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ATA da 481ª Reunião Ordinária de Licenciamento Ambiental do Condir do dia 

22/05/2019 

 

Aos vinte e dois 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 octogésima primeira 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); Kayo Vinicius Machado 

Romay, Assessor Técnico, representante da Diretoria de Licenciamento Ambiental 

(DILAM); Antônio Carlos Freitas de Gusmão, Diretor Adjunto, representante da 

Diretoria de Pós-Licença (DIPOS); Fabiana da Cruz Barreto Machado, Assessora II, 

representante da Diretoria de Recuperação Ambiental (DIRAM); e Leonardo Daemon 

D'Oliveira Silva, Diretor de Segurança Hídrica e Qualidade Ambiental (DISEQ). Os 

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

cumprimentou a todos e deu início à reunião. 1. E-07/002.9601/14 – Sinal 

Empreendimentos e Incorporações Ltda.. Requerimento: Deliberar quanto ao recurso 

ao Indeferimento (IND IN0048859) do requerimento de Licença Prévia e de Instalação 

para implantação de loteamento residencial, em área de 474.014,47m2, compreendendo 

implantação de lotes residenciais, mistos, comerciais, incluindo clube e associação de 

moradores, em imóvel localizado às margens da antiga Estrada Municipal de Cantagalo, 

no município de Rio das Ostras. Decisão: Conforme considerações do Superintendente 

Regional de Macaé e das Ostras (SUPMA), por meio de videoconferência, carta da 

empresa de 11/04/19, manifestação do Superintendente da SUPMA, às fls. 857, do 
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presente processo administrativo, que esclareceram que: (i) à época do requerimento da 

licença, a empresa Cipasa Desenvolvimento Urbano S.A. constava como representante 

legal e técnica da requerente (Sinal), bem como responsável pelo atendimento das 

demandas oriundas das notificações endereçadas à empresa Sinal; (ii) houve, porém, 

problemas na continuidade dessa relação contratual e as Notificações 

SUPMANOT/01071372 e SUPMANOT/01095239, referentes à necessidade de 

apresentação de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), restaram não atendidas; 

e (iii) por meio da carta de 11/04/19, a empresa Sinal Empreendimentos e Incorporações 

Ltda. demonstrou interesse em: dar continuidade ao presente processo, assumir as 

atribuições que eram da Cipasa, cumprir as ações necessárias para a obtenção da 

licença, bem como apresentar a inscrição no CAR; o Conselho Diretor decidiu deferir o 

recurso apresentado, revogar o Indeferimento (IND IN0048859) e determinou a 

continuidade da análise do processo de requerimento de Licença Prévia e de Instalação 

em questão. 2. E-07/002.19178/13 – Areal Santa Helena de Itaguaí Ltda. Epp. 

Requerimento: Renovação da Licença de Operação (LO IN025706) para extração de 

areia em cava molhada, para emprego direto na construção civil, em área de 2,55 

hectares, contida nas poligonais dos processos DNPM/ANM 890.834/12 e 890.835/12, 

no município de Itaguaí. Decisão: Renovação aprovada conforme considerações da 

equipe técnica da Gerência de Licenciamento de Atividades Não Industriais (GELANI) 

e Parecer Técnico de Renovação de Licença de Operação n° 20/19. 3. PD-

07/014.424/19 - Mineração Santa Edwiges Extração e Britamento Ltda. Epp. 

Requerimento: Licença de Operação para extração e beneficiamento de granito para 

produção de brita e saibro, para uso direto na construção civil, em área de 23,8 hectares, 

inserida na poligonal definida no processo DNPM/ANM 890.381/17, no município de 

São Gonçalo. Decisão: Licença aprovada conforme considerações da equipe técnica da 

GELANI e Parecer Técnico nº 918/2019. 4. E-07/201.877/08 – Resende Engenharia e 

Assessoria. Requerimento: Deliberar quanto ao restabelecimento dos efeitos da Licença 

de Instalação (LI IN024254) referente à instalação de usina termelétrica (UTE 

Resende), a gás natural, com capacidade de geração de 700MW, no município de 

Resende, e averbá-la para prorrogar o prazo de validade. Decisão: Conforme 

considerações do representante da DILAM e Manifestação Técnica da GELIN de 

08/05/19, o Conselho Diretor deliberou pelo restabelecimento dos efeitos da LI 

IN024254 e aprovou, concomitantemente, sua averbação, visando à adequação do prazo 

de validade por mais 2 anos, 9 meses e 17 dias a contar de 22/05/19, de forma a restituir 
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à empresa o período referente ao tempo de suspensão de seus efeitos. 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 

____________________________________ 

KAYO VINICIUS MACHADO ROMAY 

Representante da Diretoria de Licenciamento 

Ambiental 

Id. f. 5082480-5 

____________________________________ 

ANTÔNIO CARLOS FREITAS DE GUSMÃO 

Diretor Adjunto de Pós-Licença 

Id. f. 3995964-3 

 

____________________________________ 

FABIANA DA CRUZ BARRETO MACHADO 

Representante da Diretoria de Recuperação 

Ambiental - Id. f. 5098442-0 

____________________________________ 

LEONARDO DAEMON D'OLIVEIRA SILVA 

Diretor de Segurança Hídrica e Qualidade Ambiental 

Id. f. 4347957-0 

 

 

 

 


