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Município:Bairro:

CNPJ:
7120009260

EQUALIZA SOLUÇÕES EM BATERIAS LTDA - ME

RUA AVENIDA MARY BADDINI MOYA APRILLANTI 92 LOTE 2 E 3

Sitio Bertioga VARZEA PAULISTA13.221-533

05.613.029/0001-62

Atividade (a ser) desenvolvida no local: Baterias e acumuladores elétricos (exceto para veículos), manutenção e reparação executada por empresa
especializada
Atividade que consta(rá) no cartão do CNPJ: Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos

Condições do empreendimento declaradas pelo responsável:

Não está localizado em Área de Proteção de Mananciais - APM e nem em Área Proteção e Recuperação de Mananciais - APRM da Região Metropolitana de
São Paulo.

A implantação do empreendimento não implicará em supressão de vegetação nativa ou intervenção em área de preservação permanente.

CARACTERÍSTICA DO EMPREENDIMENTO

RESULTADO

A CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Estadual nº 997, de 31 de maio de
1976, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 8468, de 08 de setembro de 1976, e suas alterações, e com base nas informações prestadas pelo interessado,
declara que a atividade desenvolvida pelo empreendimento não está sujeita ao licenciamento ambiental no âmbito desta Companhia.

A presente declaração foi concedida com base nas informações declaradas pelo interessado e não dispensa nem substitui quaisquer Alvarás ou Certidões de
qualquer outra natureza exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal.

O presente documento refere-se especificamente à atividade e ao endereço supra citado.

EMITENTE

Local:São Paulo
Esta Declaração de número 36000118 foi certificada por assinatura digital. Para verificação de sua autenticidade consultar o sítio da CETESB na internet, no
endereço: autenticidade.cetesb.sp.gov.br
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