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São José do Rio Preto, 11 de maio de 2022. 
 

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 

ASSOCIAÇÃO ECO VILLAGE I 
CNPJ 08.218.781/0001-05 

 

ASSEMBLEIA ELETRÔNICA ABERTA 
 
Prezado (a) Associado (a) 
 
Convocamos V.Sa. para ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da Associação Eco Village I, sediada na Av. Juscelino 
K. de Oliveira, 4.000 – Bairro Residencial Eco Village I - CEP 15093-270, nesta cidade de São José do Rio Preto, que 
será realizada de forma eletrônica aberta, no período das 18:30hs do dia 18/05/2022 (quarta-feira) até às 18:00hs 
do dia 23/05/2022 (segunda feira), respeitando o quórum previsto no Estatuto da Associação, para tratar da 
seguinte pauta: 

 

ORDEM DO DIA: 

1. Deliberar sobre investimento para implantação de projeto de geração de energia através sistema 

fotovoltaico para as áreas comuns da Associação; 

2. Deliberar sobre investimento para implantação de sistema de irrigação automatizado para áreas comuns da 

Associação; 

3. Deliberar sobre a reforma do Estatuto Social da Associação, proposta pela Comissão de Associados e 

Diretoria; 

4. Deliberar sobre a reforma do Regimento Interno da Associação, proposta pela Comissão de Associados e 

Diretoria; 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 

Considerando a importância dos itens 3 e 4 (reforma do Estatuto Social e Regimento Interno), no dia 18/05/2022, às 18:30hs, no 
quiosque da Associação, será feita uma apresentação detalhada da proposta de reforma do Estatuto e Regimento, e, também 
durante o período de votação eletrônica (entre os dias 18/05/2022 e 23/05/2022), a Comissão de Associados e a Diretoria ficarão 
à disposição, mediante agendamento prévio, para esclarecimentos de dúvidas dos associados. 
 

Cópias das propostas de reforma do Estatuto Social e do Regimento Interno serão enviadas por e-mail para todos os associados, 
bem como poderão ser retiradas na administração da Associação. 

 

Para participação na Assembleia de forma eletrônica, é necessário que o Associado(a) tenha acesso ao sistema da BRCondos 
Administradora (http// www.brcondos.com.br), e para tanto, foi enviado em seu e-mail um código para cadastro. Caso não tenha 
recebido ou tenha dúvidas, entre em contato com a Administradora através do telefone (17) 4009-1719 (whatsapp) ou e-mail 
operacionalsrjp3@brcondos.com. 

▪ Os associados em débito, com suas obrigações estarão legalmente impedidos de voto (Código Civil Brasileiro 
Art.1.335,III,CC). 

▪ O resultado das resoluções tomadas pela maioria presente obriga os ausentes, razão pela qual é importante a 
presença de todos (lei 10.106/02, Cap.VI e alterações da Lei 10.931/2004). 

 
 
Atenciosamente 
 
Luiz Claudio Braga Boselli     BRCondos Administradora de Condomínios 
Presidente      (17)      4009 1719     
       E-mail: – operacionalsjrp3@brcondos.com 

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO  |  PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 23/05/2022 às 11h10 2º Leilão: dia 26/05/2022 às 11h10

Mais informações: (11) 4083-2575/www.biasileiloes.com.br 

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi – preposto em exercício), 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 – SPE LTDA, inscrita
no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro
de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de 
bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 23 de Maio de 2022 às 11:10 horas. Segundo Leilão: dia 26 de Maio de 
2022 às 11:10 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 – conj. 22 – Vila Monte Alegre – São Paulo/SP.
As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. Descrição dos 
Imóveis: 1- O lote nº 08, da quadra P, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade 
e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 10,00m
e divide-se com a Rua Projetada 11; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com
o lote 07; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 09; e finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se 
com o lote 23, encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 51,52m da esquina da Rua Projetada 33. 
Matrícula nº 150.130 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima 
descrito: 1º Leilão R$ 172.000,00. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 216.392,29. 2- O lote nº 03,
da quadra Q, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José 
do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 2,42m e divide-se com a Rua Oswaldo 
Tonello (antiga Rua Projetada B); mais 15,50m em curva na confluência da Rua Oswaldo Tonello com a Rua Projetada 
11; do lado direito de quem da Rua Oswaldo Tonello olha para o imóvel mede 22,67m e divide-se com o lote 02; do lado 
esquerdo mede 14,14m e divide-se com a Rua Projetada 11; e finalmente nos fundos mede 12,75m e divide-se com 
parte do lote 04, encerrando uma área superficial total de 276,91 m². Matrícula nº 150.152 do 1º Oficial de Registro
de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 277.200,00. Valor de 
Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 358.025,25. 3- O lote nº 14, da quadra Z1, situado no loteamento
denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes 
medidas e confrontações: Pela frente mede 3,00m e divide-se com a Rua Projetada 16; 11,64m em curva na confluência 
da Rua Projetada 16 com a Rua Projetada 4; do lado direito de quem da Rua Projetada 16 olha para o imóvel mede 
20,00m e divide-se com o lote 13; do lado esquerdo mede 13,93m e divide-se com a Rua Projetada 4; e finalmente
nos fundos mede 15,23m e divide-se com parte do lote 16 e o lote 15, encerrando uma área superficial total de 242,91 
m². Matrícula nº 150.376 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel 
acima descrito: 1º Leilão R$ 96.195,20. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 311.910,31. 4- O lote nº 22, 
da quadra Z8, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José 
do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 10,00m e divide-se com a Rua Projetada 
22; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 21 e parte do lote 20; do lado 
esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 23; e finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 18, 
encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 9,55m da esquina da Rua Projetada 4. Matrícula nº 150.559 
do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP.  Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão 
R$ 97.331,00. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 182.912,71. 5- O lote nº 32, da quadra Z10, situado 
no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP,
com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 10,00m e divide-se com a Rua Projetada 24; do lado 
direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 31; do lado esquerdo mede 20,00m
e divide-se com o lote 33; e finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 06, encerrando uma área 
superficial total de 200,00 m²; distante 28,55m da esquina da Av. Projetada A. Matrícula nº 150.638 do 1º Oficial
de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 79.000,00. 
Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 211.113,42. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta 
mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 26 de Maio de 2022, às 11:10 horas, no mesmo 
local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas,
dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários 
advocatícios.  Para a participação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma 
hora antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel 
possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. Eventual regularização da área construída na matrícula, ficará
a cargo do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor 
integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por conta do comprador todas
 as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por cento) a título de comissão 
do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, 
débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. 
A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será alienado 
em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários 
e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existir, seja por 
divergência de áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, 
localização, situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta 
será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado 
ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida 
acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza 
por eventuais questionamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese
do imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua 
desocupação, assim como suas respectivas despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer 
responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência 
ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

 

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL: 41/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 53/2022 
REGISTRO DE PREÇOS: 24/2022  
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de pintura, 
emassamento, reparos e afins. 
Data da realização da Sessão Pública: 01/06/2022 
Horário: 09h30min. 

Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - Setor 

Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 117, Centro. 

O edital na integra deverá ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br 
Fundamentação legal: Leis Federais: 8.666/93 e 10.520/02. 
Monte Aprazível, 12 de maio de 2022. 
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal. 
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial. 
 
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Processo Administrativo N° 46/2022 
Inexigibilidade N° 04/2022 

Acolho a manifestação do Departamento Jurídico como razão de decidir, e 

com fundamento no artigo 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, cc. o 

artigo 26, parágrafo único, do mesmo diploma legal RATIFICO a 

inexigibilidade de licitação tendo por objeto a contratação pessoa jurídica 

RENATO GÓES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 

29.915.227/0001-49, para regularização fundiária de interesse especifico dos 

núcleos denominados “Núcleo São Miguel” e “Núcleo na Estrada Municipal 

Monte Aprazível/Poloni” pelo valor global de R$ 49.300,00 (quarenta e nove 

mil e trezentos), convocando o representante legal para assinatura do 

contrato no prazo de até 05 (cinco) dias. 

Monte Aprazível, 12 de maio de 2022 

MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal 
 

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 
Tel: (17)3214-5330

Certifica-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Co-
marca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 
1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de casamento:

CELSO TOMIO ISHI e MÁRCIA CIBELE TAKITANI. Ele, de na-
cionalidade brasileira, microempresário, solteiro, nascido em São 
Paulo, SP, no dia 19 de agosto de 1967, filho de KENITI ISHI e de 
SUMIE HASHIMOTO ISHI. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, 
solteira, nascida em Marília, SP, no dia 08 de junho de 1969, filha 
de MITSUO TAKITANI e de EICO TAKITANI. 

LEONARDO ARAUJO MARQUES DE FREITAS e ANNA CARO-
LINE NASCIMENTO BERTO. Ele, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar de produção, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 01 de março de 2002, filho de JOSÉ RICARDO MAR-
QUES DE FREITAS e de GISLAINE CRISTINA DE ARAUJO. Ela, 
de nacionalidade brasileira, professora, solteira, nascida em Vitória 
da Conquista, BA, no dia 12 de março de 1998, filha de MARCELO 
BERTO DOS SANTOS e de TELMA CRISTINA OLIVEIRA NASCI-
MENTO BERTO. 

RENAN FELIPE DA SILVA e BRUNA SANTOS BONDIOLI. Ele, de 
nacionalidade brasileira, professor de inglês, solteiro, nascido em 
Catanduva, SP, no dia 20 de novembro de 1992, filho de JOEL VIEI-
RA DA SILVA e de SILMARA CORRÊA DA SILVA. Ela, de nacionali-
dade brasileira, professora, solteira, nascida em São Paulo, SP, no 
dia 10 de novembro de 1991, filha de JOSÉ LAIRTON BONDIOLI e 
de MARIA ELENA DOS SANTOS BONDIOLI. 

ELVIS AUGUSTO DA SILVA e SILVIA RAMOS TEIXEIRA. Ele, 
de nacionalidade brasileira, pintor, solteiro, nascido em São José 
do Rio Preto, SP, no dia 23 de fevereiro de 1979, filho de JORGE 
PEREIRA DA SILVA e de ZULMIRA SIQUEIRA DA SILVA. Ela, de 
nacionalidade brasileira, secretária, solteira, nascida em São Paulo, 
SP, no dia 08 de abril de 1981, filha de PAULO JORGE TEIXEIRA e 
de MARIA APARECIDA RAMOS TEIXEIRA.  

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afi-
xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela 
imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 11 de maio de 2022.
David Yamaji Valença, Oficial.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 
Tel: (17)3214-5330

Certifica-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Co-
marca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 
1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de casamento:

FABIO DA SILVA ANTONIO e LARISSA HELENA FARIA. Ele, 
de nacionalidade brasileira, empresário, divorciado, nascido em 
São Paulo, SP, no dia 28 de junho de 1983, filho de JULIO CESAR 
ANTONIO e de DURVALINA PEREIRA DA SILVA ANTONIO. Ela, 
de nacionalidade brasileira, administradora, solteira, nascida em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 15 de março de 1980, filha de 
ANTONIO DA SILVA FARIA JUNIOR e de JOANA BARBARA VERDI 
FARIA. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afi-
xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela 
imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 12 de maio de 2022.
David Yamaji Valença, Oficial.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua São Sebastião, nº 526, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Faz 
saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil.

ANDERSON CAIC DOS SANTOS TEIXEIRA e GLÓRIA DE ABREU NASCIMENTO. Ele, 
brasileiro, natural de Mirassol D'Oeste, Estado de São Paulo, nascido aos dezoito (18) de fevereiro de um mil 
novecentos e noventa e cinco (1995), com vinte  e sete (27) anos de idade, operador cnc, solteiro, filho de JOÃO 
ALVES TEIXEIRA e de dona MARIA DAS GRACAS COUTINHO DOS SANTOS. Ela, brasileira, natural de São 
Paulo, Estado de São Paulo, nascida aos  dezenove (19) de fevereiro de um mil novecentos e noventa e oito (1998), 
com vinte  e quatro (24) anos de idade, assistente social, solteira, filha de ARNALDO VICENTE DO 
NASCIMENTO e de dona SUSANA PAULA DE ABREU NASCIMENTO.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos termos 
da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, doze (12) de maio de dois mil e vinte e dois (2022).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

EDITAIS DE PROCLAMAS– Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, 
Oficial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São 
José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando 
os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretenden-
tes:

JÔNATAS PETCH MEDEIROS e DANIELY MARTINS, sendo ELE 
filho de JOÃO MEDEIROS e de ROSANGELA PETCH, sendo ELA 
filha de ROGÉRIO APARECIDO MARTINS e de ÉRICA BARBEIRO 
MARTINS;

GUSTAVO SARTORI ALVES DA SILVA e DJULIA NAYARA DOS 
SANTOS DE ALMEIDA, sendo ELE filho de ADILSON ALVES DA 
SILVA e de ZULMIRA HELENA SARTORI DA SILVA, sendo ELA 
filha de JOÃO RODRIGUES DE ALMEIDA e de ROSEMARY PE-
REIRA RAMALHO

FABIO DA SILVA ANTONIO e LARISSA HELENA FARIA, sendo 
ELE filho de JULIO CESAR ANTONIO e de DURVALINA PEREIRA 
DA SILVA ANTONIO, sendo ELA residente e domiciliada no 1º sub-
distrito desta cidade, filha de ANTONIO DA SILVA FARIA JUNIOR e 
de JOANA BARBARA VERDI FARIA; brasileiros e residentes neste 
3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o 
em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 12/05/2022.


