
ATA DA 7ª. REUNIÃO ORDINÁRIA 2018 DA COMAIV 
 

Ao terceiro dia do mês de abril de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta minutos, realizou-se 
a sétima Reunião Ordinária do ano da COMISSÃO MUNICIPAL DE ANÁLISE DE IMPACTO DE 
VIZINHANÇA – COMAIV, na Secretaria de Governo (SEGOV), situada à Rua Pedro II nº 25 6º 
andar, Centro – Santos, com a seguinte pauta: 1-Leitura, discussão e aprovação da ata da 
reunião ordinária de 22/03/18; 2-Análise e deliberação sobre o P.A. nº 7.182/2018-05; 3-
Análise preliminar sobre o P.A. nº 21.551/2018-91; 4-Análise e deliberação sobre o P.A. nº 
88.015/2017-31; 5-Análise e deliberação sobre o P.A. nº 67.320/2017-16; 6-Análise sobre o P.A. 
nº 103.040/2015-35; 7-Assuntos Gerais. Não compareceram os representantes da SESERP e 
SERIC. Participaram os servidores Edemir Brito Ferreira, Eduardo K. Hosokawa e Greicilene 
Regina Pedro, da SEDURB. O presidente em substituição abriu a reunião e colocou em discussão 
o primeiro item da pauta. Assim, a plenária deliberou pela aprovação da ata referente à reunião 
ordinária de 22/03/18 previamente enviada por e-mail. Passando ao segundo item da pauta, foi 
apresentada a minuta do Termo de Referência da empresa WBILOG Transportes Ltda., 
elaborada pela subcomissão e enviada previamente por e-mail. Sendo que a plenária deliberou 
pela aprovação da minuta oferecida. Passou-se, então, para o item 3 da pauta, que trata da 
análise preliminar do plano de trabalho apresentado pela Granel Química LTDA. A Sra. Claudia 
Haddad sugeriu análise pela subcomissão ainda durante a semana, e agendamento de reunião 
extraordinária para deliberação quanto ao plano oferecido. A plenária decidiu pelo 
agendamento de reunião da subcomissão para o dia cinco de abril as nove horas, e reunião 
extraordinária para o dia dez de abril as nove horas e trinta minutos. Dando continuidade à 
reunião, iniciou-se a análise do item 4 da pauta, que versa sobre a empresa TES – Terminal 
Exportador de Santos. A empresa solicitou prorrogação para apresentação do Estudo Prévio de 
Impacto de Vizinhança - EIV, a Comissão deliberou quanto à aprovação da prorrogação para 
mais trinta dias. Na sequência foi abordado o item 5 da pauta, que trata do processo Ecoporto 
Santos S/A. A empresa enviou ofício solicitando alteração de prazos de medidas. Quanto a 
alteração das medidas que tratam do Parque Tecnológico e CREAS POP, foi deliberada alteração 
do prazo para início da obra para trinta dias contados a partir de trinta e um de março de dois 
mil e dezoito para ambas; e previsão de término em dezessete meses e doze meses 
respectivamente. Foi solicitado ainda incluir observação de que os projetos mínimos 
necessários para início da atividade tenham aprovação da Siedi, porém foi esclarecido que o 
Termo de Responsabilidade de Implantação de Medidas Mitigadoras e/ou Compensatórias - 
TRIMMC já estabelecia esta condição. Dando continuidade ao item 6 da pauta, a Eng. Greicilene 
informou a todos que o TRIMMC da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP não 
foi entregue totalmente assinado, pois os anexos não foram rubricados, e que a empresa já foi 
avisada para tomar providências quanto a assinatura. Lembrou ainda que, conforme determina 
a LC 793/13, toda implantação e expansão de sistemas de serviços de utilidade pública, como 
viadutos, serão objeto de audiência do Poder Público e da população interessada, caso do EIV 
objeto do processo em questão. Foi solicitado então que a Sapic inicie as tratativas com a 
CODESP para realização da referida audiência. Em seguida foi solicitada a inclusão de mais um 
item à pauta do dia, onde o item 7 foi renomeado quanto a consulta prévia para necessidade 
de apresentação de EIV da empresa Itamaraty Logística. A plenária deliberou pela análise da 



mesma subcomissão inicialmente constituída, na reunião já agendada anteriormente para o dia 
cinco de abril. Por fim, passou-se ao item 8 – Assuntos Gerais, renumerado tendo em vista a 
inclusão do item anterior. A Sra. Claudia Haddad informou a todos que a instalação da câmera 
da Avenida Augusto Scaraboto, referente a medida do processo da Ultracargo/Tequimar, foi 
previamente autorizada pela Guarda Portuária da CODESP, que também fará uso das imagens 
geradas.  A sra. Greicilene participou a todos sobre a realização da segunda reunião do grupo 
de estudos sobre Poluição e Saúde, em 23/03/18, com a presença do professor doutor Alfésio 
Braga, da UNISANTOS.  O sr. Eduardo aproveitou a ocasião para informar sobre as atuais 
tratativas para a realização do Inventário de Gases do Efeito Estufa.  A secretaria informou 
também sobre consulta realizada pelo arq. Wagner Ramos, da SEGOV, acerca da necessidade 
de apresentação de EIV para as obras da malha ferroviária localizada junto à entrada da cidade.  
A plenária entendeu que não há aprovação prévia municipal e, portanto, é necessária a 
apresentação de EIV, não só para este caso como também para as intervenções realizadas na 
malha em outros pontos do Porto Organizado.  Desta forma, deliberou-se pela notificação de 
ambas as empresas envolvidas – RUMO/Portofer e MRS. O sr. Bandini aproveitou a ocasião 
para reiterar seu entendimento sobre a necessidade de criação de setor específico na PMS 
responsável pela Drenagem e Saneamento.  A secretaria informou ainda sobre a participação 
em reunião realizada no Gabinete do Prefeito Municipal, em 26/03/18, quando as empresas 
Fibria e Embraport apresentaram projeto compartilhado para expansão da área construída no 
Terminal desta última.  Na ocasião reiterou-se a necessidade de apresentação de EIV para a 
citada expansão. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, encerrou-se, então, a 
reunião. Para a lavratura da presente ata que lida e achada exata, vai assinada por mim, 
Andréia Orlandini Nunes e por todos os presentes. 
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