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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Associação Matogrossense dos Delegados de Polícia/AMDEPOL, na
forma de seu Estatuto, por seu respectivo Presidente convoca os Delegados
de Polícia para Assembléia Geral Extraordinária na sede da Entidade,
sito à Rua Osasco nº 20, CPA I, bairro Morada da Serra, nesta Capital,
a realizar-se no dia 28 de maio de 2019 (terça feira), às 17:00 horas em
primeira convocação, com a maioria dos associados e às 17:30 horas com
qualquer número, para deliberar sobre a seguinte pauta:
1-

Prestação de Contas;

2-

Ajuste das contribuições mensais dos associados;

3-

Assuntos Administrativos.
Cuiabá, 21 de maio de 2019.
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A empresa Marmoraria Clara Eireli inscrita no do CNPJ sob nº
32.822.007/001-85, vem através deste torna-se público que requereu
o Licenciamento Ambiental junto ao Consorcio Intermunicipal de
Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental “Médio Araguaia” CODEMA, a Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de
Operação (LO), para atividade desenvolvida, aparelhamento de placas e
execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras, se
encontra na Rua Lauro Ared, n° 54, Qd: 02, Lote 05, Barracão 01 localizada
no município de Querência- MT. Não foi determinado o estudo de impacto
ambiental.

MAIARA MARTINS CARDOSO, CPF nº 080.555.789-07, torna público
que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMEA) as
Licenças Prévia, de Instalação e de Operação para atividade de Clínica
Odontológica, localizada na Rua 17, esquina com a Rua 18, 651-W, Jardim
Esmeralda, município de Tangará da Serra-MT. Não foi determinado Estudo
de Impacto Ambiental.
Ambiserra Assessoria e Consultoria Ambiental (65) 9.9962-4536.
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
COOPERATIVA DOS COTONICULTORES DE CAMPO VERDE COOPERFIBRA, inscrita no CNPJ nº 04.476.442/0001-60, com sede na
Av. Brasília, nº 3291, na cidade de Campo Verde/MT, representada pelo
seu Presidente, Sr. José Carlos Dolphine, no uso das atribuições que lhe
são conferidas e em atendimento ao que preceitua o art. 13, parágrafo 3º,
do Estatuto Social da Cooperfibra, por não ter sido o associado, adiante
qualificado, encontrado em seu endereço na cidade de Cuiabá/MT, estando
atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme Aviso de Recebimento
dos correios, com a informação ‘mudou-se’, datado de 30/04/2019, foi
expedido o presente Edital com a finalidade de NOTIFICAR o Sr. DIEGGO
BRUNO PIO DA SILVA, associado de Matrícula nº 209, portador do CPF/MF
nº 997.450.891-68, quanto à sua eliminação do quadro de associados da
Cooperfibra, por decisão do Conselho de Administração, em reunião datada
de 25/03/2019; que a sua eliminação se deu em virtude de infração do artigo
8º, letras ‘d’ e ‘g’, combinado com o artigo 13, parágrafo 1º, letras ‘b’, ‘c’, ‘g’e
‘i’ do Estatuto Social; que a restituição do saldo seu capital integralizado se
dará na forma do art. 15 do Estatuto Social e que terá o prazo de 30 (trinta)
dias contados da publicação do presente Edital para interpor recursos da
decisão, conforme lhe faculta o parágrafo 4º, do art. 13 do Estatuto Social.
Campo Verde/MT, 10 de maio de 2019.
COOPERATIVA DOS COTONICULTORES DE CAMPO VERDE COOPERFIBRA
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José Carlos Dolphine
Presidente
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE MATO GROSSO-SINJUSMAT, pessoa jurídica de direito
privado, devidamente constituída sob a forma de associação civil sem
fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 36.910.081/0001-04, com
sede social na rua Barra do Garças, 74, Bairro Consil, CEP: 78.048-730,
Cuiabá/MT, no uso de suas atribuições estatutárias (art. 32, b e ss.),
vem, por meio deste CONVOCAR os Servidores filiados ocupantes dos
cargos de AUXILIAR e TÉCNICO JUDICIÁRIO, em conformidade com
a Lei 8.814\2008 (SDCR), artigo 10, incisos I e II, para participarem da
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que tratará de assuntos
específicos destes cargos, a realizar-se na quinta-feira, dia 06 de junho
de 2019, no PLENÁRIO DO FÓRUM DA CAPITAL localizado Av. Des.
Milton Figueiredo Ferreira Mendes, S/n - Centro Político Administrativo,
Cuiabá - MT, 78050-970, às 12h30min., em primeira convocação, com
a maioria dos filiados, e às 13h., independentemente do quorum, para
deliberarem sobre a seguinte pauta:
1.
EXPOSIÇÃO, DISCUSSÃO e ALINHAMENTO dos pontos que
compõe a ação judicial para implementação do nível superior aos
referidos cargos;
2.
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Assuntos gerais.
Cuiabá, 22 de maio de 2019.
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VINICIOS TOMAZETTI / FAZENDA HORIZONTE - Inscrita no CPF N°
666.945.311-68, torna público que requereu junto a Secretaria estadual de
meio ambiente SEMA - MT a Licença Previa (LP), Licença de Instalação
(LI) e Licença de Operação (LO), para um conjuntos de pivôs com área
de irrigação de 565 há, Localizado na Zona Rural, Município de Primavera
do Leste - MT. Não foi determinado EIA/RIMA. Arvum Engenharia e
Assessoria Ambiental (66) 3497-1855.
<END:1089326:179>

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado de Gestão - Imprensa Oficial
Clique aqui para verificar a assinatura
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do
Mobiliário da Região Norte do Estado de Mato Grosso, entidade
sindical de 1º Grau, fundado em 12/10/89, com o código de entidade
sindical sob o nº 004.352.04878-9, devidamente registrada no CNPJ sob
o nº 01.312.503/0001-65, estabelecido na Av. das Itaúbas, 3020, centro,
nesta cidade e Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, através do Sr.
Eder Cordeiro Pessine, Presidente, que usando de suas prerrogativas
estatutárias e em conformidade com o Estatuto Social da entidade,
CONVOCA TODOS os Trabalhadores Filiados, das cidades de Sinop,
Itaúba, Cláudia, Santa Carmem e União do Sul, todas pertencentes á
base territorial da entidade, para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA, à realizar-se no dia 25/05/2019 (vinte e cinco de maio
do ano dois mil e dezenove), no seguinte horário, em primeira convocação
às 08:00 horas da manhã, e em segunda convocação às 09:00 horas da
manhã, com o número de trabalhadores filiados presentes, na sede da
entidade, sita á Av. das Itaúbas, 3020, nesta cidade e Comarca de Sinop/
MT, para a seguinte ordem do dia:
1º) Aprovação de compra de Imóvel denominado Lote nº 120, com
uma área de 3.000,34m², (três mil metros e trinta e quatro centímetros
quadrados), situado no Residencial Nossa Senhora de Fátima, neste
Município, com as seguintes confrontações:- NORDESTE:- com 75,05
metros, confrontando com o lote nº 121; SUDESTE:- com 40,00 metros,
confrontando com a Rua 02; SUDOESTE:- Com 75.05 metros, confrontando
com o lote nº 119, NOROESTE:-COM 40,00 metros, confrontando com o
lote nº 130. O referido Imóvel encontra-se devidamente registrado no 1º

