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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

A USINANDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS E 
FERRAMENTAS EIRELI EPP torna público que obteve 
da Secretaria de Ambiente, Agricultura e Pesca de Rio 
das Ostras - SEMAP, por meio do processo nº 
33740/2021 a Licença de Operação - LO nº RO - 0220, 
que autoriza a realizar atividades de usinagem, torneraria 
e solda na RUA QUÍMICO DO PETRÓLEO, S/N, LOTE 
013, QUADRA H, ZEN ZONA ESPECIAL DE 
NEGÓCIOS - BAIRRO M - RIO DAS OSTRAS - RJ, com 
va l i dade  a té  02  de  dezembro  de  2026 .

LICENÇA DE OPERAÇÃO

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

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

A WELLTEC DO BRASIL LTDA torna público que requereu à  
Secretaria Municipal de Ambiente de Macaé – SEMA, por meio do 
processo nº71126/2021 a Licença Municipal de Operações, para 
operação de Fabricação e montagem de máquinas e 
equipamentos e armazenagem, importação, exportação e aluguel 
de máquinas e equipamentos, prestação de serviços de locação 
de mão-de-obra, Manutenção e reparação de máquinas e 
equipamentos para prospecção e extração de petróleo em área 
construída de 2.202.84 m2 (dois mil duzentos e dois metros 
quadrados e oitenta e quatro decímetros quadrados)no endereço 
Rua Roberto Costa Reduzino, 21, 25 e 29 Imboassica, Macaé-RJ.

WELLTEC DO BRASIL LTDA

CNPJ: 05.382.161/0001-00

REQUERIMENTO DE LICENÇA

A DRIL-QUIP DO BRASIL LTDA torna público que realizou 
Auditoria Ambiental em conformidade com a DZ-056 em 
sua base operacional, referente ao período de ago/20  a  
jul/21. Informa que o relatório da auditoria ambiental estará à 
disposição para consulta na Estrada Melquiades Ribeiro de 
Almeida (MC-88), nº 853, loteamento: Fazenda Imboassica, 
Imboassica, Município de Macaé, a partir da data da 
publicação, no horário das 08h às 17h, no setor de SMS.

AUDITORIA AMBIENTAL

DRIL-QUIP DO BRASIL LTDA
CNPJ: 03432310/0001-73

DOMINGOS DA COSTA PEIXOTO, Oficial do Registro de 
Imóveis, Cartório do 2º Ofício de Macaé, Estado do Rio de 
Janeiro, por nomeação na forma da Lei., atendendo a 
requerimento da GON PETRO COMERCIAL LTDA., e 
prenotado sob o nº 139001, procede por meio do presente, 
nos termos do art. 26 da Lei 9.514/97, à INTIMAÇÃO de 
ADRIANA TERRA MARTINS FONTES, LEANDRO TERRA 
MARTINS, ALICE DA SILVA MOTHE MARTINS, OMAR 
MOTHE MARTINS FILHO E VERA LÚCIA ANDRADE DA 
SILVA; para que compareçam a esta serventia situada na 
Rua Marechal Deodoro, nº 351, Centro, na cidade de 
Macaé, RJ, no horário das 10:00hs às 17:00hs, no prazo 
improrrogável de 15 (quinze) dias, contados desta data, para 
tomar ciência da retificação de área a ser realizada pela 
GON PETRO COMERCIAL LTDA, necessitando assim, das 
assinaturas dos mesmos, referente ao terreno formado pela 
unificação dos lotes 15C e 15D e G da Gleba Virgem Santa.

EDITAL DE INTIMAÇÃO

COMARCA DE MACAÉ
VENTURA PETROLEO S.A  do CNPJ 01.785.706/0001-
79, torna público que requereu à Secretaria de Ambiente e 
Sustentabilidade - SEMA, por meio do processo nº 
70548/2021 a Licença Municipal de Operação para: 
Operar as atividades de reparação e manutenção de 
máquinas e equipamentos não elétricos e eletrônicos, 
estocagem de materiais e equipamentos não 
contaminados e estocagem de produtos perigosos, em 
uma área construída de 3.408,86 m² (três mil e 
quatrocentos e oito metros quadrados e oitenta e seis 
centímetros quadrados), em um terreno de 59.515,26 m² 
(cinquenta e nove mil e quinhentos e quinze metros 
quadrados e vinte e seis centímetros quadrados), sito à Av. 
Lacerda Agostinho, nº 1205 - Virgem Santa, Macaé – RJ.

LICENÇA MUNICIPAL DE OPERAÇÃO
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