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CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ALTERAÇÃO DO 

ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE UBERLÂNDIA

Uberlândia, 22 de outubro de 2020. 

De acordo com os artigos 66 e seguintes do estatuto da entidade, ficam convocados os associados 
da Associação Comercial e Industrial de Uberlândia e membros da sua Diretoria, para Assembleia 
Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 16 (dezesseis) de novembro de 2020, através de 
videoconferência, às 18:00 (dezoito) horas, em primeira convocação e às 18h30 em segunda 
convocação, para o fim de alteração do estatuto da entidade. O link estará disponível no site da 
ACIUB.

PAULO ROMES JUNQUEIRA
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE UBERLÂNDIA – ACIUB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO
DAS DIRETORIAS EXECUTIVA E PLENA, CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL

De acordo com o art.40, § 1º e art. 66, § 1º e 2º do Estatuto Social em vigor, ficam convocados todos 
os associados da Associação Comercial e Industrial de Uberlândia, que não estejam incursos no 
impedimento do art.47 do referido Estatuto, para Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 
16 (dezesseis) de novembro de 2020, através de videoconferência, às 19:00 (dezenove) horas, em 
primeira convocação, para o fim de serem eleitas as Diretorias Executiva e Plena e os Conselhos 
Deliberativo e Fiscal, para o biênio 2020/2022. Havendo falta de “quorum”, reunir-se-á com qualquer 
número, 30 (trinta) minutos depois, em segunda convocação, na forma do art. 66 do mesmo Estatuto. 
Somente serão admitidas concorrer ao pleito chapas completas, que tenham sido registradas na 
Secretaria da Entidade, dentro do prazo consignado no art. 41 do Estatuto Social. O link estará 
disponível no site da ACIUB.

Uberlândia, 22 de outubro de 2020. 
PAULO ROMES JUNQUEIRA

PRESIDENTE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
DA COMARCA DE COROMANDEL/MG

Oficial: Ari Álvares Pires Neto
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE COROMANDEL – EDITAL PARA REGISTRO DE 
USUCAPIÃO ADIMINISTRATIVA - Ari Álvares Pires Neto, Oficial de Registro de Imóveis da 
Comarca de Coromandel na forma de lei, etc. Faz saber a todos quantos virem o presente Edital ou 
dele tiverem conhecimento, que por parte de CARLOS CANEDO JUNIOR e REJIANE RESENDE DE 
LIMA CANEDO, brasileiros, casados, ele portador do CPF-MF de nº 070.101.796-11, CI RG de nº 
MG-10.834.420 SSP/MG; ela portadora do CPF-MF de n 090.582.766-00, CI RG de nº 6.499.333 
SSP/GO, residentes e domiciliados na cidade de Abadia dos Dourados-MG, na Rua Laurentino 
Batista Leite, nº 552, Centro, CEP 38.540-000, representados neste ato por seu procurador Dr. 
FLORIANO DOS SANTOS NETO, inscrito na OAB/MG sob o nº 169.735., me foi requerido nos 
termos do art. 216-A da Lei nº 6.015/1973, e art. 1.018-A do Provimento 325/CGJ/2016 e demais 
legislações em vigor, o registro da Usucapião Administrativa Extraordinária do Imóvel que se 
encontra na posse há mais de 15 (quinze) anos, sendo este imóvel rural denominado como: Um 
imóvel urbano, situado na Rua Laurentino Batista Leite, nº 552, na cidade de Abadia dos 
Dourados-MG, constituído por um lote de terreno com 13,00m (treze metros) de frente, por igual 
medida de fundos; e 31,00 (trinta e um metros) pelas laterais, onde encontra-se edificada uma casa 
de residência e demais benfeitorias e instalações. Foi conosco depositada toda a documentação 
exigida pelo art. 216-A da Lei nº 6.015/1973 e pelo Provimento 325/CGJ/2016, sob o Protocolo nº. 
91.272. As impugnações de todos aqueles que se julgarem prejudicados deverão ser apresentadas 
neste Cartório, situado na Rua Travessa Abel Garcia, nº 46, Centro, Coromandel – MG, até 15 dias 
contados da publicação deste edital. Findo o prazo, não havendo impugnação será a Usucapião 
Administrativa registrada como determina a lei. Dado e passado nesta cidade de Coromandel, aos 21 
de outubro de 2.020. O Oficial. Ari Álvares Pires Neto, Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de 
Coromandel/MG

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL THE PALMS 1-HOUSE & CLUB
CONVOCAÇÃO - Assembleia Geral Ordinária (AGO- OUT 2.020)

Ilmo(a). Sr(a). Condômino(a),
Na qualidade de síndico do CONDOMINIO “Residencial The Palms House & Club”, venho pela 
presente CONVOCAR a todos Senhores(as) Condôminos(as) a participarem da  ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA 2020,  que será realizada em ambiente virtual, por meio da Platafoma AVCond 
(ferramenta contratada para realização das assembleias de forma virtual), no período compreendido 
entre os dias 29 e 30 de outubro de 2020 (fases de discussão/votação).
Em um primeiro momento, os assuntos, abaixo relacionados, serão discutidos em ambiente virtual na 
Sala de Discussão e servirão de preparativo para a votação. Nesta fase, a participação na sala de 
discussão ainda não tem caráter de votação, mas trata-se de oportunidade dada aos condôminos (as) 
para conhecerem, questionarem, opinarem e sugerirem soluções em cada um dos assuntos de 
interesse. 
A Sala de Discussão funcionará no dia 29 de outubro de 2020 das 19:00 às 22:00 hrs e os assuntos 
a serem discutidos serão:
 1.Aprovação das contas e livros de 01/09/2019 até 30/09/2020; (Anexo: cópia do 
relatório e das contas do síndico e proposta do orçamento vindouro, conforme artigo 11, parágrafo 
segundo da Convenção de Condomínio)
OBS: Os livros físicos estarão disponíveis no dia 28/10/2020 (quarta-feira) das 19:00 às 22:00 hrs no 
salão de festas do condomínio para verificação. No ambiente virtual será disponibilizado um resumo.
 2.Previsão orçamentária de 01/11/2020 até o 31/10/2021;
 3.Aprovação de novo valor de cota referência 11/2020 a 10/2021;
 4.Aprovação de chamada extra para execução de obras de melhoria:
        4.1- Ordem de execução das benfeitorias ainda não realizadas.
 5.Deliberação e destinação de valor remanescente em conta ordinária; 
 6.Eleição de 03 (três) suplentes para compor o Conselho Fiscal pelo período de 11/2020  
 à 07/2021;
Observação: nas salas virtuais serão disponibilizados arquivos relacionados aos assuntos de 
interesse que servem de base para consulta e retirada de dúvidas. Além disto, será disponibilizada, 
também, carta de apresentação do novo jurídico. 
A fase de votação da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ocorrerá na mesma Plataforma AVCond e 
estará disponibilizada no período compreendido das entre 08:00 hrs até as 22:00 hrs do dia 30 de 
outubro de 2020.
Observações importantes: 
 •A participação nas Salas de Discussão e, posterior Votação na Assembleia, em 
ambiente virtual, será feita por meio do acesso à Plataforma AVCond. Para isto, acesse via navegador 
o link app.avcond.com, utilizando os dados de login remetidos em seu e-mail previamente cadastrado.
Para efeitos legais, considera-se a convocação feita, nos moldes da Convenção, por meio da 
expedição e publicação do presente EDITAL.
Para operação da Plataforma AVCond foi designado, como operador da plataforma, a Sra. Celina, 
funcionária contratada especificamente para este fim;
Cordialmente, 

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

QUINTA-FEIRA
22 DE OUTUBRO DE 2020
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