ATA DA 7ª. REUNIÃO ORDINÁRIA 2021 DA COMAIV

Ao décimo terceiro dia do mês de abril de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, realizouse a sétima Reunião Ordinária do ano da COMISSÃO MUNICIPAL DE ANÁLISE DE IMPACTO DE
VIZINHANÇA – COMAIV, por vídeo conferência, com a seguinte pauta: 1) Leitura, discussão e
aprovação da ata da reunião ordinária de 30/03; 2) Análise preliminar sobre o PA 17323/202039; 3) Análise e deliberação sobre o PA 39160/2020-39; 4) Análise e deliberação sobre o PA
10558/2021-74; 5) Análise e deliberação sobre o PA 7015/2021-61; 6) Análise e deliberação
sobre o PA 20844/2020-49; 7) Análise e deliberação sobre o PA 78252/2019-91; 8) Assuntos
Gerais. Estavam presentes os representantes da SEDURB, SEGOV, SESERP, SEMAM, SEDUC,
SESEG, SEPORT-RC, SMS, SIEDI, SECULT e CET. Não compareceram os representantes da SEFIN
e SEDS. Participaram os servidores Andreia Orlandini Nunes da SEDURB e Vitor de Rosis da
SEPORT-RC. O presidente, senhor Glaucus Farinello, iniciou a reunião e colocou em discussão
o primeiro item da pauta e, por unanimidade, a plenária deliberou pela aprovação da ata
referente à reunião ordinária de 30/03/2021, previamente enviada por e-mail. Dando
continuidade a reunião, abordou o segundo item da pauta que trata de novo processo de
Plano de Trabalho - PT apresentado pela Granport Multimodal Ltda. A plenária deliberou
pela indicação de relatoria formada por SEDURB, SEGOV, SEPORT-RC, SEMAM, SESEG e CET. O
senhor presidente sugeriu que o relator seja indicado na próxima reunião de relatoria.
Lembrou também que a empresa esta localizada no bairro Chico de Paula, localidade onde
estamos analisando vários Estudos de empresas retroportuárias. A representante da Siedi,
senhora Fernanda Alarcon, solicitou a relação destas empresas, sendo que o senhor Glaucus
irá solicitar a Coinurb a referida relação, com o apoio da secretária da Comaiv. Em seguida,
abordou o terceiro item da pauta da empresa American Tower do Brasil, que trata de estudo
para instalação de infraestrutura para telefonia móvel celular, apresentado dentro do
processo de aprovação de projeto e encaminhado pela Siedi a esta comissão para
manifestação quanto a necessidade ou não de apresentação de Estudo Prévio de Impacto de
Vizinhança – EIV. A representante da Siedi informou que se recordava de indicação no
passado desta Comaiv que uma única infraestrutura não havia necessidade de EIV. O senhor
presidente leu o Anexo I da LC 793/13, que prevê apresentação de Estudo para este tipo de
empreendimento/atividade, surgindo dúvidas quanto a questão. O representante da Segov,
senhor Ernesto, opinou que tudo depende do impacto sobre a vizinhança. O senhor Glaucus
indicou o envio dos documentos para análise mais detalhada de relatoria, e posterior
deliberação desta Comaiv. Indicação aprovada pela plenária. Na sequência iniciou a análise
do quarto item da pauta que trata do PT da BRACELL SP CELULOSE LTDA - Terminal de Santos
STS-14A. A secretaria apresentou minuta de Termo de Referencia – TR, elaborada pela
relatoria formada para este fim e, após análise, a Comissão deliberou pela aprovação da
mesma, e envio ao empreendedor por meio digital, considerando atual situação sanitária.
Ato contínuo passou para a análise do quinto item da pauta que trata do PT da Santos
Logística S.A. - Avenida Marginal Via Anchieta. A secretaria apresentou minuta de Termo de
Referencia – TR, elaborada pela relatoria formada para este fim e, após análise, a Comissão
deliberou pela aprovação da mesma, e envio ao empreendedor por meio digital,
considerando atual situação sanitária. Em seguida discorreu sobre o sexto item da pauta que
trata da solicitação de revisão do anexo da medida II – Implantação do PROJETO ILHA LIMPA do Termo de Responsabilidade de Implantação de Medidas Mitigadoras e Compensatórias –
TRIMMC assinado pelo Terminal de Regaseificação de GNL de SP S.A. – TRSP. O senhor

Glaucus explicou que a Secretaria de Meio Ambiente indicou um novo anexo com
adequações para a reciclagem e compostagem dos resíduos de origem domiciliar na ilha
Diana, e não mais em leira. Tendo em vista estas tratativas com a SEMAM, o senhor
Presidente deliberou ad referendum por aprovar a minuta do primeiro aditivo ao TRIMMC e
novo Anexo I, encaminhada ao empreendedor por e-mail considerando a atual situação de
pandemia. Após análise do anexo apresentado a plenária, esta ratificou a decisão do senhor
presidente. A secretaria informou que o aditivo já foi assinado pelo empreendedor e o
aditivo ao Parecer Técnico de Análise de Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – PTIV
emitido. Passou, então, ao sétimo item da pauta, que trata de questionamentos
apresentados pela MSC Mediterranean Logística Ltda quanto as medidas constantes da
minuta do TRIMMC, assunto já abordado nesta comissão. O presidente lembrou da reunião
técnica entre os representantes da empresa, Semam, Seserp e Sedurb para maiores
esclarecimentos e de novo documento protocolado após a referida reunião e visita técnica
do representante da Seserp, senhor Roberto Moyano. O representante da Semam, senhor
Luiz Otávio, informou que ainda há dúvidas quanto à solicitação de direcionamento dos
efluentes à rede pública de esgotamento sanitário, uma vez que a Sabesp diz, em documento
apresentado pela MSC, que não tem possibilidade de conexão a rede pública pois não
atendem ao Decreto Estadual 8468/1976. Solicitou então mais prazo para análise deste tema
e posterior posicionamento da Semam, pois estão tentando marcar uma reunião com a
concessionária para maiores esclarecimentos. Sugeriu inclusive que Sedurb e Seserp
participem deste encontro. O senhor presidente indicou aguardar a reunião entre as
secretarias e a Sabesp para posterior deliberação desta Comissão. A plenária acatou a
indicação do presidente. Por fim, iniciou-se o oitavo item da pauta – Assuntos Gerais: a
secretaria informou que a Seport-RC já protocolou junto a autoridade portuária ofício sobre
o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento- PDZ da Marimex Despachos e Transportes Ltda.;
e também que empresa Ultrafértil S.A – VL! assinou segundo aditivo ao TRIMMC e, portanto,
o segundo aditivo ao PTIV foi emitido. Solicitou que analisem o plano de trabalho da Escola
SENAI “Antônio Souza Noschese” (Sesi/Senai), e que se manifestem para subsidiar o relator, a
cargo da Sedurb. Cobrou da Seduc/Seserp o relatório circunstanciado quanto a implantação
da medida de climatização do TRIMMC da Adonai Química S/A e avisou que a Ageo Terminais
e Armazéns Gerais S/A protocolou relatório do Plano de Monitoramento e de Avaliação
permanente da estabilidade das encostas, sendo o mesmo enviado a Seseg para
análise/manifestação. Finalizando, a representante da Siedi avisou que irá iniciar o relatório
da Hipercon Terminais de Carga Ltda., considerando que o processo de aprovação de projeto
que estavam aguardando chegou aquela secretaria. Solicitou aporte do representante da
Segov para elaboração do relatório. 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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