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ATA da 488ª Reunião Ordinária de Licenciamento Ambiental do Condir do dia 

12/07/2019 

 

Aos doze dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às onze horas e trinta 

minutos, 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 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: Alexandre Cruz, Diretor de Licenciamento Ambiental 

(DILAM), no exercício da Presidência do Conselho; Julia Kishida Bochner, 

Diretora Adjunta de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas 

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

(DIGGES); Sérgio Câmara Santos de Souza, Diretor de Pós-Licença (DIPOS); 

Fabiana da Cruz Barreto Machado, Assessora II, representante da Diretoria de 

Recuperação (DIRAM); e Leonardo Daemon D'Oliveira Silva, Diretor de 

Segurança Hídrica e Qualidade Ambiental (DISEQ).  Os demais constam na 

lista de presença.  I. Abertura: o Diretor da DILAM, no exercício 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-07/200.424/07 - 

Indústria e Comércio de Bebidas Maravilha Ltda.. Requerimento: Deliberar 

quanto à reconsideração acerca da decisão do item 12 da 461ª Reunião 

Ordinária de Licenciamento Ambiental do CONDIR, do dia 19/12/2018, 

ratificada no item 7 da 462ª Reunião Ordinária de Licenciamento Ambiental, 

do dia 10/01/2019, que indeferiu o requerimento de Licença de Operação para 

fabricação de bebidas alcoólicas no município de Nova Iguaçu, devendo ser 
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observado o processo E-07/200.738/03, da mesma titularidade, de 

requerimento de Licença de Operação para fabricação e engarrafamento de 

xaropes e refrigerantes naturais, indeferido pela DILAM. Decisão: Conforme 

considerações do Assessor Técnico e Administrativo da DILAM e 

manifestação da GELIN, de 23/05/19, que esclareceram que: (i) de acordo com 

o Parecer Técnico de Indeferimento de Licença de Operação n° 153/18, o não 

atendimento de notificações por parte da empresa e sua operação em 

desacordo com a legislação ambiental em relação a efluentes e resíduos é 

recorrente desde 2008; (ii) a documentação apresentada pela empresa não 

contém evidências do cumprimento total das notificações 

GELINNOT/01045423 e GELINNOT/01053343, apenas informando que a 

maioria dos itens será ainda cumprida, tendo solicitado para isso prazo de 120 

(cento e vinte) dias; (iii) não existe fato novo ou evidências técnicas que 

comprovem a adequação da empresa à legislação ambiental; e (iv) a empresa 

assume na documentação apresentada a “falha no cumprimento dos itens das 

notificações” supracitadas e informa que será aberto processo de 

licenciamento ambiental junto ao município; o Conselho Diretor: (a) ratificou 

suas decisões de 19/12/2018 e 10/01/2019, mantendo o indeferimento do 

requerimento de licença; (b) estabeleceu que o Serviço de Fortalecimento da 

Gestão Ambiental (SEGAM) deverá oficiar o município quanto à presente 

decisão; e (c) determinou o encaminhamento dos presentes autos à DIPOS 

para as medidas pertinentes, tendo em vista a operação sem licença. 2. E-

07/002.5182/13 - Tecnosol Comércio e Serviços Ltda.. Requerimento: 

Renovação da Licença de Instalação (LI IN025261) para aterro para 

disposição de 250t/dia conjunta de resíduos sólidos de origem domésti ca, de 

varrição, comercial e industriais Classe II - não perigosos, um aterro para 

disposição de 16t/dia resíduos industriais Classe I – perigosos, unidade de 

esterilização de resíduos de serviços de saúde (Grupos A e E) por 

autoclavagem e Estação de Tratamento de Chorume (ETC), no município de 

Quissamã. Decisão: Renovação aprovada conforme considerações da equipe 

técnica da Gerência de Licenciamento de Atividades Não Industriais 

(GELANI) e Parecer Técnico de Licença de Instalação - GELANI/SESAN –n° 

022/19. O Conselho Diretor deliberou, ainda, que o prazo de validade da 

licença seja de 6 anos. 3. E-07/507.106/09 – Departamento Nacional de 
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Infraestrutura de Transportes (DNIT). Requerimento: Renovação da 

Licença de Instalação (LI IN023454) para obras de adequação da capacidade e 

melhorias operacionais englobando duplicação e restauração da pista existente 

da BR-493, supressão de 43 hectares de vegetação e construção de 9 pontes no 

trecho: entroncamento BR-101 (Manilha) a BR-116 (Santa Guilhermina), 

referente ao Seguimento “C” do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro com 

24,9km de extensão, em diversos bairros dos municípios de Magé, 

Guapimirim e Itaboraí. Decisão: Renovação aprovada conforme considerações 

da equipe técnica da GELANI e Parecer Técnico de Licença de Instalação n° 

20/2019. 4. E-07/506.648/10 - Minuano Petróleo Ltda.. Processo retirado de 

pauta a pedido da Presidência. 5. E-07/200.046/03 - Petrolub Industrial de 

Lubrificantes Ltda.. Requerimento: Renovação da Licença de Operação (LO 

IN018329) para coleta e transporte rodoviário de resíduos perigosos (classe I), 

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-0131/2019. 6. E-

07/503.222/09 – GRI Koleta - Gerenciamento de Resíduos Industrais S.A. 

(Koleta Ambiental S.A.). Requerimento: Averbação da Licença de Operação 

(LO IN033689) referente às atividades de coleta e transporte rodoviário de 

resíduos perigosos (classe I), resíduos não perigosos (classe II), Resíduos 

Sólidos Urbanos (RSU) e Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) dos grupos 

“A”, “B”, “D” e “E”, em todo território do Estado do Rio de Janeiro, para 

alteração de titularidade, passando de “Koleta Ambiental S.A.”  para “GRI 

Koleta - Gerenciamento de Resíduos Industriais S.A.”. Decisão: Averbação 

aprovada conforme considerações do Diretor Adjunto da DILAM. 7. E-

07/002.7859/15 – Aeropart Participações Aeroportuárias S.A.. 

Requerimento: Licença Prévia e de Instalação para heliporto privado 

(Heliporto do Açu), que tem como objetivo atender a operações de 

helicópteros no apoio às explorações de petróleo e gás na Bacia de Campos no 

Distrito Industrial de São João da Barra, Município de São João da Barra. 

Decisão: Licença aprovada conforme considerações da equipe técnica da 

Coordenadoria de Estudos Ambientais (CEAM) e Parecer Técnico de Licença 

Prévia e de Instalação - CEAM n° 27/19. II. Encerramento: Nada mais 
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havendo a tratar, o Diretor da DILAM no exercício da Presidência do 

Conselho agradeceu a participação de todos. Em seguida, lavrou a presente 

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

____________________________________ 

SÉRGIO CÂMARA SANTOS DE SOUZA 

Diretor de Pós-Licença - Id. f. 2294288-2 

 

____________________________________ 

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 

 

 
 

 

 


