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ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 29.434.111/0001-98 - NIRE 3130011954-8

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Data, Horário e Local: Em 15/04/2020, às 10h30, na sede social da Argovias Administração e Participações S.A (“Companhia”) 
localizada na Rua Jaime Ribeiro da Luz, nº 971 - sala 32, Bairro Santa Mônica, Uberlândia/MG, CEP 38408-188. Convocação e 
Presença: Dispensada a convocação, na forma do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei 6.404”), tendo em vista a 
presença da totalidade dos acionistas, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença. Publicações: Relatório da administração, 
demonstrações financeiras e demonstrações contábeis acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício 
social encerrado em 31/12/2019, publicados no “DOEMG” e no jornal “Diário de Uberlândia”, nas edições do dia 26/03/2020, dispensada 
a publicação dos anúncios de que trata o caput do artigo 133 da Lei 6.404, tendo em vista o disposto no §5º do referido artigo. Mesa: 
Presidente: o Sr. Macelo Lucon, e Secretário: o Sr. Marcello Guidotti. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) as contas da administração, 
do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social 
encerrado em 31/12/2019; e (ii) da destinação do prejuízo líquido a Companhia referente ao exercício social encerrado em 31/12/2019; 
Deliberações: Após exame e discussão das matérias e documentos, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a AGO 
aprovou: Quanto ao item (i): as contas da administração, o relatório da administração, o balanço patrimonial da Companhia e demais 
demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019; Quanto ao item (ii): a destinação do prejuízo 
líquido apurado no exercício encerrado em 31/12/2019, no valor de R$ 87.597.677,87, que será registrado na conta de “Prejuízos 
Acumulados” para posterior compensação com lucros futuros, não havendo, portanto, distribuição de dividendos aos acionistas. Os 
acionistas autorizaram os diretores a tomarem todas as providências necessárias para formalizar as deliberações acima, bem como 
publicar a presente ata na forma de extrato, conforme §3º do artigo 130 da Lei 6.404. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais 
havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que lida e achada conforme vai 
assinada pelos presentes. Uberlândia, 15/04/2020. Mesa: Macelo Lucon e Secretário: o Sr. Marcello Guidotti. Acionista: Ecorodovias 
Concessões e Serviços S.A. (por Marcello Guidotti e Marcelo Lucon). Certifico que a presente é cópia da ata lavrada em livro próprio. 
Mesa: Macelo Lucon - Presidente; Marcello Guidotti - Secretário. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Certifico o registro 
sob o nº 7858119 em 01/06/2020. Protocolo 203141571 - 29/05/2020. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICANTE: CIDADE JARDIM SPE PARCERIA IMOBILIÁRIA LTDA, loteadora, inscrita no 
CNPJ sob o nº 15.522.298/0001-77, com sede à Av. dos Jardins nº 260, B. Nova Uberlândia, 
Uberlândia-MG, CEP 38412-639 NOTIFICADO(S): Antonio Vitor Miranda de Souza, brasileiro, 
solteiro, empresário, portador do RG nº 3690896, inscrito no CPF sob o nº 013.246.416-06, com 
endereço à Rua Silva Jardim, nº 200, apto 1600, B. Centro, Uberlândia-MG, CEP 38.400-208.
Considerando que o(s) Noti�cado(s) (Fiduciantes) celebraram com a Noti�cante (Fiduciária) 
Contrato de Compra e Venda com Financiamento Imobiliário e Pacto Adjeto de Alienação 
Fiduciária em Garantia e Possibilidade de Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário e outras 
avenças, no qual foi constituída garantia de alienação �duciária do próprio imóvel objeto do 
contrato.
Considerando que o contrato se encontra com obrigações e diversas parcelas em atraso, o que 
causa vencimento da dívida automática e antecipadamente, podendo a Noti�cante exigir o seu 
pronto pagamento, independente de aviso, tendo em vista o descumprimento das cláusulas 
contratuais, o que, consequentemente impede o prosseguimento do contrato.
Considerando que mesmo após diversas tentativas de noti�cá-los para que regularizem sua 
situação, o adimplemento das parcelas não aconteceu.
Ainda, conforme dispõe a Lei nº 13.786/18 é permitido à vendedora (Noti�cante) descontar dos 
valores pagos multas e encargos o que, no presente caso, supera qualquer montante a ser 
restituído.
Nesse sentido, em razão da inadimplência contratual causada pelos Noti�cados, nos termos do 
art. 1º do Decreto Lei nº 745/69, e considerando que a tentativa de noti�cação pela via cartorária 
foi frustrada, estando em lugar incerto e não sabido, é o presente edital para constituí-los em 
mora e noti�car-lhes da resolução do contrato, ou que, no prazo improrrogável de 15 (quinze) 
dias corridos, compareça(m) à sede da Noti�cante para efetuarem a total regularização contratu-
al ou comprovarem que já o �zeram, quando esgotado este prazo, independente de nova 
noti�cação, a Noti�cante dará por encerrada a relação contratual, estando o imóvel apto a ser 
negociado com terceiros.

Uberlândia-MG, 20 de novembro de 2020.
CIDADE JARDIM SPE PARCERIA IMOBILIÁRIA LTDA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICANTE: CIDADE JARDIM SPE PARCERIA IMOBILIÁRIA LTDA, loteadora, inscrita no 
CNPJ sob o nº 15.522.298/0001-77, com sede à Av. dos Jardins nº 260, B. Nova Uberlândia, 
Uberlândia-MG, CEP 38412-639 NOTIFICADO(S): Marcio Monteiro de Castro, brasileiro, 
divorciado, comerciante, portador do RG nº MG-6856111, inscrito no CPF sob o nº 910.999.276-
-68, com
endereço à Rua Olegario Maciel, nº 373, apto 92, B. Centro, Uberlândia-MG, CEP 38.400-084.
Considerando que o(s) Noti�cado(s) (Fiduciantes) celebraram com a Noti�cante (Fiduciária) 
Contrato de Compra e Venda com Financiamento Imobiliário e Pacto Adjeto de Alienação 
Fiduciária em Garantia e Possibilidade de Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário e outras 
avenças, no qual foi constituída garantia de alienação �duciária do próprio imóvel objeto do 
contrato.
Considerando que o contrato se encontra com obrigações e diversas parcelas em atraso, o que 
causa vencimento da dívida automática e antecipadamente, podendo a Noti�cante exigir o seu 
pronto pagamento, independente de aviso, tendo em vista o descumprimento das cláusulas 
contratuais, o que, consequentemente impede o prosseguimento do contrato.
Considerando que mesmo após diversas tentativas de noti�cá-los para que regularizem sua 
situação, o adimplemento das parcelas não aconteceu.
Ainda, conforme dispõe a Lei nº 13.786/18 é permitido à vendedora (Noti�cante) descontar dos 
valores pagos multas e encargos o que, no presente caso, supera qualquer montante a ser 
restituído.
Nesse sentido, em razão da inadimplência contratual causada pelos Noti�cados, nos termos do 
art. 1º do Decreto Lei nº 745/69, e considerando que a tentativa de noti�cação pela via cartorária 
foi frustrada, estando em lugar incerto e não sabido, é o presente edital para constituí-los em 
mora e noti�car-lhes da resolução do contrato, ou que, no prazo improrrogável de 15 (quinze) 
dias corridos, compareça(m) à sede da Noti�cante para efetuarem a total regularização contratu-
al ou comprovarem que já o �zeram, quando esgotado este prazo, independente de nova 
noti�cação, a Noti�cante dará por encerrada a relação contratual, estando o imóvel apto a ser 
negociado com terceiros.

Uberlândia-MG, 20 de novembro de 2020.
CIDADE JARDIM SPE PARCERIA IMOBILIÁRIA LTDA

Cartório Uberlândia - 1° Ofício
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356,

Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 20 de Novembro de 2020
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, MARCOS ALLAN CARDOSO SIQUEIRA, CPF/CNPJ nº 04723271600, 
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 ECONÔMICA FEDERAL, 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$ 61.623,32, em 19/11/2020, 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 144440326340-1 e garantido por 
alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 24134, 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 ECONÔMICA FEDERAL, 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

CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE UDINESE - CNPJ 16.913.613/0001-50
Rua Orides Ferreira, 370, Shopping Park – Uberlândia/MG

Assembleia Geral Extraordinária
Edital de Convocação

O Síndico do CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE UDINESE no uso de suas atribuições, e na forma 
convencionalmente prevista, convoca os demais condôminos para Assembleia Geral Extraordinária a 
realizar-se no dia 09 de Dezembro de 2020 no Espaço Gourmet do condomínio às 19:00 horas em 1ª 
convocação, ou às 19:30 horas, em 2ª convocação, com qualquer número de presentes, a fim de delibera-
rem sobre as seguintes pautas, a saber:

- Prestação de Contas dos meses 03 a 10/2020;
- Discutir e votar chamada extra para 03 orçamentos de pintura do Condomínio;
-Discutir e votar a reabertura das áreas comuns;
-Assuntos gerais.

Observações:
Código Civil Brasileiro:
Artigo 1.335 São direitos dos Condôminos:
III - Votar nas deliberações das Assembleias e delas participarem desde que estejam quites com suas 
obrigações Condominiais.

Nota de esclarecimento: Prezados condôminos todas as decisões em assembleia são legítimas, não 
cabendo reclamações posteriores, daí a necessidade da participação de todos e a oportunidade de se 
manifestar (em), devendo cumprir na integra as decisões em assembleia não se justificando o não 
cumprimento por não ter participado deste ato democrático. Para participação de inquilinos nas 
assembleias os mesmos devem estar munidos de procuração outorgada pelo proprietário. Para 
aprovação da Convenção é necessário 2/3 de proprietários adimplentes presentes na Assembleia, para se 
fazer representar por procuração a mesma deverá ser especifica para este fim. Em função da pandemia 
pedimos que seja preferencialmente 01 pessoa por apartamento e se possível confirmar a presença na 
portaria para a organização do evento.

Uberlândia, 09 de Novembro de 2020.
Rosalvo Alves de Oliveira Neto

Síndico

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar instituída pela Portaria nº
50.073, publicada no Diário Oficial do Município em 13 de agosto de 2020, no uso de suas
atribuições, com fundamento no art. 214 da Lei Complementar nº 040/92, CITA o servidor
público municipal Thiago Tolomelli Brescia, matrícula nº 25.366-9, pelo presente edital, por se
encontrar em local incerto e não sabido, com flagrantes indícios de ocultação para esquivar-se
do recebimento de mandados, notificações e citações, após diversas tentativas, não sendo
encontrado no endereço residencial e domiciliar registrado em seus assentamentos funcionais,
dos termos de sua INDICIAÇÃO no Processo Administrativo Disciplinar nº 57/2020, tendo em
vista inobservância dos artigos 163, XV, 180, II e 186 da LC 040/1992, para que no prazo de 15
(quinze) dias apresente sua defesa. A não apresentação de defesa por parte do servidor citado
implicará em revelia, com o prosseguimento do processo nos termos da Súmula Vinculante nº
5 do Supremo Tribunal Federal, por esta Comissão.Uberlândia, 19 de novembro de 2020.Humberto
Tomaz Gonzaga.Presidente da Comissão Processante

EDITAL DE CITAÇÃO E INDICIAÇÃO DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO

DISCIPLINAR SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E

HABITAÇÃO, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará lic itação

supramencionada - Objeto: Fornecimento de cestas básicas (extrato, arroz e outros)
para enfrentamento ao COVID-19. A sessão pública na Internet para recebimento das

Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 03/12/2020, no endereço

www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia-MG, 23 de novembro de

2020.IRACEMA BARBOSA MARQUES.SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 763/
2020 COVID (LEI FEDERAL Nº 13.979/2020)

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO GLOBAL"

FUNDAÇÃO CULTURAL E ASSISTENCIAL FILADÉLFIA - CNPJ 00.431.327/0001-18
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

 O Presidente em exercício, da Fundação Cultural e Assistencial Filadél�a, Carlos Antonio Fabiano, juntamente 
com a Diretoria, no uso de suas atribuições, com base nos artigos 25, alínea c); 26, alínea e), do Estatuto, convoca 
todos os membros em pleno gozo de seus direitos, à participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA à 
realizar-se no dia 30 de Novembro 2020, no salão Átrio Tostes, situado na Avenida Rondon Pacheco, 4094 - Bairro 
Cazeca, nesta cidade de Uberlândia, Minas Gerais, às 08:00h, em primeira chamada e 08:30h em segunda
chamada.

• Ordem do dia:
- Alteração de membros da Diretoria (saída e escolha de novos membros da Diretoria)

Uberlândia, 23 de novembro de 2020.

 Carlos Antonio Fabiano
CPF: 534.284.716-87

Presidente em exercício 
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