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EDITAIS 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 465/2021 

Edital de Convocação n° 027, de 15 de março de 2022. 

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO PROCES-

SO SELETIVO  
SIMPLIFICADO 

 

O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais 

e, de acordo com o que determina o Artigo 37, item IX da Constituição Federal 

e Lei Municipal nº 888/2005 e, por ordem do Excelentíssimo Senhor Prefeito 

do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, 

 

Considerando o Ofício nº 0473/2022 SME de lavra da Secretaria Municipal de 
Educação o qual solicita a convocação mediante Processo Seletivo Simplifica-

do, dentre outros, para os cargos de AUXILIAR EDUCACIONAL e PROFES-

SOR PEDAGOGO. 

Considerando que o(a) candidato(a) classificado(a) inscrito sob nº 757 ao cargo 

de AUXILIAR EDUCACIONAL e nº 204, 549 e 625 ao cargo de PROFES-

SOR PEDAGOGO  convocados(as) pelo Edital de Convocação nº 021.465 de 

03 de março de 2022 não se apresentaram para tomar posse. 

 
TORNA PÚBLICO, a convocação dos(as) classificados(as) do Processo Seleti-

vo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo determinado, para 

atender necessidades temporárias, de excepcional interesse público, objeto do 

Edital nº. 465/2021 e alterações,  

 

I – Ficam convocados(as) os(as) candidatos(as) abaixo relacionados(as), classi-

ficados(as) do Processo Seletivo Simplificado, a comparecer no Setor de 
Recursos Humanos, da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, sito à Rua 

Maringá, 444, centro, nesta cidade, de Segunda à Sexta-feira, no horário das 

07:00h às 11:00h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar da data da 

publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classificatória. 

 

AUXILIAR EDUCACIONAL 

Inscrição   Classif.       Candidato 

785         29 GEISIANE RESPLANDE DA SILVA 

PROFESSOR PEDAGOGO 

Inscrição   Classif.      Candidato 

725         51 BRUNA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA 

12         52 ROSELENA ALVES LIMA SILVA 

872         53 NILCELENE NICOLAU AMADO 

 

II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigências 

para admissão constante no Edital nº. 465.01/2021 e demais normais aplicáveis 

e apresentar os documentos relacionados no Anexo I deste Edital. 

III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº. 

465.01/2021 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessidade 

dos serviços desta Prefeitura.  
IV – O não comparecimento dos(as) convocados(as) no prazo especificado no 

item I deste Edital, caracterizará desistência automática dos(as) candidatos(as) à 

vaga, reservando-se a Administração o direito de convocar outros(as) candida-

tos(as).  

V – O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Primavera do Leste - MT, 15 de março de 2022. 
 

 

Cristian dos Santos Perius 

Secretário Municipal de Administração 

 

 

 

Adriana Tomasoni 

Secretária Municipal de Educação 

 

ANEXO I 

 

1. Fotocópia da Cédula da Identidade - RG; 

2. Fotocópia do CPF; 

3. Comprovante de inscrição no PIS/PASEP; 

4. Fotocópia legível da Certidão de Nascimento ou Casamen-
to; 

5. Fotocópia do comprovante de Escolaridade/Pré-Requisitos 

exigidos para o cargo; 

6. Carteira de Identidade Profissional ou Certidão comproba-

tória de registro no respectivo Conselho de Classe e Decla-

ração de não estar cumprindo penalidade imposta após re-
gular  processo administrativo e Certidão de quitação com 

as demais obrigações legais do órgão fiscalizador do exer-

cício profissional para os cargos com profissão regulamen-
tada.  

7. Comprovante de Residência; 

8. Fotocópia do Titulo de eleitor; 

9. Certidão de Quitação Eleitoral; 

10. Fotocópia do Certificado de Reservista, ou Comprovante 

de Dispensa do Serviço Militar para os candidatos do sexo 

masculino; 

11. Fotocópia legível da CNH se for o caso; 

12. Fotocópia da Carteira de Trabalho (página de identificação 

frente e verso); 

13. Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores 

de 18 anos e Carteira de vacina dos filhos até 5 anos de 
idade; 

14. Fotocópia do CPF do cônjuge e filhos dependentes maiores 

de 18 anos; 

15. Fotocópia do CPF dos pais; 

16. Declaração de aptidão física e mental necessária ao desem-

penho das funções inerentes ao cargo pretendido; 

17. Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de 
condições da acumulação amparada pela Constituição Fe-

deral; 

18. Declaração, de próprio punho, de não ter sido demitido do 

serviço público por motivo justo, ou de não ter sido exone-
rado a bem do serviço publico, nos últimos 5 (cinco) anos.  

19. Declaração de Bem e Valores; 

20. Comprovante de abertura de conta, em agência bancária na 

qual a Prefeitura de Primavera do Leste mantém convênio 
para recebimento de créditos salariais (Bradesco). 

21. Exame Admissional, realizada por Junta Médica Oficial 

desta Prefeitura Municipal, realizar o agendamento junto a 

Central de Perícias pelo telefone (66) 3498-3333 ramal 238 
e apresentar o comprovante de agendamento.   

 



 

DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT• 15 de Março de 2022 • Edição Extraordinária 2197  •  Ano XVI • Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 465/2021 

 

Edital de Convocação n° 028, de 15 de março de 2022. 

 

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO PRO-

CESSO SELETIVO  

SIMPLIFICADO 
 

O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições 

legais e, de acordo com o que determina o Artigo 37, item IX da Consti-
tuição Federal e Lei Municipal nº 888/2005 e, por ordem do Excelentíssi-

mo Senhor Prefeito do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato 

Grosso, 
 

Considerando o Ofício nº 0436/2022 SME de lavra da Secretaria Munici-

pal de Educação o qual solicita a convocação mediante Processo Seletivo 
Simplificado, dentre outros, para o cargo de PROFESSOR DE ARTES. 

 

Considerando que o(a) candidato(a) classificado(a) inscrito sob nº 613 
convocado(a) pelo Edital de Convocação nº 022.465 de 08 de março de 

2022 não se apresentou para tomar posse. 

 
TORNA PÚBLICO, a convocação do(a) classificado(a) do Processo 

Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo deter-

minado, para atender necessidades temporárias, de excepcional interesse 
público, objeto do Edital nº. 465/2021 e alterações,  

 

I – Fica convocado(a) o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), classifica-
do(a) do Processo Seletivo Simplificado, a comparecer no Setor de Recur-

sos Humanos, da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, sito à Rua 

Maringá, 444, centro, nesta cidade, de Segunda à Sexta-feira, no horário 
das 07:00h às 11:00h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar da data 

da publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classificatória. 

 

 

PROFESSOR DE ARTES 

Inscrição   Classif.    Candidato 

450 2 LUIZ FRANCISCO DE PAULA IPOLITO 

 
 

II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigên-
cias para admissão constante no Edital nº. 465.01/2021 e demais normais 

aplicáveis e apresentar os documentos relacionados no Anexo I deste 

Edital. 
 

III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº. 

465.01/2021 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessi-
dade dos serviços desta Prefeitura.  

 

IV – O não comparecimento dos(as) convocados(as) no prazo especificado 
no item I deste Edital, caracterizará desistência automática dos(as) candi-

datos(as) à vaga, reservando-se a Administração o direito de convocar 

outros(as) candidatos(as).  
 

V – O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 

 

Primavera do Leste - MT, 15 de março de 2022, 
 

 

 

 

Cristian dos Santos Perius 

Secretário Municipal de Administração 
 

 

 
 

 

Adriana Tomasoni 

Secretária Municipal de Educação 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

1. Fotocópia da Cédula da Identidade - RG; 

2. Fotocópia do CPF; 

3. Comprovante de inscrição no PIS/PASEP; 

4. Fotocópia legível da Certidão de Nascimento ou Casamen-
to; 

5. Fotocópia do comprovante de Escolaridade/Pré-Requisitos 

exigidos para o cargo; 

6. Carteira de Identidade Profissional ou Certidão comproba-
tória de registro no respectivo Conselho de Classe e Decla-

ração de não estar cumprindo penalidade imposta após re-

gular  processo administrativo e Certidão de quitação com 
as demais obrigações legais do órgão fiscalizador do exer-

cício profissional para os cargos com profissão regulamen-

tada.  

7. Comprovante de Residência; 

8. Fotocópia do Titulo de eleitor; 

9. Certidão de Quitação Eleitoral; 

10. Fotocópia do Certificado de Reservista, ou Comprovante 
de Dispensa do Serviço Militar para os candidatos do sexo 

masculino; 

11. Fotocópia legível da CNH se for o caso; 

12. Fotocópia da Carteira de Trabalho (página de identificação 
frente e verso); 

13. Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores 

de 18 anos e Carteira de vacina dos filhos até 5 anos de 
idade; 

14. Fotocópia do CPF do cônjuge e filhos dependentes maiores 

de 18 anos; 

15. Fotocópia do CPF dos pais; 

16. Declaração de aptidão física e mental necessária ao desem-
penho das funções inerentes ao cargo pretendido; 

17. Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de 

condições da acumulação amparada pela Constituição Fe-
deral; 

18. Declaração, de próprio punho, de não ter sido demitido do 

serviço público por motivo justo, ou de não ter sido exone-
rado a bem do serviço publico, nos últimos 5 (cinco) anos.  

19. Declaração de Bem e Valores; 

20. Comprovante de abertura de conta, em agência bancária na 

qual a Prefeitura de Primavera do Leste mantém convênio 
para recebimento de créditos salariais (Bradesco). 

21. Exame Admissional, realizada por Junta Médica Oficial 

desta Prefeitura Municipal, realizar o agendamento junto a 

Central de Perícias pelo telefone (66) 3498-3333 ramal 238 
e apresentar o comprovante de agendamento.   
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  PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 465/2021 

 

Edital de Convocação n° 029, de 15 de março de 2022. 

 

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO PRO-

CESSO SELETIVO  

SIMPLIFICADO 

 
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições 

legais e, de acordo com o que determina o Artigo 37, item IX da Consti-

tuição Federal e Lei Municipal nº 888/2005 e, por ordem do Excelentíssi-
mo Senhor Prefeito do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato 

Grosso, 

 
Considerando o Ofício nº 0239/2022 SME de lavra da Secretaria Munici-

pal de Educação o qual solicita a convocação mediante Processo Seletivo 

Simplificado, dentre outros, para os cargos de AUXILIAR EDUCACIO-
NAL e PROFESSOR PEDAGOGO. 

 

Considerando que o(a) candidato(a) classificado(a) inscrito sob nº 893 ao 
cargo de  AUXILIAR EDUCACIONAL e nº 300 ao cargo de PROFES-

SOR PEDAGOGO  convocados(as) pelo Edital de Convocação nº 023.465 

de 08 de março de 2022 não se apresentaram para tomar posse. 
 

TORNA PÚBLICO, a convocação dos(as) classificados(as) do Processo 

Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo deter-
minado, para atender necessidades temporárias, de excepcional interesse 

público, objeto do Edital nº. 465/2021 e alterações,  
 

I – Ficam convocados(as) os(as) candidatos(as) abaixo relacionados(as), 

classificados(as) do Processo Seletivo Simplificado, a comparecer no Setor 
de Recursos Humanos, da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, 

sito à Rua Maringá, 444, centro, nesta cidade, de Segunda à Sexta-feira, no 

horário das 07:00h às 11:00h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar 
da data da publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classifi-

catória. 

 

 

AUXILIAR EDUCACIONAL 

Inscrição   Classif.    Candidato 

1015 30 ARIANE PROENÇA NASCIMENTO E SILVA 

 

PROFESSOR PEDAGOGO 

Inscrição   Classif.    Candidato 

276 54 NIELMA FERREIRA DE ARAUJO 
 

II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigên-

cias para admissão constante no Edital nº. 465.01/2021 e demais normais 
aplicáveis e apresentar os documentos relacionados no Anexo I deste 

Edital. 

 
III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº. 

465.01/2021 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessi-

dade dos serviços desta Prefeitura.  
 

IV – O não comparecimento dos(as) convocados(as) no prazo especificado 

no item I deste Edital, caracterizará desistência automática dos(as) candi-
datos(as) à vaga, reservando-se a Administração o direito de convocar 

outros(as) candidatos(as).  

 
V – O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 
Primavera do Leste - MT, 15 de março de 2022. 

 

 

 

Cristian dos Santos Perius 

Secretário Municipal de Administração 
 

 

Adriana Tomasoni 

Secretária Municipal de Educação 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

1. Fotocópia da Cédula da Identidade - RG; 

2. Fotocópia do CPF; 

3. Comprovante de inscrição no PIS/PASEP; 

4. Fotocópia legível da Certidão de Nascimento ou Casamen-

to; 

5. Fotocópia do comprovante de Escolaridade/Pré-Requisitos 
exigidos para o cargo; 

6. Carteira de Identidade Profissional ou Certidão comproba-

tória de registro no respectivo Conselho de Classe e Decla-

ração de não estar cumprindo penalidade imposta após re-
gular  processo administrativo e Certidão de quitação com 

as demais obrigações legais do órgão fiscalizador do exer-

cício profissional para os cargos com profissão regulamen-
tada.  

7. Comprovante de Residência; 

8. Fotocópia do Titulo de eleitor; 

9. Certidão de Quitação Eleitoral; 

10. Fotocópia do Certificado de Reservista, ou Comprovante 

de Dispensa do Serviço Militar para os candidatos do sexo 

masculino; 

11. Fotocópia legível da CNH se for o caso; 

12. Fotocópia da Carteira de Trabalho (página de identificação 

frente e verso); 

13. Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores 
de 18 anos e Carteira de vacina dos filhos até 5 anos de 

idade; 

14. Fotocópia do CPF do cônjuge e filhos dependentes maiores 

de 18 anos; 

15. Fotocópia do CPF dos pais; 

16. Declaração de aptidão física e mental necessária ao desem-

penho das funções inerentes ao cargo pretendido; 

17. Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de 

condições da acumulação amparada pela Constituição Fe-

deral; 

18. Declaração, de próprio punho, de não ter sido demitido do 
serviço público por motivo justo, ou de não ter sido exone-

rado a bem do serviço publico, nos últimos 5 (cinco) anos.  

19. Declaração de Bem e Valores; 

20. Comprovante de abertura de conta, em agência bancária na 
qual a Prefeitura de Primavera do Leste mantém convênio 

para recebimento de créditos salariais (Bradesco). 

21. Exame Admissional, realizada por Junta Médica Oficial 

desta Prefeitura Municipal, realizar o agendamento junto a 
Central de Perícias pelo telefone (66) 3498-3333 ramal 238 

e apresentar o comprovante de agendamento.   
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  PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 465/2021 

 

Edital de Convocação n° 030, de 15 de março de 2022. 

 

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO PRO-

CESSO SELETIVO  

SIMPLIFICADO 
 

 

 
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições 

legais e, de acordo com o que determina o Artigo 37, item IX da Consti-

tuição Federal e Lei Municipal nº 888/2005 e, por ordem do Excelentíssi-
mo Senhor Prefeito do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato 

Grosso, 

 
Considerando o Ofício nº 0239/2022 SME de lavra da Secretaria Munici-

pal de Educação o qual solicita a convocação mediante Processo Seletivo 

Simplificado, dentre outros, para o cargo de AUXILIAR EDUCACIO-
NAL e PROFESSOR PEDAGOGO. 

 

Considerando que o(a) candidato(a) classificado(a) inscrito sob nº 442 ao 
cargo de PROFESSOR PEDAGOGO  convocado(a) pelo Edital de Con-

vocação nº 025.465 de 08 de março de 2022 não se apresentou para tomar 

posse. 
 

TORNA PÚBLICO, a convocação do(a) classificado(a) do Processo 

Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo deter-
minado, para atender necessidades temporárias, de excepcional interesse 

público, objeto do Edital nº. 465/2021 e alterações,  

 
I – Fica convocado(a) o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), classifica-

do(a) do Processo Seletivo Simplificado, a comparecer no Setor de Recur-

sos Humanos, da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, sito à Rua 
Maringá, 444, centro, nesta cidade, de Segunda à Sexta-feira, no horário 

das 07:00h às 11:00h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar da data 

da publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classificatória. 

 

 

PROFESSOR PEDAGOGO 

Inscrição   Classif.    Candidato 

343 

     

55             EUNICE REGINA SILVA PAIM 
  

 

II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigên-
cias para admissão constante no Edital nº. 465.01/2021 e demais normais 

aplicáveis e apresentar os documentos relacionados no Anexo I deste 

Edital. 
 

III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº. 

465.01/2021 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessi-
dade dos serviços desta Prefeitura.  

 

IV – O não comparecimento dos(as) convocados(as) no prazo especificado 
no item I deste Edital, caracterizará desistência automática dos(as) candi-

datos(as) à vaga, reservando-se a Administração o direito de convocar 

outros(as) candidatos(as).  
 

V – O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Primavera do Leste - MT, 15 de março de 2022. 

 

 

Cristian dos Santos Perius 

Secretário Municipal de Administração 

 
 

 

Adriana Tomasoni 

Secretária Municipal de Educação 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

1. Fotocópia da Cédula da Identidade - RG; 

2. Fotocópia do CPF; 

3. Comprovante de inscrição no PIS/PASEP; 

4. Fotocópia legível da Certidão de Nascimento ou Casamen-

to; 

5. Fotocópia do comprovante de Escolaridade/Pré-Requisitos 
exigidos para o cargo; 

6. Carteira de Identidade Profissional ou Certidão comproba-

tória de registro no respectivo Conselho de Classe e Decla-
ração de não estar cumprindo penalidade imposta após re-

gular  processo administrativo e Certidão de quitação com 

as demais obrigações legais do órgão fiscalizador do exer-
cício profissional para os cargos com profissão regulamen-

tada.  

7. Comprovante de Residência; 

8. Fotocópia do Titulo de eleitor; 

9. Certidão de Quitação Eleitoral; 

10. Fotocópia do Certificado de Reservista, ou Comprovante 

de Dispensa do Serviço Militar para os candidatos do sexo 
masculino; 

11. Fotocópia legível da CNH se for o caso; 

12. Fotocópia da Carteira de Trabalho (página de identificação 

frente e verso); 

13. Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores 

de 18 anos e Carteira de vacina dos filhos até 5 anos de 

idade; 

14. Fotocópia do CPF do cônjuge e filhos dependentes maiores 
de 18 anos; 

15. Fotocópia do CPF dos pais; 

16. Declaração de aptidão física e mental necessária ao desem-

penho das funções inerentes ao cargo pretendido; 

17. Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de 

condições da acumulação amparada pela Constituição Fe-

deral; 

18. Declaração, de próprio punho, de não ter sido demitido do 

serviço público por motivo justo, ou de não ter sido exone-

rado a bem do serviço publico, nos últimos 5 (cinco) anos.  

19. Declaração de Bem e Valores; 

20. Comprovante de abertura de conta, em agência bancária na 

qual a Prefeitura de Primavera do Leste mantém convênio 

para recebimento de créditos salariais (Bradesco). 

21. Exame Admissional, realizada por Junta Médica Oficial 
desta Prefeitura Municipal, realizar o agendamento junto a 

Central de Perícias pelo telefone (66) 3498-3333 ramal 238 

e apresentar o comprovante de agendamento.   
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  PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 465/2021 

 

Edital de Convocação n° 031, de 15 de março de 2022. 

 

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO PRO-

CESSO SELETIVO  

SIMPLIFICADO 
 

O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições 

legais e, de acordo com o que determina o Artigo 37, item IX da Consti-
tuição Federal e Lei Municipal nº 888/2005 e, por ordem do Excelentíssi-

mo Senhor Prefeito do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato 

Grosso, 
 

Considerando o Ofício nº 0436/2022 SME de lavra da Secretaria Munici-

pal de Educação o qual solicita a convocação mediante Processo Seletivo 
Simplificado, dentre outros, para os cargos de AUXILIAR EDUCACIO-

NAL e PROFESSOR PEDAGOGO. 

 
Considerando que os(as) candidatos(as) classificados(as) inscritos sob nº 

1004 e 314 ao cargo de AUXILIAR EDUCACIONAL convocados(as) 

pelo Edital de Convocação nº 026.465 de 08 de março de 2022 não se 
apresentaram para tomar posse. 

 

TORNA PÚBLICO, a convocação dos(as) classificados(as) do Processo 
Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo deter-

minado, para atender necessidades temporárias, de excepcional interesse 

público, objeto do Edital nº. 465/2021 e alterações,  
 

I – Ficam convocados(as) os(as) candidatos(as) abaixo relacionados(as), 

classificados(as) do Processo Seletivo Simplificado, a comparecer no Setor 
de Recursos Humanos, da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, 

sito à Rua Maringá, 444, centro, nesta cidade, de Segunda à Sexta-feira, no 

horário das 07:00h às 11:00h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar 
da data da publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classifi-

catória. 

 

 

AUXILIAR EDUCACIONAL 

Inscrição   Classif.    Candidato 

470 31     PRISCILA DOS SANTOS MERCES FONTANA 

777 32     ESTER FREITAS DE OLIVEIRA 

 

 
II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigên-

cias para admissão constante no Edital nº. 465.01/2021 e demais normais 

aplicáveis e apresentar os documentos relacionados no Anexo I deste 
Edital. 

 

III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº. 
465.01/2021 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessi-

dade dos serviços desta Prefeitura.  

 
IV – O não comparecimento dos(as) convocados(as) no prazo especificado 

no item I deste Edital, caracterizará desistência automática dos(as) candi-

datos(as) à vaga, reservando-se a Administração o direito de convocar 
outros(as) candidatos(as).  

 

V – O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 

Primavera do Leste - MT, 15 de março de 2022. 
 

 

 

Cristian dos Santos Perius 

Secretário Municipal de Administração 

 
 

 

Adriana Tomasoni 

Secretária Municipal de Educação 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

1. Fotocópia da Cédula da Identidade - RG; 

2. Fotocópia do CPF; 

3. Comprovante de inscrição no PIS/PASEP; 

4. Fotocópia legível da Certidão de Nascimento ou Casamen-

to; 

5. Fotocópia do comprovante de Escolaridade/Pré-Requisitos 
exigidos para o cargo; 

6. Carteira de Identidade Profissional ou Certidão comproba-

tória de registro no respectivo Conselho de Classe e Decla-
ração de não estar cumprindo penalidade imposta após re-

gular  processo administrativo e Certidão de quitação com 

as demais obrigações legais do órgão fiscalizador do exer-
cício profissional para os cargos com profissão regulamen-

tada.  

7. Comprovante de Residência; 

8. Fotocópia do Titulo de eleitor; 

9. Certidão de Quitação Eleitoral; 

10. Fotocópia do Certificado de Reservista, ou Comprovante 

de Dispensa do Serviço Militar para os candidatos do sexo 
masculino; 

11. Fotocópia legível da CNH se for o caso; 

12. Fotocópia da Carteira de Trabalho (página de identificação 

frente e verso); 

13. Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores 

de 18 anos e Carteira de vacina dos filhos até 5 anos de 

idade; 

14. Fotocópia do CPF do cônjuge e filhos dependentes maiores 
de 18 anos; 

15. Fotocópia do CPF dos pais; 

16. Declaração de aptidão física e mental necessária ao desem-

penho das funções inerentes ao cargo pretendido; 

17. Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de 

condições da acumulação amparada pela Constituição Fe-

deral; 

18. Declaração, de próprio punho, de não ter sido demitido do 

serviço público por motivo justo, ou de não ter sido exone-

rado a bem do serviço publico, nos últimos 5 (cinco) anos.  

19. Declaração de Bem e Valores; 

20. Comprovante de abertura de conta, em agência bancária na 

qual a Prefeitura de Primavera do Leste mantém convênio 

para recebimento de créditos salariais (Bradesco). 

21. Exame Admissional, realizada por Junta Médica Oficial 
desta Prefeitura Municipal, realizar o agendamento junto a 

Central de Perícias pelo telefone (66) 3498-3333 ramal 238 

e apresentar o comprovante de agendamento.   
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  PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 464/2021 

 

Edital de Convocação n° 183, de 15 de março de 2022. 

 

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO PRO-

CESSO SELETIVO  

SIMPLIFICADO 

 

 

A Secretaria Municipal de Administração no uso de suas atribuições 

legais e, de acordo com o que determina o Artigo 37, item IX da Constitui-
ção Federal e Lei Municipal nº 888/2005 e, por ordem do Excelentíssimo 

Senhor Prefeito do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato Gros-

so, 
 

Considerando o Ofício nº 0473/2022 SME de lavra da Secretaria Municipal 

de Educação o qual solicita a convocação mediante Processo Seletivo Sim-
plificado, dentre outros, para os cargos de PROFESSOR DE CIÊNCIAS, 

PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA e PROFESSOR DE MATEMÁTI-

CA. 
 

Considerando que o(a) candidato(a) classificado(a) inscrito sob nº 205 ao 

cargo de PROFESSOR DE CIÊNCIAS e nº 326 ao cargo de PROFESSOR 
DE MATEMÁTICA convocados(as) pelo Edital de Convocação nº 180.464 

de 03 de março de 2022 não se apresentaram para tomar posse. 

 
TORNA PÚBLICO, a convocação dos(as) classificados(as) do Processo 

Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo determi-
nado, para atender necessidades temporárias, de excepcional interesse 

público, objeto do Edital nº. 464/2021 e alterações,  

 
I – Ficam convocados(as) os(as) candidatos(as) abaixo relacionados(as), 

classificados(as) do Processo Seletivo Simplificado, a comparecer no Setor 

de Recursos Humanos, da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, sito à 
Rua Maringá, 444, centro, nesta cidade, de Segunda à Sexta-feira, no horário 

das 07:00h às 11:00h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar da data da 

publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classificatória. 

 

 

PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

Inscrição   Classif.    Candidato 

229 5 LILIAN JULIANA BILIATO 

 

PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

Inscrição   Classif.    Candidato 

379 6 EDILZA MORAIS MEIRELES 

 

 
II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigências 

para admissão constante no Edital nº. 464.01/2021 e demais normais aplicá-

veis e apresentar os documentos relacionados no Anexo I deste Edital. 
 

III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº. 

464.01/2021 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessida-
de dos serviços desta Prefeitura.  

 

IV – O não comparecimento dos(as) convocados(as) no prazo especificado 
no item I deste Edital, caracterizará desistência automática dos(as) candida-

tos(as) à vaga, reservando-se a Administração o direito de convocar ou-

tros(as) candidatos(as).  
 

V – O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Primavera do Leste - MT, 15 de março de 2022 

 

Cristian dos Santos Perius 

Secretário Municipal de Administração 

 

 

Adriana Tomasoni 

Secretária Municipal de Educação 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

1. Fotocópia da Cédula da Identidade - RG; 

2. Fotocópia do CPF; 

3. Comprovante de inscrição no PIS/PASEP; 

4. Fotocópia legível da Certidão de Nascimento ou Casamen-

to; 

5. Fotocópia do comprovante de Escolaridade/Pré-Requisitos 
exigidos para o cargo; 

6. Carteira de Identidade Profissional ou Certidão comproba-

tória de registro no respectivo Conselho de Classe e Decla-

ração de não estar cumprindo penalidade imposta após re-
gular  processo administrativo e Certidão de quitação com 

as demais obrigações legais do órgão fiscalizador do exer-

cício profissional para os cargos com profissão regulamen-
tada.  

7. Comprovante de Residência; 

8. Fotocópia do Titulo de eleitor; 

9. Certidão de Quitação Eleitoral; 

10. Fotocópia do Certificado de Reservista, ou Comprovante 

de Dispensa do Serviço Militar para os candidatos do sexo 

masculino; 

11. Fotocópia legível da CNH se for o caso; 

12. Fotocópia da Carteira de Trabalho (página de identificação 

frente e verso); 

13. Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores 
de 18 anos e Carteira de vacina dos filhos até 5 anos de 

idade; 

14. Fotocópia do CPF do cônjuge e filhos dependentes maiores 

de 18 anos; 

15. Fotocópia do CPF dos pais; 

16. Declaração de aptidão física e mental necessária ao desem-

penho das funções inerentes ao cargo pretendido; 

17. Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de 

condições da acumulação amparada pela Constituição Fe-

deral; 

18. Declaração, de próprio punho, de não ter sido demitido do 
serviço público por motivo justo, ou de não ter sido exone-

rado a bem do serviço publico, nos últimos 5 (cinco) anos.  

19. Declaração de Bem e Valores; 

20. Comprovante de abertura de conta, em agência bancária na 
qual a Prefeitura de Primavera do Leste mantém convênio 

para recebimento de créditos salariais (Bradesco). 

21. Exame Admissional, realizada por Junta Médica Oficial 

desta Prefeitura Municipal, realizar o agendamento junto a 
Central de Perícias pelo telefone (66) 3498-3333 ramal 238 

e apresentar o comprovante de agendamento.   
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DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N° 002/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2022 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

EXECUÇÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO PRAÇA BELA VISTA, EM 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, FORNECENDO OS MATERIAIS, MÃO 

DE OBRA, EQUIPAMENTOS, E TUDO QUE SE FIZER NECESSÁRIO 

PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PRO-

JETO, MEMORIAL DESCRITIVO, EDITAL E SEUS ANEXOS. 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, no uso de 

suas atribuições legais, e em conformidade com o que dispõe o inciso VI, do 

art. 43, da Lei nº 8.6666/93; 

 

CONSIDERANDO, o teor do Parecer Jurídico nº 043/2022-B, emitido pela 

Procuradoria Geral desta Prefeitura, cujo teor visa assegurar a legalidade na 

homologação da Tomada de Preços nº 002/2022, em conformidade com as 

especificações, planilhas e projetos contidos no edital. 

CONSIDERANDO, que o certame atendeu aos ditames da Lei de licita-

ções, respeitando o observando os procedimentos exigidos;  

CONSIDERANDO, que o processo licitatório foi julgado com observância 

de critérios objetivos, sagrando-se vencedora a licitante que ofertou a melhor 

proposta observando o critério de menor preço e melhor técnica apresentado;  

CONSIDERANDO, que foram respeitados todos os prazos legais e que não 

ser verificou nenhuma causa de nulidade do certame, não existindo, portan-

to, qualquer recurso pendente ao referido Processo Licitatório;  

 

RESOLVE: 

 

I - ADJUDICAR o objeto do processo licitatório em favor da  VALBERTO 

COSTA FILHO EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 30.251.646/0001-02, com a 

proposta global no montante de R$ 145.647,39 (Cento e quarenta e cinco 

mil, seiscentos e quarenta e sete Reais e trinta e nove centavos); 

 

II - HOMOLOGAR o resultado final da Tomada de Preços 024/2021, nos 

termos da Ata de Sessão e Pareceres Jurídicos e ofícios do departamento de 

Engenharia constantes no respectivo certame. 

 

Primavera do Leste/MT, terça-feira, 15 de março de 2022. 

 

 

Leonardo Tadeu Bortolin 

Prefeito Municipal 

 

*Original assinado nos autos do processo. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

NOTIFICAÇÃO 

 

Pregão: 152/2021. 

Processo Administrativo: 2425/2021 

LICITANTE: RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI 
CNPJ: 08.117.493/0001-56 

 

OBJETO DO PROCESSO: Registro de preços para futura e eventual 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para suprir as necessidades 

da Coordenadoria de Alimentação Escolar do Município. Este Termo de 

Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto na Lei nº 
10.520/2002 e subsidiariamente, pelas Leis nº 8.087/90, nº 8.666/93. Nº 

9.784/99 e suas alterações e demais legislação complementar, para suprir as 

necessidades das diversas Secretarias Municipais, conforme Termo de 
Referência anexo I do edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº 152/2021, que 

é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independen-

temente de transcrição. 
 

DO ATO: Trata-se de NOTIFICAÇÃO enviada à licitante acima qualifica-

da, a fim de que exerça seu direito de ampla defesa conforme exposto no 
§2º art. 87 da Lei 8.666/93. 

 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 87, III da Lei Federal nº 8.666/1993, artigo 
7 da Lei n° 10.520/2002. 

 

Primavera do Leste - MT, 16 de março de 2022. 

 

 

 

Gildesio Rodrigues dos Santos 
Fiscal de Contratos 

Portaria Nº 617/2019 

 

PREGÃO / LICITAÇÃO 

AVISO DE ALTERAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº015/2022 – SRP 

Itens Exclusivo ME/EPP e Ampla Participação 

Processo nº 148/2022 

 

A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT, torna público e para 

conhecimento dos interessados em participar da licitação supracitada, que 

houve alteração significativa no Edital, informa-se que o teor da alteração se 

encontra disponível no documento “1º Adendo Modificador”, disponível em 

nosso site. 

Em virtude da alteração NÃO impactar na formulação da proposta; a data 

para abertura da(s) proprosta(s) e o local da disputa permanece inalterado. 

 

As demais cláusulas e anexos do instrumento convocatório permanecem 

inalterados.  

  

Os demais arquivos encontram-se à disposição dos interessados no site 

www.primaveradoleste.mt.gov.br ícone: EMPRESA – Editais e Licitações. 

 

Primavera do Leste - MT, 15 de março de 2022. 

 

 

 

Regiane Cristina da Silva do Carmo 

Pregoeira 

 

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
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  PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2022  

Ampla Participação 

Processo nº 237/2022 
(Regido pela Lei nº 10.520/2002, Lei Municipal 1953/2021, nº 9.784/99, 

pelo Decreto nº 7.892/2013, Lei Complementar nº 123/06, Lei 

1953/2021,subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, 1 alterações posteriores e 
demais legislações aplicáveis). 

Tipo: “MENOR PREÇO POR ITEM” 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO 

GEOLÓGICA ATRAVÉS DE SONDAGEM A PERCUS-

SÃO – SPT, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES 

DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DA 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Dia: 29 de março de 2022 

Hora: 10:00 horas 

 OBS. Neste horário será iniciado o credenciamento. A 

abertura da etapa de lances opera a preclusão do direito de 

credenciamento e participação na licitação. 

Local: Rua Maringá, 444 – Centro – Primavera do Leste – MT 

(Auditório de Licitações). 

LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA LEITURA OU OBTENÇÃO 

DESTE EDITAL 

Dias: Segunda a Sexta-feira (em dias de expediente) 

Horários: Das 07:00h às 13:00h. 

LOCAL: Rua Maringá, 444 – Centro – Primavera do Leste – MT (Sala 

do Setor de Licitações) 

RETIRADA DE EDITAIS PELA INTERNET 

Retire o Edital acessando a página 
http://www.primaveradoleste.mt.gov.br, local: “CIDADÃO” – “Editais e 

Licitações”. 

Quando da retirada do edital, enviar recibo à Prefeitura de Primavera do 
Leste via e-mail: licita3@pva.mt.gov.br, conforme modelo da página 02 

deste Edital, para eventuais informações aos interessados, quando necessário. 

 

Primavera do Leste, 15 de março de 2022. 

 

 
Regiane Cristina da Silva do Carmo 

Pregoeira 

 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 051/2022 

 

 

Por este termo, reconheço e ratifico a proposta de contratação, decorrente do Proces-

so Administrativo nº 0283/2022, em favor de MATHEUS MORA BARROSO, para 

Prestação de Serviços de Oficinas de Judô, junto ao Projeto “Craques do Amanhã”, 

em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS, conforme o 

Credenciamento nº 01/2021, nos termos do Art. 25, “caput” da Lei nº 8.666/93, no 

valor total de R$ 7.800,00 (Sete mil e oitocentos reais), pelo período de 03 (três) 

meses. 

  

Publique-se. 

 

Primavera do Leste - MT, 15 de março de 2022. 

 

 

Marilene Vieira da Silva 

Secretária Municipal de Assistência Social 

 

*original assinado nos autos do processo 

 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 049/2022 

 

Por este termo, reconheço e ratifico a proposta de contratação, decorrente do Processo 

Administrativo nº 0281/2022, em favor de ELIEZER SIRQUEIRA DE JESUS, para 

Prestação de Serviços de Oficinas de Futsal, junto ao Projeto “Craques do Amanhã”, 

em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS, conforme o 

Credenciamento nº 01/2021, nos termos do Art. 25, “caput” da Lei nº 8.666/93, no 

valor total de R$ 7.800,00 (Sete mil e oitocentos reais) pelo período de 03 (três) meses. 

  

Publique-se. 

 

Primavera do Leste - MT, 15 de março de 2022. 

 

 

Marilene Vieira da Silva 

Secretária Municipal de Assistência Social 

 

*original assinado nos autos do processo 

 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 052/2022 

 

Por este termo, reconheço e ratifico a proposta de contratação, decorrente do Proces-

so Administrativo nº 0284/2022, em favor de LUANA ESTEFANI NETO DA 

SILVA, para Prestação de Serviços de Oficinas de Atletismo, junto ao Projeto 

“Craques do Amanhã”, em atendimento à Secretaria Municipal de Esportes - SESP, 

conforme o Credenciamento nº 01/2021, nos termos do Art. 25, “caput” da Lei nº 

8.666/93, no valor total de R$ 2.100,00 (Dois mil e cem reais). 

 

  

Publique-se. 

 

Primavera do Leste - MT, 15 de março de 2022. 

 

 

Luiz Antônio de Oliveira Freitas 

Secretário Municipal de Esportes 

 

*original assinado nos autos do processo 

 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 053/2022 

 

Por este termo, reconheço e ratifico a proposta de contratação, decorrente do Proces-

so Administrativo nº 0285/2022, em favor de JOELSON BARBOSA FERNANDES 

03585625118 - MEI, para Prestação de Serviços de Oficinas de Judô, junto ao Projeto 

“Craques do Amanhã”, em atendimento à Secretaria Municipal de Esportes - SESP, 

conforme o Credenciamento nº 01/2021, nos termos do Art. 25, “caput” da Lei nº 

8.666/93, no valor total de R$ 3.150,00 (Três mil, cento e cinquenta reais). 

 

  

Publique-se. 

 

Primavera do Leste - MT, 15 de março de 2022. 

 

 

Luiz Antônio de Oliveira Freitas 

Secretário Municipal de Esportes 

 

*original assinado nos autos do processo 

 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 050/2022 

 

Por este termo, reconheço e ratifico a proposta de contratação, decorrente do Processo 

Administrativo nº 0282/2022, em favor de WANDRE DE SOUZA NOGUEIRA, para 

Prestação de Serviços de Oficinas de Capoeira, junto ao Projeto “Craques do Ama-

nhã”, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS, conforme o 

Credenciamento nº 01/2021, nos termos do Art. 25, “caput” da Lei nº 8.666/93, no 

valor total de R$ 7.800,00 (Sete mil e oitocentos reais), pelo período de 03 (três) 

meses. 

  

Publique-se. 

Primavera do Leste - MT, 15 de março de 2022. 

 

 

Marilene Vieira da Silva 

Secretária Municipal de Assistência Social 

 

*original assinado nos autos do processo 

 
 

http://www.pva.mt.gov.br/
mailto:licita3@pva.mt.gov.br
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PORTARIA Nº. 007 DE 14 DE MARÇO DE 2022 
 

 
Dispõe sobre a concessão de gratificação e dá outras providências. 
 

 

MANOEL MAZZUTTI NETO, PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o inciso III, do 

artigo 17, da Lei Municipal n° 1.050, de 2 de abril de 2008;   
 

RESOLVE: 
 
Conceder, “ex officio” GRATIFICAÇÃO DENOMINADA PELA SIGLA 

“FG”, no percentual de 20%, ao servidor DOUGLAS DE AGUIAR 

MARQUES, em decorrência de o mesmo acumular tarefas, conforme 
dispõe a Portaria 111/2021. 
 

REGISTRA-SE, PUBLICA-SE, CUMPRA-SE. 
Primavera do Leste, MT. 

Em 14 de Março de 2022. 

 

 

 

MANOEL MAZZUTTI NETO 

Vereador Presidente 

 

Requerimento nº 002 /2022 GV-LCMS 

 

Ao Presidente da Câmara de Primavera do Leste 

Manoel Mazzutti Neto 

 

Assunto: Solicitação de requerimento para a realização de Audiência 

Pública “sobre a regularização fundiária de alguns bairros, e também 

assentamentos de Primavera do Leste”. 

Excelentíssimo Senhor, 

 

Venho por meio deste requerer, nos termos regimentais,  (Seção III, dos 

Requerimentos Escritos, Art.103. Será escrito, lido em plenário, e sujeito a 

despacho do Presidente, o Requerimento: IV – convocação de sessão solene e 

audiências públicas.) a realização de uma Audiência Pública para discutirmos 

os aspectos gerais “sobre a Regularização Fundiária de alguns bairros da 

cidade como também assentamentos – zona rural, de Primavera do Leste”. 

 

Esta Audiência Pública tem como proposta envolver os moradores da zona 

urbana e rural que se encontram sem a escritura dos imóveis, a sociedade 

civil organizada em geral, e os órgãos competentes. Será apresentada a 

legislação vigente em relação a regularização fundiária. O intuito é ouvir as 

dificuldades de cada cidadã que ainda não conseguiu a regularização 

fundiária do seu imóvel, para que, por meio da participação das autoridades 

públicas, possamos traçar ações e soluções plausíveis para que haja com 

mais agilidade a regularização dos imóveis em nosso município. 

 

Alguns tópicos que serão abordados: 

 

*A situação dos andamentos dos trabalhos da Prefeitura Municipal para a 

Regularização Fundiária; 

*A participação do poder judiciário na Regularização Fundiária; 

*A participação do cartório de imóveis na Regularização Fundiária; 

*As dificuldades dos cidadãos primaverenses com moradias sem escrituras (zona 

urbana e rural) e bairros sem infraestrutura por falta da Regularização Fundiária; 

*Como está funcionando a Comissão de Assuntos Fundiários dentro de 

Primavera do Leste; 

*Alternativas para avançar na Regularização Fundiária; 

*Entre outras; 

 

Para a Audiência Pública será necessária a estrutura da Casa de Leis, como o 

Plenário, o som, a iluminação, o café, a água com gás e sem gás, os servidores 

que são assessores legislativos para a recepção e também o acompanhamento dos 

trabalhos. 

É importante ressaltar que, para os estudantes das diversas instituições que 

participarão, será necessário expedir um certificado com contagem de 4:00 horas 

de responsabilidade da Câmara Municipal de Vereadores. Este certificado será 

expedido nominalmente a cada estudante. O documento será de responsabilidade 

de um assessor legislativo que ficará na entrada do plenário, solicitando a 

assinatura do participante com o nome completo, qual a instituição de ensino, o 

nome do curso, o CPF e telefone. Ressalta-se ainda que, caso haja alguma outra 

pessoa participante que deseja receber o certificado, poderá solicitar na entrada. 

 

A Audiência Pública será no dia 27 de abril de 2022 (quarta-feira). Iniciará às 

18h30 no plenário da Câmara Municipal de Primavera do Leste. 

 

Na certeza da atenção que por certo a V. Exa. dará o ensejo, desde já 

antecipamos votos de estima e consideração. 

 

 

Primavera do Leste – MT, 14 de Março de 2022. 

 

 

 

LUIS CARLOS MAGALHÃES DA SILVA   

VEREADOR (PP) 

 

 

PODER LEGISLATIVO 

 
 

A bandeira de Primavera do Leste foi criada por Iraci Ruaro Tagliani, 

Engenheira Civil que venceu o concurso promovido pela Prefeitura Munici-

pal em 24 de maio de 1987. 

 

 Simbologia: 

• Imigrantes chegando na cidade de Primavera do Leste. 

• Sol: Esperança, novos horizontes. 

• Flor: Primavera. 

• Soja: Produção, economia da cidade. 

• Fundo amarelo ouro: Riqueza. 

• Verde: esperança de um futuro melhor, agricultura. 

• Branco: Paz. 

• Princípio da cidade de Primavera do Leste, entroncamento rodoviário. 

• Desenho da cidade. 

 
 


