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EDITAL DE DESMEMBRAMENTO
VALQUÍRIA DE DEUS E SILVA, Oficial Substituta do Cartório
de Registro de Imóveis- 2º Ofício desta Comarca de Joaçaba, Estado
de Santa Catarina.
FAZ SABER a todos os interessados, que o proprietário EURO
VIECELI, brasileiro, divorciado, advogado, RG nº 2822020 SSP/
SC, CPF nº 949.509.389-91, residente e domiciliado na Rua Afonso
Uliana, nº 56, Bairro São Francisco, Videira (SC), depositou neste
Cartório, os documentos necessários exigidos pelo Art. 18 da Lei
Federal nº 6.766 de 19 de dezembro de 1979, para o registro do
Desmembramento Urbano da matrícula nº 2.299, com a área total
de 1.343,59 m² (um mil trezentos e quarenta e três metros e cinquenta
e nove centímetros quadrados), sem benfeitorias, localizado na
Rua Raimundo Mendes, lado direito, ímpar, a 115,65m da esquina
mais próxima com a Rua Getúlio Vargas, Bairro São José, Água
Doce (SC), Inscrição Imobiliária nº 1.1.20.158.000, em 02 (duas)
áreas, sendo: Área à desmembrar com 692,88 m² (seiscentos e
noventa e dois metros e oitenta e oito centímetros quadrados), e
Área remanescente com 650,71m² (seiscentos e cinquenta metros
e setenta e um centímetros quadrados), conforme Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) nº 6982241-9, emitida pelo
Engenheiro Agrônomo Edson Abatti, CREA/SC nº 052080-5,
arquivados em processo próprio. O projeto foi aprovado pelo
Ministério Público SIG nº 07.2019.00019090-9, em 04 de outubro
de 2019.
E para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se este
EDITAL que será publicado por três dias consecutivos no jornal
local e/ou Diário Oficial, podendo o registro ser impugnado no
prazo de quinze (15) dias, contados da data da última publicação,
tudo nos termos do artigo 19, da citada Lei Federal nº 6.766/1979.
Findo o prazo e não havendo manifestação, será feito o registro do
desmembramento.
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Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária
A diretoria executiva da Associação Comercial e
Empresarial de Herval d’Oeste – ACIHO, por seu
presidente Nelcindo Sebastião Trevisan, convoca seus
associados para a realização da Assembleia
Extraordinária no dia 27 de novembro de 2019, ás 19:30h
em primeira convocação, desde que presentes 50%
(cinquenta por cento) dos associados em dia com suas
obrigações e ás 20:00h em segunda e última convocação,
com a presença de no mínimo 1/5 dos associados em dia
com as obrigações, tendo como local as dependências
da sede da CDL/ACIHO, localizada na rua Rui Barbosa,
Nº 80, Residencial Veneto, centro de Herval d’Oeste. No
propósito de renovar o Conselho Fiscal e a Diretoria
para o próximo biênio conforme Estatuto Social artigos
21 a 29. Para o cumprimento da seguinte ORDEM DO
DIA:
1 – Eleição de novos membros do conselho diretor;
2 – Membros da chapa unica; Presidente Sergio
Giacometti, vice Mauro Luiz Mattevi, 1º tesoureiro Sadi
Brandalise, 1º secretário Ricardo Nodari

Nelcindo Sebastião Trevisan
Presidente ACIHO

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA
O Presidente da Associação Joaçabense de Voleibol, Vanderlei
Antonio Semione, no uso de suas atribuições Estatutárias,
conforme determina o artigo 21, convoca os associados para
comparecer a Assembleia Geral Ordinária, que acontecerá no dia
25 de novembro de 2019, no salão nobre do Centro de Educação
Girassol, sito à Rua Almirante Barroso 152, Bairro Tobias, Joaçaba
– SC, às 19:00h em primeira convocação, com a presença da maioria
simples dos associados e em segunda convocação para às 19:15h
com qualquer número de sócios, para deliberar sobre a seguinte
ordem do dia:
1 – Apresentação dos demonstrativos contábeis do ano em
curso e a projeção para 2020;
2 – Leitura do parecer prévio do Conselho Fiscal sobre o
planejamento financeiro, orçamentário e operacional para o ano
de 2010;
3 – Apresentação, análise, discussão e votação do
planejamento financeiro e orçamentário para o ano de 2020;
4 – Apresentação, análise, discussão e votação do
planejamento técnico operacional para o ano de 2020;
5 – Discutir demais assuntos que sejam pertinentes a entidade,
conforme a vontade do Presidente.
Joaçaba, 11 de novembro de 2019.

VALQUIRIA DE DEUS E SILVA, Oficial Substituta do Cartório de
Registro de Imóveis – 2º Ofício desta Comarca de Joaçaba, Estado de
Santa Catarina, Estado de Santa Catarina.
FAZ SABER a todos os interessados, que a proprietária VERONICA
VIECELI, brasileira, viúva, aposentada, RG nº 11/R 545.800 SSP/SC,
CPF nº 707.717.669-04, residente e domiciliada na Rua 15 de Novembro,
nº 288, Centro, Água Doce (SC), depositou neste Cartório, os documentos
necessários exigidos pelo Art. 18 da Lei Federal nº 6.766 de 19 de dezembro
de 1979, para o registro do Desmembramento Urbano da matrícula nº
9.786, com a área total de 1.060,35m² (um mil e sessenta metros e trinta
e cinco centímetros quadrados), com benfeitorias constantes de uma casa
de madeira, coberta com telhas de barro, galpão cercas e outras instalações,
localizado na Rua 15 de Novembro, nº 288, lado direito, par, à 109,15m
da esquina mais próxima com a Rua Raimundo Mendes, Centro, Água
Doce (SC), Inscrição Imobiliária nº 1.1.20.564.001, em 03 (três) áreas,
sendo: Área 01 à desmembrar com 317,15m² (trezentos e dezessete
metros e quinze centímetros quadrados), sem benfeitorias, Área 02 à
desmembrar com 364,14m² (trezentos e sessenta e quatro metros e
quatorze centímetros quadrados), sem benfeitorias, e Área remanescente
com 379,06m² (trezentos e setenta e nove metros e seis centímetros
quadrados), com as benfeitorias constantes de uma casa de madeira,
coberta com telhas de barro, galpão, cercas e outras instalações, conforme
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) nº 7072173-7, emitida
pelo Engenheiro Agrônomo Edson Abatti, CREA/SC nº 052080-5,
arquivados em processo próprio, O projeto foi aprovado pelo Ministério
Público SIG nº 07.2019.00026490-8 em 04 de outubro de 2019.
E para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se este EDITAL
que será publicado por três dias consecutivos no jornal local e/ou
no Diário Oficial, podendo o registro ser impugnado no prazo de
quinze (15) dias, contados da data da última publicação, tudo nos termos
do artigo 19, da citada Lei Federal nº 6.766/1979.
Findo o prazo e não havendo manifestação, será feito o registro do
desmembramento.
Joaçaba (SC), 11 de outubro de 2019.
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