
ATA DA 7ª. REUNIÃO ORDINÁRIA 2020 DA COMAIV 

 

Aos doze dias do mês de maio de dois mil e vinte, às quatorze horas, realizou-se a sétima Reunião Ordinária do 
ano da COMISSÃO MUNICIPAL DE ANÁLISE DE IMPACTO DE VIZINHANÇA – COMAIV, na Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano (SEDURB), por vídeo conferência, com a seguinte pauta: 1) Leitura, discussão e 
aprovação da ata da reunião ordinária de 28/04/2020; 2) Análise e deliberação sobre o PA 16107/2020-97 
(Engebrita); 3) Análise e deliberação sobre o PA 15858/2020-12 (Valoriza); 4) Análise e deliberação sobre o PA 
59661/2019-43 (Vopak); 5) Análise e deliberação sobre o PA 11984/2020-17 (Hidrovias do Brasil); 6) Análise e 
deliberação sobre o PA 87329/2019-13 (CPFL); 7) Assuntos Gerais. Estavam presentes os representantes da 
SEDURB, SEGOV, SESERP, SIEDI, SEMAM, SEDUC, SEFIN, SESEG, SECULT, SAPIC, SMS e CET. Não compareceram 
os representantes da SEDS. Participaram as servidoras Vânia Gomes Pinheiro, Andreia Orlandini Nunes e Cibele 
Knoll da SEDURB, e Vitor de Rosis da Sapic. Iniciando os trabalhos o presidente da Comaiv, Sr. Júlio Eduardo, 
colocou em discussão o primeiro item da pauta e, por unanimidade, a plenária deliberou pela aprovação da ata 
da reunião anterior previamente enviada por e-mail. Em seguida abordou o segundo item da pauta, que trata do 
Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV protocolado pela Engebrita – Pedreira Engebrita LTDA., lembrando que, 
conforme citado em reunião anterior, o referido processo tinha ido equivocadamente para a Sefin. A Comissão 
também foi informada que o empreendedor foi convocado a atender o Art.20 da LC 793/13. O Estudo foi então 
enviado à relatoria formada pelas seguintes Secretarias: Semam, Seseg, Segov, Sapic e Sedurb, para análise. A 
plenária deliberou ainda pelo envio do Estudo ao site. No item 3, a empresa Valoriza Energia SPE LTDA. entregou 
o EIV, a plenária deliberou pelo envio à relatoria formada por: Seserp, Segov, Sapic, Sedurb, Semam e Seseg, 
para análise. A empresa também foi convocada para atendimento do Art. 20 da LC 793/13 na íntegra.  A 
Comissão também foi informada que o Estudo já estava disponível para consulta no site, conforme decisão ad 
referendum do Sr. Presidente da Comaiv, além de ser anexado ao processo de Plano de Trabalho. No quarto 
item, Vopak Brasil S.A. a empresa está postergando assinatura do TRIMMC - Termo de Responsabilidade de 
Implantação de Medidas Mitigadoras e/ou Compensatórias com pedidos de esclarecimentos sobre o relatório 
apresentado e aprovado pela Comaiv. A plenária então deliberou por aprovar a Nota Técnica com 
esclarecimentos quanto a análise da Comissão e a mesma será encaminhada por email ao empreendedor. No 
quinto item, a empresa Hidrovias do Brasil S.A. a plenária deliberou por aprovar a Minuta de TRIMMC 
apresentada e já encaminhada ao empreendedor, conforme decisão ad referendum do Sr. Presidente da 
Comaiv. Passando ao sexto item CPFL – Companhia Piratininga de Força e Luz, foi apresentada nova minuta de 
Termo de Referência – TR com sugestões/inclusões da CET e SESEG, em relação a versão encaminhada 
antecipadamente por e-mail para análise.  A plenária aprovou a minuta apresentada e deliberou por 
encaminhar ao empreendedor. Considerando pedido de inclusão de mais um item a pauta, o sétimo item tratou 
do Plano de Trabalho – PT apresentado pela Citrosuco Serviços Portuários S.A. que foi oficialmente 
encaminhado à relatoria formada por Sedurb, Seseg, Segov, Semam, Sapic, Siedi, CET e Seserp. Falta atender o 
Art. 19C da LC 793/13. O empreendedor será convocado para atender o solicitado. Passando ao oitavo item, 
renumerado, Assuntos gerais: a plenária foi cientificada de que o Centro de Estudos Unificados Bandeirantes – 
Unimes,  apresentou documentação, entretanto ainda resta atender na integra o Art. 20 da LC 793/13.. , a 
Secretaria informou também que o prazo de entrega do EIV da Gelog - Comércio, Logística, Locações, Serviços e 
Transportes LTDA. era  em vinte de abril e não o recebemos ainda.Ambos os assuntos serão verificados pelo Sr. 
Vitor da Sapic. A Secretaria reapresentou o fato de que o prazo para assinatura do TRIMMC da Terminal 
Eudmarco venceu em vinte e três de abril, a plenária também solicitou ao Sr. Vitor que entre em contato com o 
empreendimento.  Finalizando, a secretaria informou que a BTP solicitou copia de inteiro teor do processo por 
email, e assim foi respondido que temporariamente não teríamos como atender pois estamos sem acesso ao 
processo físico por estarmos em Home Office. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, encerrou-se a 
reunião às quinze horas e oito minutos. 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 

 


