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A CETCO DO BRASIL SERVIÇOS E PRODUTOS 
MINERAIS E DE MEIO AMBIENTE LTDA CNPJ 
08470309/0002-38, torna público que obteve da 
Secretaria Municipal de Ambiente de Macaé - SEMA, 
por meio do processo nº 70359/19, a Licença Municipal 
de Operação (LMO) n° 1007/2022 para: Operar as 
atividades de serviços de apoio a indústria de Petróleo e 
Gás, do tipo estocagem de materiais; estocagem de 
produtos químicos; Manutenção e reparação preventiva 
e corretiva em equipamentos não elétricos e 
equipamentos mecânicos que serão utilizados para a 
prestação de serviço de tratamento de água oleosa 
oriunda dos processos de perfuração e produção de 
petróleo, em área total construída de 2.447,60M² (Dois 
mil, quatrocentos e quarenta e sete metros quadrados e 
sessenta decímetros quadrados), em um terreno com 
área total de 5.200,00M² (cinco mil e duzentos metros 
quadrados), Localizado na Rua Lady Esteves da 
Conceição .Nº 540 Loteamento Novo Cavaleiros, Bairro 
Vale Encantado, Macaé - RJ. Em substituição à Licença 
Municipal de Operações 616-15 com validade até 03 de 
janeiro de 2027.

RENOVAÇÃO DA LICENÇA
MUNICIPAL DE OPERAÇÕES

Neste ato, o senhor Julio Cesar de Souza Muler, CPF: 
133.362.307-05, RG 21.724.421-9, presidente da 
diretoria executiva da Associação dos Produtores de 
Agricultura Familiar do Sana, pessoa jurídica de direito 
privado sem fins lucrativos, com sede na Rua das 
Cachoeiras, nº 02, Centro, 6º Distrito de Macaé/RJ, 
CEP: 27995-000, CNPJ: 17.159.842/0001-93, 
CONVOCA, com base no artigo 22º do Estatuto Social 
da Associação, os senhores associados para 
Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 06 
de março de 2022, na sede da associação à Rua das 
Cachoeiras, nº 02, Centro, 6º Distrito de Macaé/RJ, 
CEP: 27995-000, com primeira convocação às 16h e a 
segunda convocação às 16:30h para deliberar sobre o 
seguinte assunto:

1º - Eleição e posse da diretoria Executiva para o Biênio 
2022/2024;

2º - Eleição e posse do conselho fiscal para o Biênio 
2022/2024.

Fazem cientes os senhores conselheiros através de 
suas assinaturas neste documento.

Macaé, 16 de fevereiro de 2022

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA
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