, revogadas as disposições em 
contrário.  
 g1). Eleger membros para cargos que estiverem vagos no Conselho Diretor e Diretoria Estatutária.  

Os participantes deverão estar em gozo pleno das suas prerrogativas, não sendo admitido o voto por 
representação.
Os associados que desejarem participar da assembleia, deverão enviar a solicitação para o e-mail 
institutocado@yahoo.com, ou solicitarem acesso antes do início da assembléia.
A identificação dos participantes e os votos dos participantes serão realizados por vídeo ou por áudio 
desde que assegure a identificação do participante e a segurança do voto, produzindo todos os efeitos 
de uma assinatura presencial, bem como será colhida assinatura individual de cada participante e 
votante na ata física.
É de responsabilidade do associado participante da assembleia providenciar a estrutura de internet e 
equipamentos adequados para participação da dita assembleia.

Uberlândia (MG), 16 de julho de 2020.
Clarissa Aires de Oliveira

Presidente 

CONVOCAÇÃO DE ABANDONO DE EMPREGO

AO SR. CAIO CESAR CAMPEIRO DA SILVA
Considerando suas faltas injustificadas desde o dia 22 de Junho de 2020. Solicitamos 
seu imediato retorno ao trabalho sob pena de rescisão contratual na forma do artigo 
482, "i", da CLT.

  COMPANHIA HABITACIONAL DO BRASIL MERCANTIL S/A 
  CNPJ nº 04.500.684/0001-41

O Senhor Claudionor dos Santos na condição de acionista majoritário e Presidente do 
Conselho de Administração da COMPANHIA HABITACIONAL DO BRASIL MERCAN-
TIL S/A, no uso de suas atribuições estatutárias e legais, resolve CONVOCAR os 
acionistas para reunião de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada 
no dia 06 de AGOSTO de 2020, as 19:00h em primeira convocação e as 19:30h em 
segunda convocação, na Av. Euclides, 391, Vila FACHINI, SÃO PAULO–SP CEP 
04326080, para deliberar sobre a seguinte pauta: 1. Reforma Estatutária (Novo 
Estatuto), contendo aumento de capital e reestruturação de seus órgãos de administra-
ção; 2. Destituição dos atuais ocupantes dos Cargos do Conselho de administração; 
do Conselho Fiscal e da diretoria da Companhia; e, 3. Eleição dos Membros do 
Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e Suplentes; e, 4. Aprovação das 
contas dos exercícios de 2016 a 2019; e, 5. A transferência da Sede para Brasília- DF.

SAO PAULO, 21 de Julho de 2020.

CLAUDIONOR DOS SANTOS
Presidente do Conselho de Administração

Comarca de Uberlândia-MG. Edital de Citação Com Prazo de Vinte Dias. O doutor Carlos José Cordeiro, MM. 
Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na forma da lei, etc .... Faz 
Saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por parte de Aymoré Credito, 
Financiamento e Investimento SIA foi proposta a presente ação de Busca e Apreensão contra Francielle 
Cristina de Melo Ferreira, inscrita no CPFIMF 067.159.766- 35, autos nº 5000828-43.2016.8.13.0702 Narra a 
autora que por força do "contrato de empréstimo nº 20022030061,firmado entre as partes, a ré ofereceu em 
garantia a esse instrumento, o veiculo Marca GM - Modelo SI O Blazer ADV 2.4 - Ano Fabricação/Modelo 
2005 - Cor Branca - Placa DRI3857, sendo que o mesmo não honrou com o compromisso assumido, 
requerendo ainda a autora a Busca e Apreensão do veículo, o que foi deferido por este juízo em sede liminar. E 
como o réu não foi localizado para receber a citação, estando em lugar incerto e não sabido expediu se o 
presente edital que será afixado em local público de costume e publicado na formar da lei, para Citar e Chamar, 
Francielle Cristina de Melo Ferreira, para os termos e atos da presente ação e para em 15(quinze) dias, caso 
queira, apresentar defesa, sob pena de presunção da veracidade dos fatos articulados na petição inicial. 
Ressalta-se que os prazos assinalados fluem após o término do prazo fixado no edital. Dado e passado nesta 
cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, aos 21 dias do mês de fevereiro do ano de 2020. Eu,(a),(Camila 
Carrijo Rodovalho Rodrigues Martins) Gerente de Secretaria em substituição, o digitei, subscrevi. (a). Carlos 
José Cordeiro. Juiz de Direito Titular. 

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 06 de agosto de 2020, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 18 de agosto de 2020, às 14h30min *. - *(horário de Brasília)

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP, FAZ SABER a 
todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos 
da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-
42, nos termos do instrumento particular com força de escritura pública de 30/04/2013, cujo Fiduciante é VALQUÍRIA EUGÊNIA DE OLIVEIRA,  
CPF/MF nº 057.213.526-20, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 3.158.375,55 (Três Milhões 
Cento e Cinquenta e Oito Mil Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Cinquenta e Cinco Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o 
imóvel constituído pelo “Prédio residencial com a área construída de 350,30m², e terreno de 797,50m², situado na Alameda dos Araçás, nº 295 
- Uberlândia/MG, melhor descrito na matrícula nº 138.069 do 1° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Uberlândia/MG.” Imóvel 
ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde 
já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 3.272.697,93 (Três Milhões Duzentos e Setenta 
e Dois Mil Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Noventa e Três Centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá 
no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, 
encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições 
de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (5468_02 Sc).

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA.
CNPJ:25.761.040/0001-87 - NIRE:31200420688

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AGO
Ficam os Senhores Acionistas convocados, nos termos do disposto no artigo 124 da Lei 6.404/76, para comparecer à 
Assembleia Geral Ordinária da Sociedade a ser realizada de forma DIGITAL, no dia 30 de julho de 2020, às 19:00 (deze-
nove horas), cuja participação dos Acionistas ocorrerá por VIDEOCONFERÊNCIA, com votação  mediante manifesta-
ção de voto em Assembleia, para tratarem da seguinte ordem do dia:  1. Tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 e Parecer 
Conselho Fiscal; 2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos, relativos ao 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019; 3. Comunicação de Entrada e Saída de sócios; 4. Fixação da remune-
ração anual global dos órgãos da administração da Sociedade e Conselhos; Observações: Os documentos relativos a essa 
Assembleia, estão disponíveis aos Senhores Acionistas na sede da Sociedade, nesta cidade de Uberlândia, Estado de Mi-
nas Gerais, à Avenida João Pinheiro n.º 289, e poderão ser disponibilizados por e-mail mediante solicitação pelo e-mail: 
diretoria@hospitalsantaclara.com.br. Os acionistas poderão ser representados na Assembleia mediante a apresentação de 
documentos pessoais e do mandato de representação, outorgado na forma do parágrafo 1º, do art. 126, da Lei 6.404/76. A 
representação do mandato de procuração poderá ser por meio de procuração eletrônica ou digitalizada, resguardados os 
requisitos necessários à verificação de sua validade. Tendo em vista as recomendações das autoridades governamentais 
brasileiras, de se evitar reuniões e aglomerações de pessoas, em virtude do COVID-19, a Assembleia será realizada 
de forma DIGITAL, ficando os Senhores Acionistas cientes de que a participação na Assembleia será  realizada por 
VIDEOCONFERÊNCIA, utilizando o aplicativo ZOOM, cujo o link  será enviado via  WhatsApp e/ou e-mail para cada 
acionista. A Assembleia será considerada como realizada na sede da Sociedade, localizada em Uberlândia, Estado de 
Minas Gerais, Avenida João Pinheiro n.º 289, Centro, para fins legais. A Assembleia Geral Ordinária, CONVOCADA 
para 23/04/2020, não aconteceu, em virtude da Pandemia do COVID-19, o que provocou nova CONVOCAÇÃO. Dr. 
Melicegenes Ribeiro Ambrósio - Presidente do Conselho de Administração. Uberlândia, 20 de julho de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS 
Nº 06/2020. Será realizado no  dia 06 de Agosto de 2020 às 9:00 hs o Processo Licitatório 
de n° 109/2020, na Modalidade de Tomada de Preços de n° 06/2020, do Tipo Menor 
Preço Global, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em engenharia, 
para execução de galeria com aduelas pré fabricadas de concreto armado na Avenida 
José Caetano Filho, encontro com a Rua Gerson Coutinho e final da Celestino Dayrell, 
no município de Coromandel-MG. Editais e inf. no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.
br, no site www.coromandel.mg.gov.br e pelo telefone 34-3841-1344, ou na sede da 
prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-MG, 20 de Julho de 
2020. Nilda Maria dos Anjos Dorneles- Presidente da CPL.

AVISO DE LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL SIMULTÂNEO (ONLINE E PRESENCIAL)
Á PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOURADA - MG torna público, que levará á LEILÃO 
PÚBLICO SIMULTÂNEO (ONLINE E PRESENCIAL), INÍCIO PELO SITE WWW.RAFAELLEILOEI-
RO.COM.BR NO DIA 10/07/2020, E FINALIZANDO PRESENCIALMENTE (SIMULTÂNEO) NO DIA 
27/07/2020 às 10h00min no PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL da Prefeitura de Cachoeira 
Dourada, situado na RUA 14, Nº 143 – CENTRO. BENS MÓVEIS TAIS COMO: SUCATAS 
DIVERSAS, 02 TRATORES, 01 CARRETINHA AGRÍCOLA, 02 MICRO-ÔNIBUS E 06 VEÍCULOS 
CONFORME EDITAL. A vistoria dos bens pode ser feita no pátio da Prefeitura Municipal, na AVENIDA 
5 esquina com a RUA 2 - Centro no horário das 8 às 11 hrs e das 13 às 17 hrs até o dia 26/07. No dia 
do leilão, 27/07, somente até as 09 hrs. Informações: www.rafaelleiloeiro.com.br. 34-99116-3933. 
Rafael Araújo Gomes – Leiloeiro Público Oficial - JUCEMG Nº 941

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

QUARTA-FEIRA
22 DE JULHO DE 2020
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