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ATA da 478ª Reunião Ordinária de Licenciamento Ambiental do Condir do dia 

03/05/2019 

 

Aos três dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às dez horas, em sua sede na Avenida Venezuela, cento e 

dez, segundo andar, na sala de reuniões da presidência do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), na cidade do 

Rio de Janeiro, realizou-se a quadringentésima septuagésima oitava Reunião Ordinária de Licenciamento 

Ambiental do Conselho Diretor do INEA (CONDIR), na forma instituída pelo Decreto Estadual nº 46.619, de 

dois de abril de dois mil e dezenove. Na Reunião, estavam presentes os Senhores Conselheiros: Claudio Barcelos 

Dutra, Presidente; Tiago Ferreira Rangel, Diretor de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas 

(DIBAPE); Fernando Gouveia de Holanda, Diretor de Gente e Gestão (DIGGES); Alexandre Cruz, Diretor de 

Licenciamento Ambiental (DILAM) e Leonardo Daemon D'Oliveira Silva, Diretor Adjunto de Pós-Licença 

(DIPOS). Os demais constam na lista de presença. I. Abertura: Abrindo os trabalhos, o Presidente 

cumprimentou a todos e deu início à reunião. 1. E-07/201.462/04 - CRR - Centro de Reciclagem Rio Ltda.. 

Requerimento: Renovação da Licença de Operação (LO IN015562) para coleta e transporte rodoviário de 

resíduos perigosos (Classe I) e não perigosos (Classe II), em todo o território do Estado do Rio de Janeiro. 

Decisão: Renovação aprovada conforme considerações da equipe técnica da Gerência de Licenciamento de 

Risco ambiental e Áreas Contaminadas (GELRAC) e Parecer Técnico de Licença de Operação n° GELRAC-

PT-0106/2019. 2. E-07/510.470/10 - Ethos 2007 Gestão Empresarial Ltda. Me. Requerimento: Averbação 

da Licença de Operação (LO IN038253) referente às atividades coleta e transporte rodoviário de resíduos 

perigosos (classe I); não perigosos (classe II) e Percolado de Aterro Sanitário (Chorume) e Transporte Rodoviário 

de Produtos Perigosos das classes 2.3 (gás tóxico por inalação - cloro); 3 (líquidos inflamáveis – gasolina e óleo 

diesel); 4.1 (sólido inflamável - enxofre); 8 (substâncias corrosivas - ácido clorídrico, hidróxido de potássio, 

hidróxido de sódio, hipoclorito), em todo Estado do Rio de Janeiro, para: (i) alteração da frota; (ii) alteração de 

razão social; e (iii) alteração do endereço. Decisão: Conforme considerações da equipe técnica da GELRAC e 

Parecer Técnico de Indeferimento de Licença n° GELRAC/SELART-INDEFERIMENTO-PT-414/2018, o 

Conselho Diretor indeferiu o requerimento de averbação. 3. E-07/002.17540/13 - Flexibras Tubos Flexíveis 

Ltda.. Requerimento: Renovação da Licença de Operação (LO IN027862) para fabricação e estocagem de 
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tubos flexíveis, montagem de tubos rígidos, montagem de acessórios e terminações nas extremidades de linhas 

flexíveis e do tipo umbilicais, incluindo testes elétricos e hidráulicos, operação de cais próprio para 

descarregamento e carregamento de linhas flexíveis e seus acessórios para o mercado offshore, atracação de 

embarcações diversas para movimentação e armazenamento de cargas gerais de clientes e operação de área de 

apoio e utilidades, no município de São João da Barra. Decisão: Renovação aprovada conforme considerações da 

equipe técnica da Gerência de Licenciamento de Indústrias (GELIN) e Parecer Técnico de Licença de Operação 

n° 61/2019. 4. E-07/200.686/1997 - NM Indústria e Comércio de Roupas Ltda.. Requerimento: Licença de 

Operação para confecção, lavagem, alvejamento e tingimento de roupas, no município de Três Rios. Decisão: 

Conforme considerações da equipe técnica da GELIN e Parecer Técnico de Indeferimento de Licença de 

Operação nº 60/2019, o Conselho Diretor indeferiu o requerimento de licença e determinou que a DILAM 

notifique a empresa a requerer Licença Ambiental de Recuperação (LAR). 5. E-07/202.074/05 - Servatis S.A.. 

Requerimento: Renovação da Licença de Operação (FE009172) para operar a 3ª célula do Aterro Industrial, no 

município de Resende. Decisão: Conforme considerações da equipe técnica da Gerência de Licenciamento de 

Atividades Não Industriais (GELANI) e Parecer Técnico de Licença de Operação n° GELANI-PT0032/19, o 

Conselho Diretor indeferiu o requerimento de renovação. 6. E-07/202.156/00 - Areal Eskema Ltda.. 

Requerimento: Renovação da Licença de Operação (LO FE008419) para extração de areia em cava molhada, 

para emprego direto na construção civil, em área de 2,52 hectares, contida na poligonal do processo 

DNPM/ANM 890.222/04, no município de Seropédica. Decisão: Renovação aprovada conforme 

considerações da equipe técnica da GELANI e Parecer Técnico de Renovação de Licença de Operação n° 

38/19. 7. E-07/002.11337/17 - Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário. Processo retirado de pauta a 

pedido do Presidente. II. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a participação de 

todos. Em seguida, lavrou a presente ata que vai assinada por ele e por todos os Conselheiros do Instituto Estadual 

do Ambiente presentes nesta data. 

 

____________________________________ 

CLAUDIO BARCELOS DUTRA 

Presidente 

Id. f. 5097726-1 

____________________________________ 

TIAGO FERREIRA RANGEL 

Diretor de Biodiversidade, Áreas Protegidas e 

Ecossistemas - Id. f. 5097670-2 

____________________________________ 

FERNANDO GOUVEIA DE HOLANDA 

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

____________________________________ 

ALEXANDRE CRUZ 

Diretor de Licenciamento Ambiental 

Id. f. 4351452-9 

____________________________________ 

LEONARDO DAEMON D'OLIVEIRA SILVA 

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

 

 

 


