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COMARCA DE BENEVIDES/PA - EDITAL PARA REGISTRO DE LOTEAMENTO 
       Maxwell Ramos Figueiredo, Oficial do Único Ofício de Benevides/PA, na forma da Lei; faz saber a todos quantos o 
presente edital virem que por JOSÉ FERNANDO FURTADO RODRIGUES, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da 
identidade n° 717406 SSP/PA, inscrito no CPF/MF sob o n° 016.005.752-34, residente e domiciliado em Santa Barbara do 
Pará, foi requerido o registro do Loteamento: “CHACARAS IPÊ”, zona urbana de Santa Barbara do Pará, constituído de: 
60 (sessenta) lotes, destinados para uso residencial; 01 (um) lote destinados para as área verde. O total da área parcelada 
é de 50.434,30m², com frente para a Rodovia Augusto Meira Filho, s/n°, Bairro: Pau D’arco, no Município de Santa Barbara 
do Pará/PA, matriculado sob o n° 7.646 do Livro 2-Z deste Cartório do Único Ofício de Benevides/PA. O Município de Santa 
Barbara do Pará/PA aprovou o loteamento por meio de Alvará emitido em 13/02/2015, subscrito por Jean Marcelo Cavalcante 
da Costa, Depto. De Tributos e Terras, e Janete Ferreira dos Santos, Sec. De Adm. e Finanças. 

A documentação exigida pela Lei 
6.766/79 e demais legislações em vigor 
encontram-se arquivadas nesta Serventia à 
disposição dos interessados, na Av. Joaquim 
Pereira de Queiroz, n° 1.065, Bairro: Centro, 
Benevides/PA, CEP: 68.795-000. A situação 
do loteamento no Município é a constante da 
planta conforme desenho. 

As impugnações daqueles que se 
acharem prejudicados deverão ser 
apresentadas nesta Serventia até 15 
(quinze) dias após a 3ª Publicação deste, 
findo o prazo e não havendo impugnação, 
será feito o registro do loteamento na forma 
da Lei. Dado e passado nesta cidade de 
Benevides/PA, em 03 de fevereiro de 2020. 
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Companhia de Habitação 
do Estado do Pará

Convidamos os senhores Acionistas da Compa-
nhia de Habitação do Estado do Pará – COHA-
B-PA, para participarem da Assembleia Geral 
Ordinária, no dia 20/02/2020 às 10:00 (dez) 
horas na Sede Social da Empresa, na Passagem 
Gama Malcher, 361, Bairro do Souza, Belém, Es-
tado do Pará, para deliberarem sobre os seguintes 
assuntos.
1-Aprovar o Relatório da Administração e das 
Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício 
findo em 31.12.2019.
2-Eleição do Conselho Fiscal.
3-O que ocorrer.
Avisamos aos acionistas que se encontram à dis-
posição no endereço supracitado, os documentos 
de que trata o Art.133, Lei nº 6.404/76.
Belém, 12 de fevereiro de 2020.
ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA
Diretor  Presidente

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA


		2020-02-12T11:33:33-0300
	RUI GUILHERME DE ARAUJO SILVA:14509857268




