
ATA DA 2ª. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2018 DA COMAIV 
 

Aos nove dias do mês de março de dois mil e dezoito, às catorze horas e trinta minutos, 
realizou-se a segunda Reunião Extraordinária do ano da COMISSÃO MUNICIPAL DE ANÁLISE DE 
IMPACTO DE VIZINHANÇA – COMAIV, na Secretaria Municipal de Assuntos Portuários, Indústria 
e Comércio (SAPIC), situada à Rua Pedro II, nº 25, sétimo andar, Centro – Santos, com a 
seguinte pauta: Análise e deliberação sobre o Processo Administrativo - P.A. nº 79.151/2017-58 
- Adonai Química S/A, com questionamentos do empreendedor quanto à minuta do Termo de 
Responsabilidade de Implantação de Medidas Mitigadoras e Compensatórias - TRIMMC 
enviadas apresentada por esta Comissão referentes ao Estudo Prévios de Impacto de 
Vizinhança – EIV do empreendimento em questão. Justificaram ausência os representantes 
titulares da Secretaria de Saúde e Secretaria de Segurança. Não compareceram os 
representantes da SERIC e SECULT. Participaram os servidores Vitor de Rosis e Greicilene Regina 
Pedro, da SEDURB. A vice-presidente Sra. Claudia Haddad conduziu a reunião, apresentando 
aos presentes a contraminuta do empreendedor. Com relação ao parágrafo do requerimento 
que citou o entendimento da empresa quanto a não existência de impacto de vizinhança, a 
Comissão reiterou sua análise anterior, não concordando com a questão. Em seguida foi 
analisada a solicitação de alteração do prazo referente a medida I, o que foi aceito pela 
Comissão que aproveitou para refinar o anexo referente a esta medida. Após debate foi 
retirada da medida II a referência à “caixa SAO”, conforme solicitado, uma vez que a garantia 
de controle de eventual contaminação do solo e água estará preservada, além de alteração do 
prazo para sua implantação. Em seguida foi estipulado novo valor para a medida III, conforme 
solicitado pelo empreendedor, retirando também o detalhamento sobre as unidades a serem 
contempladas, além de alteração de prazo para sua implantação. Finalizando a Sra. Claudia 
informou que as empreendedoras AGEO Terminais e Armazéns Gerais S/A e AGEO Norte 
Terminais e Armazéns Gerais S/A solicitaram algumas alterações quanto a última minuta de 
TRIMMC apresentada, sugerindo que se marcasse reunião extraordinária eletrônica para a 
segunda feira próxima, doze de março, para deliberar sobre o assunto. Sendo aceita a sugestão 
pela plenária. Não havendo mais nenhum item a ser analisado, encerrou-se, então, a reunião.  
Para a lavratura da presente ata que lida e achada exata, vai assinada por mim, Andreia 
Orlandini Nunes e por todos os presentes. 
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