
ATA DA 15ª. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2019 DA COMAIV 
 

 
Ao vigésimo dia do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às 14 horas, realizou-se a 
décima quinta Reunião Extraordinária do ano da COMISSÃO MUNICIPAL DE ANÁLISE DE 
IMPACTO DE VIZINHANÇA – COMAIV, na Sala de Situação do Paço Municipal, situada na 
Praça Mauá, s/n, primeiro andar, Centro – Santos, com a seguinte pauta: 1) Análise e 
deliberação sobre o PA 45.232/2019-99. Estavam presentes os representantes da 
SEDURB, SEGOV, SIEDI, SESERP, SEMAM, SEFIN, SESEG, SAPIC, SECULT, SMS e CET. Não 
compareceram os representantes da SEDUC e SEDS. Participaram também as 
servidoras Andreia Orlandini Nunes e Vânia Gomes Pinheiro, da SEDURB. Dando 
continuidade à reunião o Presidente da Comaiv, Sr. Júlio Eduardo solicitou à plenária a 
inclusão de mais quatro itens à pauta original, tornando: 2) Análise preliminar sobre o 
PA 87.282/2019-43; 3) Análise preliminar sobre o PA 86.852/2019-14; 4) Análise 
preliminar sobre o PA 87.329/2019-13; 5) Análise e deliberação sobre o PA 4.431/2019-
74. Ato contínuo, iniciou-se a análise do primeiro item da pauta que versa sobre o 
processo do empreendimento MRS Logística S.A. O Senhor Presidente informou quanto 
a audiência ocorrida em 19/12, havendo a necessidade da comissão deliberar quanto a 
aprovação do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV e emissão do Parecer 
Técnico de Análise de Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – PTIV. Considerando o 
tempo exíguo justificou que não foi possível enviar o registro por e-mail, solicitando, 
portanto, que a secretária da Comaiv apresentasse a plenária o registro da audiência, já 
aprovado pelos representantes da MRS. Após a leitura do referido documento, e não 
havendo nada a acrescentar, a Comissão deliberou pela aprovação do Estudo e 
consequente emissão do PTIV. Na sequência iniciou-se a análise do segundo item da 
pauta que trata do Plano de Trabalho protocolado pelo empreendimento Hidrovias do 
Brasil Administração Portuária Santos S.A. A plenária deliberou que o referido assunto 
seja analisado na próxima reunião de relatoria, formada por SEDURB, SEGOV, SEMAM, 
SAPIC, e CET. Em seguida colocou em discussão o terceiro item da pauta que trata do 
Plano de Trabalho protocolado pela Hipercon Terminais de Carga Ltda. A plenária 
deliberou que o referido assunto seja analisado na próxima reunião de relatoria, 
formada por SEDURB, SEGOV, SEMAM, SAPIC, SEFIN, SIEDI e CET. Passou-se, então, ao 
quarto item da pauta que trata do Plano de Trabalho protocolado pela Companhia 
Piratininga de Força e Luz - CPFL, referente novo sistema de linhas de transmissão de 
energia. A Comissão foi informada que a CPFL será convocada a atender o Art. 19-C da 
LC 793/13 - documentos de representação. A plenária deliberou que o referido plano 
seja analisado na próxima reunião de relatoria, formada por SEDURB, SEGOV, SEMAM, 
SESERP, SESEG e CET. Dando continuidade à reunião abordou o quinto item da pauta 
que trata do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV da Elevações Portuárias S/A 
- Rumo. O Senhor Presidente justificou sua decisão "ad referendum" relacionada a 
emissão de nova minuta do TRIMMC do referido empreendimento, lembrando que o 
documento foi encaminhado por e-mail para análise da Comissão. A plenária deliberou 
por ratificar a decisão "ad referendum" do Sr. Presidente da Comaiv, aprovando a 
minuta do TRIMMC encaminhada ao empreendedor. Finalizando a plenária foi 
informada da recente assinatura do TRIMMC da Ageo Leste Terminais e Armazéns 
Gerais e que será dada sequência a aprovação do Estudo e emissão do PTIV. Foi 
também acordado que a próxima reunião de relatoria se dará em 07/01/20 e a reunião 



ordinária em 14/01/20. Em seguida o Sr. Paulo Alexandre, Exmo. Prefeito do Município, 
participou da reunião salientando a importância do trabalho da Comissão, citou os 
muitos projetos realizados a partir da Comaiv e ao final agradeceu o empenho e 
comprometimento de todos. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, 
encerrou-se, então, a reunião. Para a lavratura da presente ata que lida e aprovada, vai 
assinada por mim, Andreia Orlandini Nunes, e por todos os presentes. 
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