ATA DA 1ª. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2021 DA COMAIV
Aos oito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas,
realizou-se a Primeira Reunião Extraordinária do ano da COMISSÃO
MUNICIPAL DE ANÁLISE DE IMPACTO DE VIZINHANÇA
COMAIV, por
vídeo conferência, com a seguinte pauta: 1) Informar sobre o Decreto nº 9174
de 06/01/2021; 2) Indicação de Vice-Presidente; 3) Análise preliminar sobre o
PA 59661/2019-43 (Vopak Brasil S/A); 4) Análise e deliberação do PA
20844/2020-49 (Terminal de Regaseificação de GNL de São Paulo S.A TRSP:
Comgas); 5) Assuntos gerais. Estavam presentes os representantes da
SEDURB, SEGOV, SESERP, SEFIN, SEMAM, SMS, SEDUC, SESEG,
SECULT, SAPIC, SIEDI e CET. Não compareceu o representante da SEDS,
mas sua ausência foi justificada por e-mail. Participaram os servidores Andreia
Orlandini Nunes, Vânia Gomes Pinheiro da SEDURB e Vitor de Rosis. Abrindo
os trabalhos, o novo presidente, empossado por ser o Secretário da pasta,
senhor Glaucus Renzo Farinello, abriu os trabalhos citando este fato e
agradecendo a participação de todos. E continuou dizendo que precisaremos
do empenho de todos, para ampliar a participações das Secretarias na
elaboração dos relatórios vindouros. Em seguida, o secretário de Assuntos
Portuários e Desenvolvimento da Região Central - SAPDRC, senhor Júlio
Eduardo dos Santos, agradeceu a todos pela colaboração e empenho, nos
quatro anos de sua permanência à frente da SEDURB, e presidente desta
Comissão. Retomando a palavra, o presidente iniciou pelo primeiro item da
pauta, informando do Decreto nº 9174 de seis de janeiro de dois mil e vinte e
um que nomeou esta Comissão, em seguida passou ao item 2) e explicou que
a Comissão tem que nomear um vice-presidente. O senhor Márcio Paulo,
representante da Semam, sugeriu aguardarmos mais um pouco, face a
possibilidade de mudanças na composição da Comissão. O senhor Júlio
Eduardo concordou com a colocação. Sendo assim, o presidente sugeriu
aguardarmos. Passando ao item 3) PA 59661/2019-43 (Vopak Brasil S/A), o
presidente sugeriu que pelo tempo decorrido entre a última versão do relatório,
todos os ajustes feitos no mesmo e a pandemia que postergou o processo,
muitas mudanças ocorreram, inclusive algumas obras já foram realizadas em
outros Termos de Responsabilidade de Implantação de Medidas Mitigadoras
e/ou Compensatórias TRIMMC, e, portanto, não cabe agora, manter essas
medidas, por exemplo. Com isso, solicitou que seja feita uma reunião da
relatoria, para nova análise desse relatório, na próxima segunda-feira, dia onze
de janeiro para que o mesmo seja readequado e em seguida, reapresentado à
Comaiv. A relatoria consiste em SEDURB, SAPDRC, SESERP, SEGOV,
SEMAM, SIEDI, CET e SEDUC e SMS, no caso de medidas correlatas.
Passando ao item 4) PA 20844/2020-49 -Terminal de Regaseificação de GNL
de São Paulo S.A TRSP: Comgás, assunto tratado na última reunião do ano
anterior, onde tinha sido definido que após análise final do relatório pela
Comissão, os membros expressariam sua concordância com o mesmo por email, e em seguida seria emitido a minuta do TRIMMC, e após a assinatura do

mesmo, o Parecer Técnico de Análise de Estudo Prévio de Impacto de
Vizinhança PTIV, nos termos do art. 37 da LC 793/13. Entretanto, o senhor
Carlos Eizo em seu e-mail, informou que encontrou inconsistência em um
determinado parágrafo do relatório, e este só será aprovado após nova análise
do mesmo por toda a Comissão. O e-mail da Seserp com suas considerações
será encaminhado a todos os membros para análise e o assunto será
novamente abordado na próxima reunião para deliberação final. Entrando no
item 5) Assuntos gerais, o presidente informou que a TRSP, fará uma breve
apresentação de seu projeto, antes da próxima reunião ordinária, para os
membros da Comaiv, considerando a nova composição. Não havendo mais
nenhum assunto a ser tratado, encerrou-se às quinze horas e vinte e três
minutos, 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

