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PAUTA DE REUNIÃO 

 

Data: 12/07/2019 – Horário: 11h:30min 

Local: Instituto Estadual do Ambiente (INEA) 

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

Objeto: 488ª Reunião Ordinária de Licenciamento Ambiental do Condir 

Participantes: Membros do Conselho Diretor 

 

Assuntos: 

 

1. E-07/200.424/07 - Indústria e Comércio de Bebidas Maravilha Ltda. 

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 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 – GELIN 

 

2. E-07/002.5182/13 - Tecnosol Comércio e Serviços Ltda. 

Aterro para disposição de 250t/dia conjunta de resíduos sólidos de origem doméstica, 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 - GELANI 

Renovação da Licença de Instalação (LI IN025261) 

 

3. E-07/507.106/09 – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) 

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 
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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 - GELANI 

Renovação da Licença de Instalação (LI IN023454) 

 

4. E-07/506.648/10 - Minuano Petróleo Ltda. 

Intervenção em Área de Preservação Permanente (APP) de edificações (caixa separadora de 

água e óleo, parte do escritório e parte do pátio impermeabilizado) na Faixa Marginal de 

Proteção (FMP) de um córrego sem nome, no município do Duque de Caxias – GELIRH 

 

5. E-07/200.046/03 - Petrolub Industrial de Lubrificantes Ltda. 

Coleta e transporte rodoviário de resíduos perigosos (classe I), em todo o território do estado do 

Rio de Janeiro - GELRAC 

Renovação da Licença de Operação (LO IN018329) 

 

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

Ambiental S.A.) 

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.” – DILAM 

 

7. E-07/002.7859/15 – Aeropart Participações Aeroportuárias S.A. 

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 – CEAM 

Licença Prévia e de Instalação 

 

Rio de Janeiro, 11 de julho de 2019. 

 

Alexandre Cruz 

Presidente em exercício do Conselho 

Id. Funcional nº 4351452-9 


