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PAUTA DE REUNIÃO 

 

Data: 10/04/2019 – Horário: 10h 

Local: Instituto Estadual do Ambiente (INEA) 

Av. Venezuela, 110, 2º andar – Sala 220 

Objeto: 475ª Reunião Ordinária de Licenciamento Ambiental do Condir 

Participantes: Membros do Conselho Diretor 

 

Assuntos: 

 

E-07/002.3507/16 – GGP Industrial Ltda. 

Extração de argila para uso na construção civil, com a utilização de Área de Preservação 

Permanente (APP) na poligonal DNPM/ANM 890.245/08, para área efetiva de extração 

de 35,94ha, no município de Paraíba do Sul - SUPMEP 

Renovação da Licença de Operação (LO IN016078) 

 

E-07/002.1986/16 – Mape Incorporação e Empreendimentos Ltda. 

Retificar o item 1 da Ata da 471ª Reunião Ordinária de Licenciamento Ambiental do 

CONDIR, do dia 13/03/19, para correção do novo endereço da empresa para “Av. das 

Américas, 3500, bloco 0001, sala 605, Barra da Tijuca, RJ”. Dessa forma, onde se lê: 

“1. E-07/002.01986/16 – Mape Incorporação e Empreendimentos Ltda.. Requerimento: 

Alteração de razão social, endereço e CNPJ. Emissão de nova licença, mantidas as 

condicionantes e o prazo de validade da Licença Prévia e de Instalação (LPI 

IN043516), devido à impossibilidade de proceder-se à alteração do número do CNPJ 

no Sistema de Licenciamento informatizado do INEA, passando de: (...); para: ‘Ano 

Bom Incorporação e Empreendimentos S.A.’, endereço: ‘Avenida Ministro Ivan Lins n° 

270, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ’, (...)”, leia-se: “1. E-
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07/002.01986/16 – Mape Incorporação e Empreendimentos Ltda.. Requerimento: 

Alteração de razão social, endereço e CNPJ. Emissão de nova licença, mantidas as 

condicionantes e o prazo de validade da Licença Prévia e de Instalação (LPI 

IN043516), devido à impossibilidade de proceder-se à alteração do número do CNPJ 

no Sistema de Licenciamento informatizado do INEA, passando de: (...); para: ‘Ano 

Bom Incorporação e Empreendimentos S.A.’, endereço: ‘Av. das Américas, 3500, bloco 

0001, sala 605, Barra da Tijuca, RJ’, (...)” – SUPMEP 

 

PD/014.1427/18 – Una Prosil – Usina Nova América Indústria e Comércio Ltda. 

Fabricação de silicato de sódio e sílica coloidal, no município de Paracambi, como parte 

integrante do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC.INEA.12/18), celebrado entre o 

INEA e a empresa Unaprosil em 17/12/18 – GELIN 

Autorização Ambiental de Funcionamento 

 

E-07/002.14437/15 – Plano B Transportes Ltda. Me 

Transporte de produtos perigosos e coleta e transporte de resíduos perigosos (classe I) 

em todo o território do Estado do Rio de Janeiro – GELRAC 

Licença de Operação 

 

E-07/002.728/13 – Auto Posto Pérola de Santa Clara Ltda. 

Intervenção em Área de Preservação Permanente (APP) de edificações na Faixa 

Marginal de Proteção (FMP) do Córrego Boa Sorte (parte do muro, parte do depósito, 

pátio do posto com piso permeável, o lavador desativado, o escritório/loja, parte dos 

tanques de combustível, bomba, parte da projeção da cobertura das bombas e a caixa de 

óleo – CSAO) e inseridas na seção projetada do curso d`água (o compressor, o sistema 

de tratamento de esgoto, parte do depósito e parte do muro), no município de 

Porciúncula - GELIRH 

 

E-07/002.10691/17 – Tinoco e Lima Participações e Empreendimentos Ltda. 

Intervenção em Área de Preservação Permanente (APP) de edificações projetadas (parte 

da “Pista de Marcha 01”, toda a “Pista de Marcha 02”, parte das Áreas 08, 09, 13, 15 e 

16) e edificações já implantadas (um curral e parte das vias de circulação interna) na 

Faixa Marginal de Proteção (FMP) do Rio Muriaé e do Córrego Jabuticaba, no 

município de Itaperuna – GELIRH 
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PD-07/014.651/18 - Nova Iguaçu Energia e Gás Renovável Ltda. 

Planta de geração de energia (potência total de 16,932 MW) através do aproveitamento 

energético do biogás oriundo da Central de Tratamento de Resíduos de Nova Iguaçu, no 

município de Nova Iguaçu – GELANI 

Licença de Operação 

 

E-07/200.730/1993 – Prefeitura Municipal de Resende 

Projeto de sistema de destinação final de resíduos sólidos (Aterro Sanitário), no 

Município de Resende - GELANI 

Licença de Operação 

 

E-07/502.791/11 – OSX Construção Naval S.A. – Em recuperação judicial 

Deliberar sobre a: (i) expedição de segunda via da Licença de Instalação (LI IN027872), 

referente à implantação de unidade de Construção Naval contemplando área de apoio e 

montagem de grandes estruturas, área industrial, cais (norte e interno), dique seco e 

unidades administrativas dedicada à construção, conversão, reparos e manutenção de 

embarcações como navio-plataforma FPSO, plataformas, plataformas semi-

submersíveis, jaquetas para plataformas fixas e navios-sonda, além de conveses, sondas, 

navios graneleiros, transportadores e pátio de soldagem (spoolbase), no município de 

São João da Barra; e (ii) averbação da LI IN027872, para alterar a razão social, que 

passará de: “OSX Construção Naval S.A.”, para “OSX Construção Naval S.A. – Em 

recuperação judicial” – DILAM 

 

E-07/002.2220/15 - Vale Azul Energia Ltda. 

Averbação da Licença de Instalação (LI IN030854) referente à implantação do projeto 

de três Usinas Termelétricas, denominadas UTE Vale Azul II, no município de Macaé, 

para prorrogar o prazo de validade até junho de 2021 – CEAM 

 

Rio de Janeiro, 09 de abril de 2019. 

 

Claudio Barcelos Dutra 

Presidente do INEA 

Id. Funcional nº 5097726-1 


