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Inexistindo número legal em sua primeira convocação, a Assembleia Geral 
se iniciará com o mesmo objetivo, meia hora depois com qualquer número 
(artigo 23 do Estatuto).
Comunica-se ainda que à Diretoria Administrativa e Jurídica da FMF se 
encontram a disposição para dirimir quaisquer dúvidas acerca da proposta 
de reforma do Estatuto através do e-mail: mt.administrativo@cbf.com.br
As Associações e Ligas Esportivas filiadas deverão se fazer representar na 
forma do disposto no Art. 15º, §1º, do Estatuto da entidade.

Cuiabá-MT, 23 de novembro de 2020
ARON DRESCH

Presidente
<END:1205072:104>

<BEGIN:1205083:104>

Associação de Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis Mato 
Grosso Sustentável - ASMATS (CNPJ: 24.342.022/0001-06), torna público 
que requereu à SEMA-MT o licenciamento ambiental (LP/LI) para instalação 
de sua sede para desenvolvimento da atividade de: Comércio Atacadista, 
Armazenamento e Processamento de Materiais Recicláveis e Sucatas 
Metálicas; localizado na Rua Banha de Galinha (antiga Rua E) s/n, quadra 
26, Loteamento Jardim Paula III, Novo Mundo, Várzea Grande-MT, CEP: 
78.149-384.
<END:1205083:104>

<BEGIN:1205086:104>

Avimad Indústria e Comercio de Madeiras EIRELI, CNPJ N° 
03.942.969/0001-70, com endereço a Rodovia MT- 206, Km 151, Distrito 
do Guariba, Município de Colniza - MT. Torna público que requereu junto 
a Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA/MT, a Renovação da 
Licença de Operação, para atividade Serraria com Desdobramento e Be-
neficiamento de Madeira.
<END:1205086:104>

<BEGIN:1205090:104>

PETERSON PIOVEZAN STANISZEWSKI, inscrita no CPF sob 014.863.591-
16, torna público que REQUEREU da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 
AMBIENTE E TURISMO - SEMATUR/PG, a Licença de Operação - LO, para 
a atividade de Secador e Armazém de Grãos na Fazenda Nova Campina, 
localizada em Porto dos Gaúchos/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.
<END:1205090:104>

<BEGIN:1205099:104>

ATA COMISSÃO ELEITORAL Nº 01/2020

Às 09:00 horas do dia 11 do mês de novembro de 2020, reuniram-se 
na sede da Amdepol os membros da Comissão Eleitoral presidida pelo 
associado Dr. José Antônio Cavadas Filho, estando presentes os membros:  
Gianmarco Paccola Capoani, Liliane de Souza Santos Murata Costa, 
Wagner Bassi Junior e Guilherme Berto Nascimento Fachinelli, oportunidade 
em que passaram a discutir e deliberar sobre a regulamentação da eleição 
da chapa executiva da AMDEPOL para o triênio 2021/2024, conforme 
edital publicado no diário oficial datado de 28 de outubro de 2020, a ser 
realizada no dia 1º de fevereiro de 2021. Iniciou os trabalhos analisando 
os prazos de inscrição, recursos, data da eleição, o processo de votação, 
recolhimento dos votos e recursos. Após análise acurada dos procedimen-
tos a serem adotados decidiram o seguinte: Que o edital mencionado deve 
ser retificado, passando a data de inscrição de chapa ser prorrogado até o 
5º dia útil do mês de dezembro de 2020, haja vista as regras do art. 54 do 
Estatuto da Entidade. Na sequencia confirmaram as eleições para o dia 1º 
de fevereiro de 2021, que o processo eleitoral será eletrônico com votação 
sigilosa e prazo de recursos e homologação de chapas com igual período. 
Que será disponibilizada uma cabine com computador na sede da Amdepol 
para a captação de votos, orientados pela comissão eleitoral, sempre 
primando pelo sigilo. Que o presidente da comissão eleitoral publicará 
edital complementar com todas as regras e orientações para uma eleição 
transparente e segura.

Cuiabá, 11 de novembro de 2020.

Dr. José Antônio Cavadas Filho - Presidente

Dr. Gianmarco Paccola Capoani

Drª. Liliane de Souza Santos Murata Costa

Dr. Wagner Bassi Júnior

Dr. Guilherme Berto Nascimento Fachinelli

<END:1205099:104>

<BEGIN:1205101:104>

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 01/2020

José Antonio Cavadas Filho, Presidente da Comissão Eleitoral para 
realização das eleições da AMDEPOL, no uso de suas atribuições etc.

Considerando o teor da ata nº 01 de 11 de novembro de 2020, o edital 
de convocação das eleições, as decisões da Comissão Eleitoral e regras 
constantes do Estatuto da AMDEPOL, resolve fixar as normas complemen-
tares seguintes:

01. As inscrições de chapas deverão ser requeridas ao Presidente da 
Comissão Eleitoral, até o 5º dia útil do mês de dezembro de 2020;
02. A comissão Eleitoral terá o prazo de cinco dias para analisar e homologar 
ou não as inscrições, podendo o prejudicado recorrer ao Conselho de Ética, 
em igual prazo;
03. A eleição será na data de 1º de fevereiro de 2021, no período das 08:00 
horas às 18:00 horas;
04. A votação será eletrônica com acesso ao site da Amdepol/Sindepo - 
http://www.amdepol.org sempre primando pela inviolabilidade do sigilo do 
voto;
05. Todos os associados com direito a voto deverão atualizar seus telefones 
e e-mails junto a AMDEPOL, para recebimento da senha que dará acesso 
ao sistema de votação eletrônica;
06. Cada chapa inscrita será identificada com um número obtido por meio 
de sorteio;
07. Para o exercício do voto o associado deverá:
a) Acessar o site http://www.amdepol.org;
b) Clicar no link eleição AMDEPOL/2021 (canto superior direito);
c) Inserir o número do CPF e a senha recebida por e-mail ou SMS;
d) Informar o número da chapa;
e) Clicar no botão “CONFIRMAR”;

8) Cumpridas as etapas acima está terminada a votação e o eleitor não 
conseguirá acessar o sistema novamente;
9) No dia da eleição o técnico que elaborou o programa e os membros da 
comissão eleitoral estarão  na sede da AMDEPOL para dirimir possíveis 
dúvidas;
10) Cada chapa poderá indicar até dois associados para acompanhar, junto 
a comissão eleitoral, a captação dos votos.
11) Contatos: (65) 3641-3175, 3641-3179 e 99673-9240 e-mail: amdepol@
amdepol.org

Cuiabá, 11 de novembro de 2020.

Dr. JOSÉ ANTONIO CAVADAS FILHO
Presidente da Comissão Eleitoral
<END:1205101:104>

<BEGIN:1205106:104>

FRANK YAMASHITA E OUTROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.249.015-
3 FAZENDA VITÓRIA LOCALIZADA NA RODOVIA MT 130 +28KM A 
DIREITA - ZONA RURAL - CEP 78628-000 SANTO ANTONIO DO LESTE-
MT SOLICITA OUTORGA DE POÇO TUBULAR COM PROFUNDIADE 
DE 48M E DIAMETRO 6” PARA USO DE 6 M³/H POR 3 HORAS E 05 
MINUTOS,  CONSUMO TOTAL DE 18,3 M³/DIA COM FINALIDADE PARA 
PULVERIZAÇÃO E CONSUMO HUMANO, POÇO COM COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS LAT.15º04’34,00” LONG. 53º54’21,40”.
<END:1205106:104>
<BEGIN:1205156:104>

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS MADEIREIRAS 
DE JUÍNA E REGIÃO - STIMAJUR (CGC/MF 03.920.828/0001-56). Av. 
Perimetral - 5/B - S/N - Bairro Módulo 4 - Fone (0xx66) 3566-3900 - 
CEP: 78.320-000 - Juína/MT.

E D I T A L DE PUBLICAÇÃO
DE REGISTRO DE CANDIDATURAS

Em cumprimento aos dispositivos legais do regulamento eleitoral 
do STIMAJUR, faço saber que aos presentes virem ou dele tiverem 
conhecimento, que para as eleições sindicais da entidade, a ser realizada 
no dia 01 de dezembro de 2020, a ser realizada no endereço da entidade 
no timbre deste, via urna fixa bem como via urnas itinerantes nas 
empresas componentes do respectivo grupo econômico das 08h00min 
às 12h00min e das 13h00min às 17h00min. Fora registrada a seguinte 
chapa que receberá o n. 001 (continuando a luta), sendo denominada de 
chapa única, representada pelo Sr. Ademar Marafigo, cuja constituição 
obedece ao regulamento eleitoral vigente, estando em ordem toda 
documentação que acompanha o requerimento de inscrição de chapas 
em sua respectiva ficha de qualificação, ficando assim registrada: ADMI-
NISTRAÇÃO DIRETORIA - EFETIVOS: DIRETOR PRESIDENTE: João 
Alves da Luz, brasileiro, divorciado, industriário, portador da CIRG n. 
4301941-4 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n. 693.739.381-34 e CTPS n. 
84524 - Série 00025/PR - PIS n. 12304743724, residente e domiciliado 
na rua das Violetas, n. 74-N, modulo 04, Juína/MT, CEP: 78.320-000; 
DIRETOR SECRETARIO GERAL: Ademar Marafigo, brasileiro, casado, 
industriário, portador da CIRG n. 73553113 SSP/PR, inscrito no CPF 
sob o n. 980.515.399-15 e CTPS n. 2718460 - SÉRIE 00050/MT - PIS 
n. 125.081.397-52, residente e domiciliado na rua Topazio, S/N, bairro 
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