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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 557ª Reunião Ordinária de Assuntos Gerais do Condir do dia 01/12/2021

 

Ao primeiro dia 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 quinquagésima sétima
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: Leonardo Daemon D'Oliveira Silva, Diretor de Licenciamento Ambiental (DILAM), no
exercício da Presidência do Conselho; José Luis Oliveira Cardoso, Gerente, representante da Diretoria de
Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas (DIBAPE); Thaís da Costa Ferreira, Diretora Adjunta de
Gente e Gestão (DIGGES); Cauê Bielschowsky, Diretor Adjunto de Licenciamento Ambiental (DILAM);
Thabata Mentzingen Paz, Assessora Técnica, representante da Diretoria 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 Diretor da DILAM no exercício da Presidência do Conselho, na forma prevista no
art. 10, §4°, do Decreto nº 46.619/19, cumprimentou a todos e deu início à reunião. II. SEI E-
07/002.1441/2015 – Marcia Dias Maciel Menezes. Requerimento: Deliberar quanto ao recurso. Decisão:
Conforme considerações da equipe técnica da Superintendência Regional da Baía da Ilha Grande
(SUPBIG), o Conselho Diretor decidiu não conhecer o recurso apresentado devido à sua intempestividade,
mantendo a multa. III. SEI E-07/002.14995/2013 – Lourival Narciso Guerra. Requerimento: Deliberar
quanto ao recurso. Decisão: Conforme considerações da equipe técnica da SUPBIG, o Conselho Diretor
indeferiu o recurso apresentado, mantendo a advertência e determinou a abertura de processo
administrativo específico de demolição administrativa, tendo em vista as edificações em Área de
Preservação Permanente (APP). IV. SEI E-07/002.6327/17 – Petrobras Transporte S.A. (Transpetro).
Requerimento: Deliberar quanto ao recurso. Decisão: Conforme considerações da equipe técnica da
Gerência de Fiscalizações (GEFIS), Parecer da Procuradoria do Inea n° 26/2019, de 30/05/19, Ofício
enviado para o IBAMA, INEA/DIPOS n° 029/2019, de 29/07/2019, e o fato de aquele órgão ambiental ter
se mantido inerte e não ter se manifestado quanto às providências sancionatórias cabíveis em face da
autuada, inaugurando a competência supletiva deste Instituto para o presente caso, o Conselho Diretor
indeferiu o recurso apresentado, mantendo a multa. V. SEI-070002/009149/2020 – Jailson Chaves da
Silva. Requerimento: Deliberar quanto à impugnação ao Auto de Infração n° GEFISEAI/00156271
(penalidade: embargo de obra ou atividade). Decisão: Conforme considerações da equipe técnica da
GEFIS, o Conselho Diretor decidiu não conhecer a impugnação apresentada devido à sua
intempestividade, mantendo o embargo. VI. SEI-070002/013670/2021 – Mineração Atlântico Sul Ltda..
Requerimento: Deliberar quanto à ratificação ou à suspensão da medida cautelar de apreensão de uma pá
carregadeira Volvo, modelo L60F, chassi nº L60FV70777, e uma escavadeira de esteiras Caterpillar,
modelo 315-CL, chassi nº CJC04825, flagrados em frente de extração clandestina de areia em cava
molhada. Decisão: Processo retirado de pauta a pedido da representante da DIPOS, pois a equipe técnica
da Gerência de Fiscalizações Ordinárias (GEFISO) não pôde participar da reunião. VII. SEI – E-
07/002.912/2020 – Antônia Ione Rocha Arrais. Requerimento: Deliberar quanto à proposta da área
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técnica de demolição administrativa de construção irregular de unidade unifamiliar no interior do Parque
Estadual da Costa do Sol (PECS). Decisão: Conforme considerações da equipe técnica da DIBAPE, o
Conselho Diretor decidiu ratificar os procedimentos de fiscalização visando à demolição administrativa.
VIII. SEI-070002/013715/2021. 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
“Implantação do Espaço Convivência Sustentável: ECOS BAIXADA”. Decisão: Conforme considerações
do Diretor da DISEQ, o Conselho Diretor aprovou a proposta apresentada. IX. SEI E-07/002.6031/2013 -
Enviro Tratamentos Especializados Ltda.. Requerimento: Definir o coordenador do Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC.INEA.06/2021), celebrado em 26/11/2021, entre a Seas, o Inea e a empresa
Enviro Tratamentos Especializados Ltda.. Decisão: Conforme considerações da equipe técnica da
Presidência, os Conselheiros deliberaram por nomear o servidor André Leone Riguetti, id. funcional
2151205-1, como coordenador do referido TAC. X. Encerramento: Nada mais 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 Instituto Estadual do
Ambiente presentes nesta data.

Documento assinado eletronicamente por Thabata Mentzingen Paz, Assessora Técnica, em
02/12/2021, às 18:22, 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 03/12/2021, às 10:42, 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 Helio Vanderlei Coelho Filho, Diretor, em 03/12/2021, às
11:05, 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
03/12/2021, às 11:28, 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 José Luis Oliveira Cardoso, Gerente, em 03/12/2021, às
11:33, 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 Cauê Bielschowsky, Diretor Adjunto, em 03/12/2021, às
12:02, 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 Leonardo Daemon D Oliveira Silva, Diretor de
Licenciamento Ambiental, em 03/12/2021, às 12:29, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador 25713981
e o código CRC 29B43CC0.

Referência: Processo nº SEI-070002/000246/2021 SEI nº 25713981

http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6

