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PAUTA DE REUNIÃO 

 

Data: 03/05/2019 – Horário: 10h 

Local: Instituto Estadual do Ambiente (INEA) 

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

Objeto: 478ª Reunião Ordinária de Licenciamento Ambiental do Condir 

Participantes: Membros do Conselho Diretor 

 

Assuntos: 

 

1. E-07/201.462/04 - CRR - Centro de Reciclagem Rio Ltda. 

Coleta e transporte rodoviário de resíduos perigosos (Classe I) e não perigosos (Classe 

II), em todo o território do Estado do Rio de Janeiro – GELRAC 

Renovação da Licença de Operação (LO IN015562) 

 

2. E-07/510.470/10 - Ethos 2007 Gestão Empresarial Ltda. Me 

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 - GELRAC 

Averbação da Licença de Operação (LO IN038253)  
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3. E-07/002.17540/13 - Flexibras Tubos Flexíveis Ltda. 

Fabricação e estocagem de 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 - GELIN 

Renovação da Licença de Operação (LO IN027862) 

 

4. E-07/200.686/1997 - NM Indústria e Comércio de Roupas Ltda. 

Confecção, lavagem, alvejamento e tingimento de roupas, no município de Três Rios – 

GELIN 

Licença de Operação 

 

5. E-07/202.074/05 - Servatis S.A. 

Operar a 3ª célula do Aterro Industrial, no município de Resende – GELANI 

Renovação da Licença de Operação (FE009172) 

 

6. E-07/202.156/00 - Areal Eskema Ltda. 

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 - GELANI 

Renovação da Licença de Operação (LO FE008419) 

 

7. E-07/002.11337/17 - Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário 

Loteamento/remembramento da Marina (Ilhas 1, 2, 3), no município de Armação dos 

Búzios – CEAM 

Licença de Instalação 

 

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2019. 

 

Claudio Barcelos Dutra 

Presidente do INEA 

Id. Funcional nº 5097726-1 


