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CENTRAIS ELETRICAS
CESAR FILHO LTDA

CNPJ nº 08.879.127/0001-34 
NIRE: 11200470697

ATA DE REuNIãO DE SóCIOS – 
REDuçãO DE CApITAL SOCIAL

Data, Hora e Local: Em 22/06/2020, 
às 10h00min, na sede da Sociedade. 
Composição da Mesa: Presidente: CE-
SAR CASSOL; Secretário: RODRI-
GO CASTILHO CASSOL: A totalidade 
dos Sócios. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre a redução de capital da Socie-
dade. Deliberações: Reduzir o capital 
social, conforme artigo 1.082, II da Lei 
nº 10.406/02 de R$ 40.000.000,00 para 
R$ 24.000.000,00, representando uma 
redução de R$ 16.000.000,00. A redu-
ção do capital ocorrerá haja vista que, 
os investimentos necessários já foram 
concluídos e o objeto social vem sendo 
desenvolvido em sua totalidade.

CON 056734

A CONSuLTT SERVIçOS DE EN-
GENHARIA CIVIL, CONSTRuçÕES 
E TECNOLOGIA LTDA com sede à 
Rua Raimundo Cantuária, 3171, Age-
nor de Carvalho, CEP: 76.820-353 
Porto Velho – RO inscrita no CNPJ 
de nº 84.630.953/0001-23, torna pu-
blico que Recebeu do Departamento 
de Licenciamento Ambiental - DLA da 
Secretaria Municipal de Meio Ambien-
te - SEMA, a LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA – LAS por declaração.

pEDIDO DE RENOVAçãO DE
LICENçA DE OpERAçãO (LO)

JOãO FELIpE NETO, CPF: 290.569.182-49, 
proprietário do imóvel rural: Fazenda João 
Felipe, BR 319, KM 56, Município de Canuta-
ma – AM, torna público que requereu junto ao 
Instituto de Proteção Ambiental do Amazo-
nas – IPAAM - GECAP/IPAAM, a RENOVA-
ÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) Nº 
420/17, da atividade de criação de animais 
de grande porte, para o imóvel rural Fazenda 
João Felipe, Coordenadas Geográficas: Lat.: 
08°16’36,67” S; Long.: 63°56’14,75” O. Porto 
Velho/RO, 22 de junho de 2020.

CON 057039

A EVOLuTE COACHING CONSuLTORIA LTDA com 
sede à Rua Raimundo Cantuária, 3171, Agenor de 
Carvalho, CEP: 76.820-353 Porto Velho – RO inscrita 
no CNPJ de nº 24.118.916/0001-09, torna publico que 
Recebeu do Departamento de Licenciamento Ambien-
tal - DLA da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - 
SEMA, Licença Ambiental/Dispensa, Nº 298 SOL/DLA.

SOLICITAçãO DE OuTORGA DO DIREITO
DE uSO DE RECuRSOS HÍDRICOS

O empreendimento COOpERATIVA ESTANIFERA DE MI-
NERADORES DA AMAZONIA LEGAL LTDA, com sede 
à Rodovia BR-421, LINHA C-50, km 30, Mina Massanga-
na S/N, Zonal Rural, município de Monte Negro, Estado 
de Rondônia, CEP no 78.965-000 devidamente cadastra-
do no CNPJ nº 03.556.866/0001-71 e Inscrição Estadual 
0000000095772-1, torna público que requereu junto a 
COREH/SEDAM, a solicitação de OUTORGA DO DIREITO 
DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAL para 
CAPTAÇÃO DE ÁGUA, cujos pontos estão localizados nas 
Coordenadas Geográficas: (1) S 10º 01’ 43.50” W 63º 20’ 
59.86”, (2) S 10º 02’ 15.56” W 63º 20’ 22.03”, (3) S 10º 04’ 
18.02” W 63º20’ 40.5”, (4) S 10º 04’ 15.3” W 63º21’ 46.45”, 
(5) S 10º 05’ 8.85” W 63º19’ 2.40”, no GRUPAMENTO MI-
NEIRO ANM nº 980.715/1983, respectivamente, nas bacias 
do igarapé Barreiro e Lima, e no Rio Massangana, cuja água 
será utilizada na atividade MINERAÇÃO DE CASSITERITA.
Monte Negro/RO, 20 de Junho de 2020.
MANOEL SANCHES - REPRESENTANTE LEGAL
CPF Nº 237.040.639 - 91

CON 057538

A  empresa  AuTO  pOSTO 
LIbERDADE  EIRELI,  CNPJ: 
19.878.460/0001-45, localiza-
da na Rua Guanabara,  3224,  
Liberdade,  Porto Velho/RO  
torna  público  que recebeu da 
Secretaria de Meio  Ambiente  
a  Licença Ambiental de Ope-
ração nº 04 SOL/DLA,  Proc.  
nº  16.00464.00/2015

CON 057040

pEDIDO DE LICENçA pRÉVIA
ECOFORT ENGENHARIA AMbIENTAL  EIRELI, 
empresa de direito privado estabelecida no municí-
pio de  Porto  Velho-RO,  no  Lote  67  A,  S/N,  Gle-
ba  Cuniã,  Zona  Rural,  Porto  Velho-RO,  CNPJ  nº  
24.445.257/0001-15,  torna  público  que  requereu  
a  SEMA  –  Secretaria  Municipal  de  Meio Ambien-
te  de  Porto  Velho,  em  22  de  junho  de  2020,  a  
Licença  Prévia  para  a  Unidade  de Valorização 
de Resíduos –  UVR Porto Velho: Aterro Sanitário 
Privado Classe IIA e IIB (600t/dia) e estação  de  
tratamento  de  efluentes  sanitários  provenientes  
de  caminhões  limpa  fossas(80m3/dia)  a  ser  im-
plantado  no  endereço  acima  descrito.  Para  tal  
pedido  foi  elaborado EIA/RIMA.
ECOFORT Engenharia Ambiental EIRELI
24.445.257/0001-15

CON 057041

pEDIDO DE LICENçA INSTALAçãO
ECOFORT Engenharia Ambiental EIRELI, em-
presa de direito privado estabelecida no município  
de  Porto  Velho-RO,  no  Lote  67  A,  S/N,  Gle-
ba  Cuniã,  Zona  Rural,  Porto  Velho-RO,  CNPJ  
nº 24.445.257/0001-15,  torna  público  que  re-
quereu  a  SEMA  –  Secretaria  Municipal  de  
Meio Ambiente de Porto Velho, em 22 de junho 
de 2020, a Licença de Instalação  para a Unidade 
de Valorização de Resíduos –  UVR Porto Velho: 
Aterro Sanitário Privado Classe IIA e IIB (600t/dia) 
e estação  de  tratamento  de  efluentes  sanitários  
provenientes  de  caminhões  limpa  fossas (80m3/
dia) a ser implantado no endereço acima descrito.
ECOFORT Engenharia Ambiental EIRELI
24.445.257/0001-15

CON 057041

pEDIDO DE LICENCIAMENTO AMbIENTAL
A empresa TGM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRuCAO E SERVICOS DE EN-
GENHARIA CIVIL LTDA inscrita no CNPJ: 22.141.984/0001-63, torna público que solicitou 
junto a SEMA - Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Porto Velho-RO a emissão das 
Licenças, Prévia, Instalação e Operação para as atividades de Comércio atacadista de 
sementes, flores, plantas e gramas; Construção de estações e redes de distribuição de 
energia elétrica; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; Construção de 
estações e redes de telecomunicações; Construção de instalações esportivas e recre-
ativas; Demolição de edifícios e outras estruturas; Perfurações e sondagens; Obras de 
terraplenagem; Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores; Comércio 
varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Construção de rodovias e ferrovias; 
Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos; Coleta de re-
síduos perigosos; Serviços de vacinação e imunização humana; Manutenção e reparação 
de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos; Atividade médica ambulatorial 
com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos; Imunização e controle de pra-
gas urbanas; Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; Comércio atacadista 
de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Co-
mércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; 
Comércio atacadista de materiais de construção em geral; Comércio atacadista de me-
dicamentos e drogas de uso humano; Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais; 
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; Comércio 
varejista de produtos saneantes domissanitários; Locação de automóveis sem condutor; 
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 
Aluguel de andaimes; Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporá-
rio, exceto andaimes; Atividades de vigilância e segurança privada; Limpeza em prédios 
e em domicílios; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; Atividades de 
profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente; Administração de obras; 
Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 
Impressão de material para uso publicitário; Instalação e manutenção de sistemas centrais 
de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Fabricação de casas pré-moldadas de 
concreto; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Obras 
de alvenaria; Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimen-
to, gesso e materiais semelhantes;  Construção de edifícios (até dois pavimentos e/ou 
oito unidades habitacionais); Montagem de estruturas metálicas; Serviços de usinagem, 
tornearia e solda; Serviços de confecção de armações metálicas para a construção; Co-
mércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; Manutenção 
e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, 
exceto tratores; Serviços de pintura de edifícios em geral; Pintura para sinalização em 
pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de redes de abastecimento de água, coleta 
de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Outras obras de acaba-
mento da construção; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com 
motorista; Criação de estandes para feiras e exposições; Medição de consumo de energia 
elétrica, gás e água; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Comércio atacadista de 
máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças; 
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio 
atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças; Comércio 
por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas; Comércio atacadista 
de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas; Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e 
outros veículos recreativos; Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pes-
soal e doméstico; Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comér-
cio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; 
Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não 
especificados anteriormente; Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência 
complementar e de saúde; Atividades de cobrança e informações cadastrais; Testes e aná-
lises técnicas; Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica 
específica; Serviços de arquitetura; Serviços de engenharia; Suporte técnico, manuten-
ção e outros serviços em tecnologia da informação; Representantes comerciais e agentes 
do comércio de madeira, material de construção e ferragens; Produção e promoção de 
eventos esportivos; Serviços de cartografia, topografia e geodésia; Serviços de desenho 
técnico relacionados à arquitetura e engenharia; Serviços de perícia técnica relaciona-
dos à segurança do trabalho; Serviços de organização de feiras, congressos, exposições 
e festas;  Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;  Comércio varejista 
de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, 
mercearias e armazéns; Comércio varejista de bebidas;  Comércio varejista de produtos 
alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados an-
teriormente; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de 
material elétrico; Comércio varejista de vidros;  Comércio varejista de ferragens e ferra-
mentas; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;  
Comércio varejista de artigos esportivos;  Comércio varejista de artigos de caça, pesca 
e camping;  Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;  Comércio varejista de 
materiais de construção em geral; Filmagem de festas e eventos;  Agências de viagens;  
Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico;  Comércio a varejo de 
pneumáticos e câmaras-de-ar, localizada na Rua Professora Dolly Carvalho, 8594 – Bair-
ro: São Francisco  - Porto Velho-RO.

CON 057038

REpRESENTANTE
EM ARIQuEMES
Contato: Daniele

diariodeariquemes@gmail.com

99318-5069

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

A Diretoria do Sintero - Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de 
Rondônia, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 20 do Estatuto da entidade, 
considerando a impossibilidade da convocação da Assembleia Geral Extraordinária, 
devido às limitações estabelecidas no Decreto nº 24.871; Decreto nº 24.877, art. 3º, I, 
“c”; e ainda nos Decretos nº 24.911; nº 24.919; nº 24.961; nº 24.979; nº 25.049 e 
Decreto nº 25.138 

 
RESOLVE: 

  
Convocar os trabalhadores em educação do município de Cerejeiras - Regional Cone 
Sul para Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada pelo meio eletrônico 
videoconferência, no dia 25 de julho de 2020 às 15 horas em primeira convocação e às 
15:30 horas em segunda convocação, através do link https://jitsi.org/ endereço da sala 
“assembleia/cerejeiras” pela Direção da Regional, tendo como pauta: 
 

 Informes Gerais 
 Aulas Remotas 
 Atualização do Piso Salarial do Magistério 
 Professores com mais de 32 aulas, sem receber horas extras. 

 
 
Porto Velho/RO, 22 de junho de 2020.  

LIONILDA SIMÃO DE SOUZA  
Presidente  

  

  
  

CON.: 058004

CON.: 057042

CON.: 052323

R$ 30 
milhões/ 
foram 
investidos 
em obras 
para Jaci 

Jaci-Paraná recebe unidade 
de saúde e outras obras
Pronto Atendimento / terá capacidade para realizar procedimentos de urgência 24 horas

O maior distrito do mu-
nicípio de Porto Velho, Jaci-
-Paraná, recebeu impor-
tantes benefícios na manhã 
de segunda-feira (22), 
quando o prefeito Hildon 
Chaves inaugurou a UPA 24 
horas, além de entregar aos 
moradores 11 km de asfalto, 
uma praça e ainda a con-
firmação da construção de 
um laticínio para apoiar os 
produtores da região.

A UPA e os demais be-
nefícios fazem parte de um 
pacote de investimentos da 
Santo Antonio Energia, no 
valor de R$ 30 milhões, de 
compensação sócio-am-
biental exclusiva para Jaci-
-Paraná.

O prédio foi entregue no 
mês de abril e os trabalhos 
de reforma e ampliação du-
raram cerca de oito meses 
com serviços feitos na parte 
elétrica, tubulações de gás, 
instalações hidráulicas e 
sanitárias, piso e pintura 
e ampliação para atender 
a uma unidade do SAMU 
(Serviço de Atendimento 

Obras são 
de pacote 
da Santo 
Antônio 
Energia

assessoria
   jornal@diariodaamazonia.com.br

 @Diarioamazonia

Móvel de Urgência).
O Pronto Atendimento 

terá capacidade para re-
alizar procedimentos de 
urgência 24 horas. Foram 
contratados 50 profissio-
nais para trabalhar na UPA, 

sendo que cada plantão 
conta com dois médicos, 
dois enfermeiros e quatro 
técnicos de enfermagem.

Os pacientes terão apoio 
do Samu que ganhou uma 
base ao lado da UPA, com 

ambulâncias para supor-
te no serviço de socorro à 
população. A Unidade vai 
beneficiar todos os distri-
tos localizados ao longo da 
BR 364 e também Ponta do 
Abunã, cobrindo cerca de 

70 mil pessoas.
O prefeito Hildon Cha-

ves disse que estava se fa-
zendo “justiça, porque ago-
ra o distrito está recebendo 
as obras de investimento 
em que sempre lutou”. 

Divulgação/Diário da Amazônia


