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AF Soluções Ambientais Ltda (art.1-I) torna público que 
requereu à Secretaria Municipal de Ambiente de Macaé - 
SEMA, por meio do processo nº 70291/2021 (art.1-III) a 
renovação da Licença Municipal de Operação (art.1-VI), LMO 
nº 736/2016 (art.1-V), para atividade de Tratamento de 
Efluentes Líquidos Industriais e Estocagem de óleo lubrificante 
usado e Estocagem de resíduos classe I da ABNT. Localizada 
a Rua Realengo, nº 26 - Lote 13 - Quadra 11 - Loteamento 
Cabiúnas - Macaé (art.1-VII e VIII), com validade até 17 de 
outubro de 2021 (art.1-IX)

O Sindicato Rural de Macaé convoca os associados para no 
dia 30 de novembro de 2021 comparecerem a Assembleia de 
Previsão Orçamentária para o ano de 2022, em primeira 
chamada as 09h30min e segunda chamada as 10h, na sede, à  
Rua Governador Roberto Silveira, n°. 226, Centro, nesta 
cidade, com a seguinte pauta: 1- leitura da ata anterior; 2- 
apresentação da Previsão Orçamentaria; 3- Assuntos gerais.

CONVOCAÇÃO

Macae, 16 de novembro de 2021.

Edla Bichara Benjamin
Presidente

RENOVAÇÃO DE LICENÇA

ESCAVE BAHIA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA, torna 
público que obteve da Secretaria Municipal de Ambiente de 
Macaé – SEMA, por meio do processo nº 70026/2021 a Licença 
Municipal de Operação nº 998/2021, para operar a atividade de 
estocagem temporária de resíduos inertes de demolição e 
construção não perigosos – Classe A, em uma área de 4.200,00 
m² (quatro mil e duzentos metros quadrados), com capacidade 
mensal de 1.500,00 m³ (um mil e quinhentos metros cúbicos). 
Com validade até 22/11/2026. 

CONCESSÃO DE LICENÇA

O presidente da Famma federação das associações de moradores 
do município de Macaé vem através deste convocar os moradores 
associados do bairro Aroeira pra eleição que será realizada no dia 
29 de dezembro de 2021 das 17 horas as 21 horas, na Rua Alcides 
Mourão, 892 - Aroeira - Macaé/RJ. A entrega da chapa será na 
sede da Famma rua Alcides Mourão, 892 - Aroeira - Macaé/RJ, até 
o dia 13 do 11 de 2021 das 8 horas as 16 horas

Celso Henrique da Silva
Presidente da FAMMA

Macaé, 26 de novembro de 2021.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
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