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Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Instituto Estadual do Ambiente 
Presidência

ATA DE REUNIÃO

63.01.01.01
 

ATA da 561ª Reunião Ordinária de Assuntos Gerais do Condir do dia 29/12/2021
 

Aos vinte e nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às dez horas, realizou-se por meio de
videoconferência (considerando o Decreto nº 47.102, de 01/06/2020, e suas alterações, e as Resoluções
Conjuntas Seas/Inea nº 18, de 16/03/2020, e nº 21, de 31/03/2020) a quingentésima sexagésima primeira
Reunião Ordinária de Assuntos Gerais do Conselho Diretor do Inea (CONDIR), na forma instituída pelo
Decreto Estadual nº 46.619, de dois de abril de dois mil e dezenove. Estavam presentes os Senhores
Conselheiros: Philipe Campello Costa Brondi da Silva, Presidente; João Eustáquio Nacif Xavier, Diretor
de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas (DIBAPE); Thaís da Costa Ferreira, Diretora Adjunta
de Gente e Gestão (DIGGES); Kayo Vinicius Machado Romay, Assessor Técnico, representante da
Diretoria de Licenciamento Ambiental (DILAM); Ricardo Marcelo da Silva, Diretor Adjunto de Pós-
Licença (DIPOS); Vanessa Schinaider do Amaral Pereira Gonçalves, Diretora Adjunta de Recuperação
Ambiental (DIRAM); e Helio Vanderlei Coelho Filho, Diretor de Segurança Hídrica e Qualidade
Ambiental (DISEQ). I. Abertura: Abrindo os trabalhos, o Presidente cumprimentou a todos e deu início à
reunião. II. SEI-070010/000306/2021 - Posto TOP 7. Requerimento: Deliberar quanto à ratificação ou à
suspensão da medida cautelar de suspensão total das atividades de revenda de combustível e troca de óleo
lubrificante pelo não cumprimento das etapas de gerenciamento de áreas contaminadas, conforme NOP-
INEA-06. Decisão: Conforme considerações da equipe técnica da Superintendência Regional de Macaé e
das Ostras (SUPMA), o Conselho Diretor decidiu ratificar a suspensão total cautelar. Os Conselheiros
determinaram, ainda, que o Serviço de Fortalecimento da Gestão Ambiental, da Superintendência Geral
das Regionais (SUPGER), deverá oficiar o ente municipal (atualmente, originariamente competente para a
promoção do licenciamento ambiental), com cópia integral do processo administrativo, para que se
manifeste, no prazo de até 61 (sessenta e um) dias, quanto às medidas que serão adotadas pelo órgão
ambiental municipal. Caso o ente municipal responda no prazo citado e, além disso, apresente a medida
administrativa de controle ambiental adotada, o Auto de Medida Cautelar nº 1398 e o Auto de Infração
decorrente desta decisão de ratificação da suspensão total serão cancelados, então o presente processo
administrativo será arquivado. A medida de controle ambiental pode ser: (i) a convalidação dos atos do
órgão estadual; ou (ii) a comprovação de que o autuado adotou medidas para cessar a ocorrência ou a
iminência de significativo risco à saúde da população ou de degradação ambiental de difícil reparação.
Caso o ente municipal apenas informe que dará prosseguimento na apuração da infração, o processo
administrativo de Auto de Infração terá continuidade até a efetiva comprovação da medida administrativa
de controle ambiental adotada. Caso decorra o prazo de 61 dias sem a devida manifestação do órgão
originariamente competente – deverá sempre ser comprovada pelo Inea a cientificação do órgão municipal
–, será configurada a competência supletiva deste Instituto, com o devido prosseguimento apuratório da
infração, sem prejuízo do encaminhamento de ofício ao Ministério Público Estadual para ciência da
omissão do órgão ambiental originariamente competente. Por fim, a SUPMA deverá notificar a empresa
responsável pela concessão do posto quanto à presente decisão tendo em vista sua responsabilidade
solidária em relação aos danos ambientais constatados pelo Inea. III. SEI-070002/012885/2021 – Renan
Diniz Valença. Requerimento: Deliberar quanto à ratificação ou à suspensão da medida cautelar de
embargo das obras de instalação do condomínio residencial Viva Verde, com corte em encosta,
movimentação de solo e supressão de vegetação autóctone, com intervenção em Área de Preservação
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Permanente (APP) (margem esquerda de curso d’água) e na Zona de Amortecimento do Parque Estadual
da Pedra Branca (PEPB), sem as devidas licenças/autorizações ambientais. Decisão: Conforme
considerações da equipe técnica da Gerência de Fiscalizações Ordinárias (GEFISO), o Conselho Diretor
decidiu ratificar o embargo cautelar. Os Conselheiros determinaram, ainda, que o Serviço de
Fortalecimento da Gestão Ambiental, da Superintendência Geral das Regionais (SUPGER), deverá oficiar
o ente municipal (originariamente competente), com cópia integral do processo administrativo, para que se
manifeste, no prazo de até 61 (sessenta e um) dias, quanto às medidas que serão adotadas pelo órgão
ambiental municipal. Caso o ente municipal responda no prazo citado e, além disso, apresente a medida
administrativa de controle ambiental adotada, o Auto de Medida Cautelar nº GEFISOECO/1945 e o Auto
de Infração decorrente desta decisão de ratificação do embargo serão cancelados, então o presente
processo administrativo será arquivado. A medida de controle ambiental pode ser: (i) a convalidação dos
atos do órgão estadual; ou (ii) a comprovação de que o autuado adotou medidas para cessar a ocorrência
ou a iminência de significativo risco à saúde da população ou de degradação ambiental de difícil
reparação. Caso o ente municipal apenas informe que dará prosseguimento na apuração da infração, o
processo administrativo de Auto de Infração terá continuidade até a efetiva comprovação da medida
administrativa de controle ambiental adotada. Caso decorra o prazo de 61 dias sem a devida manifestação
do órgão originariamente competente – deverá sempre ser comprovada pelo Inea a cientificação do órgão
municipal –, será configurada a competência supletiva deste Instituto, com o devido prosseguimento
apuratório da infração, sem prejuízo do encaminhamento de ofício ao Ministério Público Estadual para
ciência da omissão do órgão ambiental originariamente competente. IV. SEI-07/0002/015144/2021 – José
Edson Falcão de Farias Junior. Requerimento: Deliberar quanto ao pedido de cessão do servidor para o
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, com ônus para o Inea. Decisão: Conforme
considerações do Presidente, o Conselho Diretor decidiu aprovar a cessão, desde que tal procedimento se
dê sem ônus para o Inea. V. SEI-070002/014777/2021. Requerimento: Deliberar quanto à inclusão no
Banco de Projetos Ambientais (BPA) - Deliberação Inea n° 37/17, de 03/02/17, publicada no D.O. em
07/02/17, do Projeto “Impressão dos Calendários Vem Visitar 2022”. Decisão: Conforme considerações
da equipe técnica da DIBAPE, o Conselho Diretor aprovou a proposta apresentada. VI. 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.

Documento assinado eletronicamente por Helio Vanderlei Coelho Filho, Diretor, em 30/12/2021, às
10:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730,
de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Thais da Costa Ferreira, Diretora Adjunta, em
30/12/2021, às 10:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Kayo Vinicius Machado Romay, Assessor Técnico, em
30/12/2021, às 11:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por João Eustáquio Nacif Xavier, Diretor, em 30/12/2021, às
11:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730,
de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Marcelo da Silva, Diretor Adjunto, em
30/12/2021, às 12:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Vanessa Schinaider do Amaral Pereira Gonçalves,
Diretora Adjunta, em 30/12/2021, às 12:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Philipe Campello Costa Brondi da Silva, Presidente, em
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30/12/2021, às 12:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador 26900912
e o código CRC 3EC11C2D.
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