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Ao vigésimo sexto dia do mês de abril de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, realizou-se 
a oitava 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 13/04; 2) Análise preliminar sobre o PA 88066/2015-
18; 3) Análise preliminar sobre o PA 10558/2021-74; 4) Análise e deliberação sobre o PA 
16471/2021-19; 5) Análise e deliberação sobre o PA 39160/2020-39; 6) Análise e deliberação 
sobre o PA 6115/2021-70; 7) Assuntos Gerais. Estavam presentes os representantes da 
SEDURB, SEGOV, SESERP, SEMAM, SEDUC, SESEG, SEPORT-RC, SMS, SIEDI, SEFIN, SECULT e 
CET. Não compareceram os representantes da SEDS. Participou a servidora Andreia Orlandini 
Nunes da SEDURB. 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 13/04/2021, previamente enviada por e-mail. Dando 
continuidade à reunião, abordou o segundo item da pauta que trata do processo da Empresa 
Litorânea de Transmissão de Energia S.A. – ELTE, a secretária da Comissão informou que o 
assunto foi pautado equivocadamente. Mediante explicação o senhor presidente solicitou a 
retirada da pauta do item 2. Na sequência iniciou a análise do terceiro item da pauta que 
trata do processo do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV protocolado pela BRACELL SP 
CELULOSE LTDA - Terminal de Santos STS-14A. A secretaria informou que já foram 
convocados a apresentar na íntegra o Art. 20 da LC 793/13. Como já sugerido quando da 
apresentação do Plano de Trabalho, a plenária deliberou pela indicação da mesma relatoria, 
formada por SEDURB, SEGOV, SEPORT-RC, SEMAM, SESEG e CET, sendo o relator a SEPORT-
RC. Ato contínuo, abordou o quarto item da pauta que trata da Escola SENAI “Antônio Souza 
Noschese” (Sesi/Senai) que está em fase de elaboração de Termo de Referência e cujo relator 
é a Sedurb. A secretaria apresentou minuta de Termo de Referência – TR, elaborada pela 
relatoria formada para este fim e, após análise e inclusões quanto a fase de implantação 
(obras) e apresentação de estudo específico de ventilação e sombreamento, a Comissão 
deliberou pelo envio da nova versão da minuta por e-mail a todos os presentes para 
aprovação final por meio eletrônico e posterior emissão ao empreendedor. Em seguida, 
abordou o quinto 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. Após indicação da relatoria e considerando o Anexo I da LC 793/13, que 
prevê apresentação de Estudo para este tipo de empreendimento/atividade, a Comissão 
deliberou por responder a Siedi que o interessado deve seguir os ritos da LC 793/13 
apresentando à Comaiv Plano de Trabalho com vista a definição do Termo de Referência para 
elaboração do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV. Ressaltando que, o referido 
Plano de Trabalho, deverá indicar as antenas licenciadas/existentes no município, geridas 
pelo empreendedor. Passou-se, então, ao sexto item da pauta, que trata do processo 
apresentado pela MHA Engenharia Ltda. referente Estudo da Unifesp. O responsável 
apresentou por meio digital solicitação/justificativas para dilação de prazo para apresentar o 
Estudo. A plenária deferiu o solicitado, com prorrogação por mais 30 (trinta) dias do prazo 
para entrega do EIV, a partir da publicação em DO. Por fim, iniciou-se o sétimo item da pauta 
– Assuntos Gerais: a secretária perguntou à representante da Siedi sobre o relatório da 



Hipercon Terminais de Carga Ltda., que respondeu que está em elaboração. Cobrou da 
Seduc/Seserp o relatório circunstanciado quanto à implantação da medida de climatização 
do TRIMMC da Adonai Química S/A, sendo que a Seserp informou que irão encaminhar os 
Termos de aceitação definitiva de obras. Foi perguntado à Semam sobre a reunião com a 
Sabesp, referente à MSC Mediterranean Logística Ltda. O representante da Semam, senhor 
Luiz Otávio, informou que a reunião tinha ocorrido naquela manhã e que iriam agendar 
conversa com o empreendedor e Sabesp para alinhar tecnicamente as questões referente ao 
direcionamento dos efluentes à rede pública de esgotamento sanitário. Finalizando, 
informou que a Eldorado apresentou na íntegra o Art.20 da LC e que, portanto, o prazo para 
a emissão do PTIV estava correndo. 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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