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ATA da 476ª Reunião Ordinária de Licenciamento Ambiental do Condir do dia 

17/04/2019 

 

Aos dezessete dias do mês de abr il de do is mil e  dezenove, às dez horas,  

em sua sede na Avenida Venezuela,  cento e dez,  segundo andar,  na sala 

de reuniões da presidência  do Inst ituto Estadual do Ambiente (INEA), na 

cidade do Rio de Janeiro,  realizou-se a quadr ingentésima septuagésima 

sexta Reunião Ordinár ia de Licenciamento Ambiental do Conselho  

Diretor do INEA (CONDIR), na forma inst ituída pelo Decreto Estadua l 

nº 46.619, de do is de abr il de do is mil e  dezenove.  Na Reunião, estavam 

presentes os Senhores Conselheiros:  Alexandre Cruz, Diretor de 

Licenciamento Ambiental (DILAM), no exercíc io da Presidência do  

Conselho ; Julia Kishida Bochner,  Diretora Adjunta de Biod iversidad e,  

Áreas Protegidas e Ecossistemas (DIBAPE); Fernando Gouveia de 

Holanda, Diretor de Gente e Gestão (DIGGES) ; Leonardo Daemo n 

D'Oliveira Silva,  Diretor Adjunto de Pós -Licença (DIPOS); e Fabiana da 

Cruz Barreto Machado, Assessora II,  representante da Direto ria de 

Recuperação Ambiental (DIRAM). Os demais constam na lista de 

presença I.  Abertura:  Abr indo os t rabalhos,  o  Diretor da DILAM, no 

exercíc io da Presidência do Conselho, na forma prevista no art .  10, §4°,  

do Decreto n.º  46.619/19, cumprimentou a todos e  deu início  à reunião.  

1. E-07/201.522/04 -  Piraquara Epreendimentos Imobiliários Ltda..  

Requer imento : Deliberar quanto ao recurso ao Indefer imento IN042853 

do requer imento de Licença de Instalação  para a construção de 

condomínio  residencial,  no município de Angra dos Reis.  Decisão:  

Conforme considerações da equipe técnica da Super intendência Regiona l 

da Baía da I lha Grande (SUPBIG) , recurso apresentado pela empresa,  de 
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23/01/18, manifestação do Coordenador Técnico da SUPBIG, de 

25/03/19 e tendo em vista que: ( i)  a empresa so licitou que o pedido de 

análise da renovação fosse separado em duas partes,  uma vez que as 

at ividades,  segundo a norma do INEA (Reso lução INEA n° 52/ 12),  

possuem códigos diferentes; ( ii)  em 2008, época do pedido de renovação  

da Licença de Instalação, as at ividades eram realizadas em conjunto, 

porém, com base na Reso lução INEA n° 52/12, atualmente essas 

at ividades são class ificadas como: 33.22.45 –  Implantação ou ampliação  

de instalações portuárias (docas,  muralhas de cais,  at racadouros,  

mar inas,  etc) ; e 33.51.50 –  Implantação de loteamento residencia l,  

comercia l e misto;  ( iii)  as at ividades são independentes ; e ( iv) a equipe 

técnica da SUPBIG sugere a abertura de um novo procedimento 

administ rat ivo com vistas a t ratar somente da área de ap o io náut ico;  o  

Conselho Direto r defer iu o recurso apresentado e  determinou: (a) a  

revogação do Indefer imento IN042853; (b) que a SUPBIG not ifique a 

empresa a apresentar projeto atualizado do empreendimento; (c) que após 

a apresentação do projeto atualizado  seja dada cont inuidade à análise do 

processo de licenciamento referente à at ividade de construção de 

grupamento de edificações res idenciais unifamiliares composto de 40 

unidades; e (d) que a SUPBIG not ifique a empresa a requerer a abertura 

de processo administ rat ivo específico para o licenciamento ambiental da 

área de apo io náut ico.  2. E-07/504.768/11 –  Moris Alkabes.  

Requer imento : Intervenção em Área de Preservação Permanente (APP) de 

edificações (duas casas,  uma fossa e um filt ro) na Faixa Marginal de 

Proteção (FMP) do Rio Caputera,  no Municíp io de Angra dos Reis.  

Decisão: Conforme cons iderações da equipe técnica da Gerência de 

Licenciamento de Recursos Hídr icos (GELIRH) e Parecer Técnico nº  

051/2019/SEFAM, que esclareceram que  o Serviço de Demarcação de 

Faixa Marginal de Proteção (SEFAM) não se opõe à permanênc ia das 

benfeitor ias implantadas (uma fossa,  um filt ro  e duas casas) nesta FMP,  

considerando que a área como um todo se encontra antropizada, sendo  

considerada urbana conso lidada, nos termos do Decre to Estadual n° 

42.356/2010, e por entenderem que não haverá ganhos ambientais 

signif icat ivos apenas na sua ret irada; o  Conse lho Diretor autorizou a 



 

Folha 3 de 4 

int ervenção em APP das edificações ( duas casas,  uma fossa e um filt ro ) 

na FMP e determinou a cont inuidade da  análise do processo de 

licenciamento. Como medida compensatória,  o  empreendimento deverá 

apresentar: (a) pro jeto de recomposição de vegetação em FMP em 90 

dias,  que deverá ser executado no t recho em questão do Rio Caputera ou 

em outro curso d’água na próp r ia bacia hidrográfica,  sempre que possíve l 

em sua microbacia hidrográfica,  na proporção de no mínimo 8:1 em 

relação à área que so freu intervenção, com espécies nat ivas e 

significat ivas do ecossistema local,  ou (b) proposta de monet ização para 

a reposição florestal.  3. E-07/503.203/10 –  Auto Posto Campo do 

Coelho Ltda. .  Requer imento : Intervenção em Área de Preservação  

Permanente (APP) de edificações (banheiro,  escr itór io,  depósito ,  caixa 

de passagem de rede elét r ica,  2  depósitos de ó leo lubr ificante,  cister na 

aérea e caixa de areia) na Faixa  Marginal de Proteção (FMP) do córrego 

sem nome (afluente do Córrego Roncador),  no munic ípio de Nova 

Fr iburgo, em complementação à decisão do CONDIR em sua 411 ª 

Reunião Ordinár ia de Licenciamento Ambiental,  do dia 06/12/2 017.  

Decisão: Conforme considerações da equipe técnica da  GELIRH, Parecer  

técnico nº 002/2019/GELIRH e tendo em vista que o Procurador-Chefe 

do INEA regist rou que a int ervenção em APP requer ida não se enquadra 

nas possibilidades previstas no Código Florest al (Lei Federal 12.651, de 

05 de maio de 2012),  na Reso lução CONEMA 83, de 26/07/2018 e no  

Decreto Estadual 42.356, de 16 de março de 2010, o  Conselho Diretor: 

( i)  indefer iu o requer imento de intervenção das edificações (banheiro,  

escr itór io,  depósito ,  caixa de passagem de rede elét r ica,  2 depósitos de 

óleo lubr ificante,  cisterna aérea e ca ixa de areia) na FMP; ( ii)  decidiu 

rever sua decisão regist rada na Ata da 411ª Reunião Ordinár ia de 

Licenciamento Ambiental,  do dia 06/12/2017 e não autorizou a 

int ervenção em APP das edificações (4 caixas de monitoramento, 3 

tanques subterrâneos de combust ível,  3  aberturas para enchimento de 

tanque de combust ível,  1 caixa separadora de água e ó leo e parte do 

pát io) na FMP; e ( iii)  determinou a realocação das construções i ndevidas 

(4 caixas de monitoramento, 3 tanques subterrâneos de combust ível,  3  

aberturas para enchimento de tanque de combust ível,  1 caixa separadora 
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de água e ó leo, parte do pát io ,  banheiro ,  escr itório,  depósito ,  caixa de 

passagem de rede elét r ica,  2 depós itos de ó leo lubr ificante,  cisterna 

aérea e caixa de areia).  O Chefe de Gabinete,  Rafael Borges,  por força 

maior so licitou a devo lução à  área técnica para nova avaliação, 

considerando a possibilidade de a área ser  antropizada.  4. E-

07/202.924/05 –  Dressed Clothes Comércio e Indústria de Roupas 

Ltda. Me. Requer imento : Licença de Operação para confecção de art igos 

de vestuár io em geral,  no município de São Gonçalo .  Decisão: Conforme 

considerações da equipe técnica da Gerência de Lic enciamento de 

Indústr ias (GELIN) e Parecer Técnico de Indefer imento de Licença de 

Operação nº 56/2019, o  Conselho Diretor indefer iu o requer imento de 

licença.  O CONDIR determinou, ainda, o  encaminhamento dos autos do 

processo administ rat ivo à Coordenadoria Geral de Fiscalização 

(COGEFIS) para que sejam ver ificadas as condições de uso do recurso  

hídr ico e,  caso sejam constatadas irregular idades na extração  

subterrânea, proceder ao lacre do poço.  II.  Encerramento: Nada mais 

havendo a t ratar,  o  Diretor da DILAM no exercício da Presidênc ia do 

Conselho agradeceu a part icipação de todos.  Em seguida, lavrou a 

presente ata,  que vai assinada por ele e  por todos os Conselheiros do  

Inst ituo Estadual do Ambiente presentes nesta data.  

 

____________________________________ 

ALEXANDRE CRUZ 

Diretor de Licenciamento Ambiental, 

 na qualidade de Presidente em exercício do Conselho 

Id. f. 4351452-9 

____________________________________ 

JULIA KISHIDA BOCHNER 

Diretora Adjunta de Biodiversidade, Áreas Protegidas 

e Ecossistemas - Id. f. 4347935-9 

____________________________________ 

FERNANDO GOUVEIA DE HOLANDA 

Diretor de Gente e Gestão - Id. f. 4355791-0 

____________________________________ 

LEONARDO DAEMON D'OLIVEIRA SILVA 

Diretor Adjunto de Pós-Licença - Id. f. 4347957-0 

 

____________________________________ 

FABIANA DA CRUZ BARRETO MACHADO 

Representante da Diretoria de Recuperação 

Ambiental - Id. f. 5098442-0 
 


