
 
 ATA DA 1ª. REUNIÃO ORDINÁRIA 2020 DA COMAIV 

 

 
Aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, às quatorze horas, realizou-se a 
primeira Reunião Ordinária do ano da COMISSÃO MUNICIPAL DE ANÁLISE DE IMPACTO 
DE VIZINHANÇA – COMAIV, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDURB), 
situada à Rua Pedro II, nº 25, sexto andar, Centro – Santos, com a seguinte pauta: 1) 
Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião ordinária de 17/12; 2) Análise 
preliminar sobre o PA 26.811/2019-79; 3)Análise e deliberação sobre o PA 14.674/2019-
01; 4) Assuntos Gerais. Estavam presentes os representantes da SEDURB, SESERP, SIEDI, 
SEFIN, SMS, SEDUC, SESEG, SECULT, SAPIC, CET. Não compareceram os representantes 
da SEMAM, SEDS e SEGOV. Participaram as servidoras Vânia Gomes Pinheiro e Cibele 
Knoll da SEDURB; Vitor de Rosis, da SAPIC. Iniciando os trabalhos o presidente da 
Comaiv, Sr. Júlio Eduardo informou que a ata anterior não seria aprovada, por esta 
reunião tratar-se de assunto específico. Dando continuidade, no item 2, o Presidente 
informou que o Concais protocolou uma contraproposta ao TRIMMC - Termo de 
Responsabilidade de Implantação de Medidas Mitigadoras e/ou Compensatórias, em 
03 de janeiro, cujos documentos foram enviados aos membros da Comaiv para análise. 
A principal mudança apontada foi relacionada à quantidade de escolas climatizadas. 
Com a anuência da plenária, as mudanças foram aprovadas e o Termo será 
encaminhado ao empreendedor. Dando continuidade, no terceiro item da pauta, a 
plenária foi lembrada da correspondência protocolada pelo Terminal Integrador 
Portuário Luiz Antônio Mesquita – TIPLAM/Ultrafértil/VL! (Implantação do armazém 5). 
Após análise da mesma o presidente desta Comaiv, “Ad Referendum” decidiu por 
aprovar a nova minuta, que foi enviada ao empreendedor e o mesmo já assinou o 
TRIMMC. Seguindo para o quarto item, assuntos gerais, a plenária foi informada sobre 
a correspondência protocolada pela Mendes Power, já enviada por e-mail aos 
membros da Comissão. O prazo dado à empresa para resposta às informações 
complementares terminou, e foram respondidas a contento. A plenária deliberou por 
encaminhar o assunto para análise da Relatoria, que acontecerá na próxima Quinta-
feira dia 09/01/2020. O presidente solicitou especialmente a manifestação da CET, 
SESERP, SEMAM e SESEG. Ato contínuo, foi informado à plenária que a EUDMARCO deu 
entrada no EIV, e que o mesmo já consta do site, e que o prazo já está correndo, 
(27/01/2020). A plenária deliberou por também encaminhar este assunto para análise 
da Relatoria. 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, 
Vânia Gomes Pinheiro, e por todos os presentes. 
 
 

Vânia Gomes Pinheiro 
SEDURB 


