ATA DA 3ª. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2020 DA COMAIV
Aos onze dias do mês de agosto de dois mil e vinte, as quatorze horas e trinta e um
minutos, realizou-se a terceira Reunião Extraordinária do ano da COMISSÃO
MUNICIPAL DE ANÁLISE DE IMPACTO DE VIZINHANÇA – COMAIV, por vídeo
conferência, com a seguinte pauta: 1) Análise e deliberação sobre o PA 15858/202012 (Valoriza Energia SPE LTDA.). Estavam presentes os representantes da SEDURB,
SEGOV, SESERP, SEFIN, SEMAM, SMS, SEDUC, SESEG, SECULT, SAPIC, SIEDI
e CET. Não compareceram os representantes da SEDS. Participaram os servidores
Andreia Orlandini Nunes, Vânia Gomes Pinheiro da SEDURB; Vitor de Rosis, da
SAPIC. Abrindo os trabalhos, O presidente explanou sobre as contribuições feitas
pelo público na Audiência Pública virtual. A grande maioria dos comentários foi na
área do meio ambiente e serão enviadas à Semam. Total de 284 inscritos. Destes,
com uso da palavra foram 28 e 27 contribuições escritas. Em rápida análise não
teriam contribuições que fossem acrescentadas ao Estudo de Impacto de Vizinhança EIV. Sabemos que o EIA-Rima foi apresentado a CETESB. O presidente fez
comparativos com a URE de Mauá e Barueri, onde mostra a vizinhança nestes locais,
é muito mais povoada. Todas as contribuições, mesmo que não tenham pertinência
ao EIV, serão respondidas, inclusive com nota de esclarecimento elaborada pela
empresa Valoriza/SGW, cujo teor foi apresentado aos membros presentes na reunião
e aprovado. O presidente explicou que devemos decidir o que fazer quanto ao nosso
relatório e com o resultado da audiência pública. Anular o relatório existente, ou fazer
um acréscimo das contribuições pertinentes. Com a palavra, o relator Ernesto Tabuchi
informou que o Ministério Público – MP, não achou falhas no relatório, sendo assim,
sugeriu ratificar o relatório e agregar as contribuições pertinentes. A plenária votou
acompanhar a sugestão do relator. Será feito também um aditivo ao TRIMMC, caso
seja necessário. O presidente sugeriu que esta reunião não fosse encerrada, para
que relatoria formada por Sedurb, Segov e Semam analisassem com maior
detalhamento as contribuições advindas da audiência, bem como elaborar minuta de
relatório complementar ao relatório do empreendimento. Sendo assim a reunião
continuaria no dia 13 de agosto no mesmo horário, para que seja finalizada a análise
do empreendimento Valoriza. Encerramos o dia às 16h07. Ao décimo terceiro dia do
mês de agosto de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta minutos, deu-se
continuidade a terceira Reunião Extraordinária do ano da COMISSÃO MUNICIPAL
DE ANÁLISE DE IMPACTO DE VIZINHANÇA – COMAIV, por vídeo conferência.
Estavam presentes os representantes da SEDURB, SEGOV, SESERP, SIEDI, SEFIN,
SEMAM, SMS, SEDUC, SESEG, SECULT, SAPIC, CET. Não compareceram os
representantes da SEDS. Participaram os servidores Andreia Orlandini Nunes, Vânia
Gomes Pinheiro e Cibele Knoll da SEDURB; Vitor de Rosis, da SAPIC. Dando
continuidade ao item 1 Valoriza Energia SPE LTDA o Presidente da Comaiv, Sr. Júlio
Eduardo, solicitou que a relatoria apresentasse minuta do relatório complementar, e
minuta do Aditivo ao TRIMMC que foram lidos e apreciados pelos presentes. A
plenária aprovou em sua totalidade o relatório complementar e o aditivo. O senhor
presidente informou que as respostas às contribuições já haviam praticamente sido
respondidas. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, encerrou-se às quinze
horas e cinquenta 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
neste mesmo dia por e-mail.
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