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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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICANTE: CIDADE JARDIM SPE PARCERIA IMOBILIÁRIA LTDA, loteadora, inscrita no 
CNPJ sob o nº  5.522.298/0001-77, com sede à Av. dos Jardins nº 260, B. Nova Uberlândia, 
Uberlândia-MG, CEP 38412-639 NOTIFICADO(S): Tatiana Sbrana Chaves Zapala, brasileira, 
casada, estudante, portadora do RG nº 32.987.096-8 inscrita no CPF sob o nº 226.363.008-21, 
com endereço à Rua Felisberto Carrijo, 1080, B. Fundinho, Uberlândia-MG, CEP 38.400-204.
Imóvel: Lotes 09 e 10 da quadra 02 no Loteamento Jardim Versailles.
Considerando que o(s) Notificado(s) (Fiduciantes) celebrou(aram) com a Notificante (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 fiduciária 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 Notificante 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 notificá-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 (Notificante) 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 Notificados, nos termos do 
art. 1º do Decreto Lei nº 745/69, e considerando que a tentativa de notificação pela via cartorária 
foi frustrada, estando em lugar incerto e não sabido, é o presente edital para constituí-los em 
mora e notificar-lhes da resolução do contrato, ou que, no prazo improrrogável de 15 (quinze) 
dias corridos, compareça(m) à sede da Notificante para efetuarem a total regularização contratu-
al ou comprovarem que já o fizeram, quando esgotado este prazo, independente de nova 
notificação, a Notificante dará por encerrada a relação contratual, estando o imóvel apto a ser 
negociado com terceiros.

Uberlândia-MG, 25 de novembro de 2020.
CIDADE JARDIM SPE PARCERIA IMOBILIÁRIA LTDA

ECO050 - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.
CNPJ/ME nº 19.208.022/0001-70 - NIRE 31.300.105.890

Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Horário e Local: Em 07/05/2020, às 16h, na sede da ECO050 - Concessionária de Rodovias S.A. 
(“Companhia”), localizada na Rua José Rodrigues Queiroz Filho nº 1.529, Bairro Santa Mônica, 
Uberlândia/MG, CEP 38408-252. Presença: Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por 
meio de conferência telefônica. Mesa: Presidente: Nicolò Caffo, e Secretário: Marcello Guidotti. Ordem 
do Dia: Deliberar sobre a substituição da empresa responsável pela auditoria independente das 
informações financeiras da Companhia. Deliberações: Por unanimidade de votos e sem quaisquer 
ressalvas, os membros do Conselho de Administração autorizaram a Diretoria Executiva da Companhia 
a contratar a  empresa  de  auditoria PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes (CNPJ/ME nº 
61.562.112/0001-20) (“PwC”), como responsável pela auditoria independente das informações 
financeiras da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31/12/2020, em substituição à BDO 
RCS Auditores Independentes Sociedade Simples (“BDO”), de acordo com os motivos e justificativas 
apresentadas a este Conselho de Administração, sujeito aos termos do art. 28 da Instrução CVM nº 
308/99. As atividades da PwC terão início a partir da revisão das Informações Trimestrais relativas ao 
trimestre findo em 31/032020. Em virtude das deliberações ora tomadas, fica a Diretoria da Companhia 
autorizada a promover os atos necessários à implementação da substituição dos auditores independentes 
e ratificar aqueles já praticados nesse sentido, incluindo, sem limitação, a formalização da contratação, 
bem como a divulgação de sua substituição, em consonância com o acima disposto, nos termos da ICVM 
308/99. O Conselho de Administração autorizou a diretoria a publicar a presente ata em forma de extrato. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos 
conselheiros. Presidente: Nicolò Caffo. Secretário: Marcello Guidotti. Uberlândia, 07/05/2020. 
Conselheiros: Marcello Guidotti, Marcelo Lucon, Nicolò Caffo e Alberto Luiz Lodi. Certifico que a presente 
é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Mesa: Nicolò Caffo - Presidente; Marcello Guidotti - Secretário. 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº 7858102 em 01/06/2020. Protocolo 
203141652 - 29/05/2020. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
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