
 ATA DA 7ª. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2019 DA COMAIV 
 

Ao segundo dia do mês de abril de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, realizou-se a 
sétima Reunião Extraordinária do ano da COMISSÃO MUNICIPAL DE ANÁLISE DE IMPACTO DE 
VIZINHANÇA – COMAIV, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDURB), situada à Rua Pedro II, nº 
25, sexto andar, Centro – Santos, com a seguinte pauta: 1) Análise e deliberação sobre o P.A. nº 
72.887/2018-40. Participaram as servidoras Andreia Orlandini Nunes e Greicilene Regina Pedro. Não 

compareceram os representantes da SEDS. O senhor presidente abriu a reunião e a plenária iniciou a 
análise do primeiro item da pauta, que trata do Relatório do Estudo de Impacto de Vizinhança da 
Intervales Minérios Ltda. Foi apresentada a minuta do Relatório do Estudo, enviada previamente por 
e-mail. A plenária tomou ciência da inclusão de nova medida compensatória: Execução de obras de 
reforma e equipagem do Teatro Rosinha Mastrângelo, solicitada pela Secult. O representante da Secult 
detalhou que a medida trata da finalização das obras do Teatro bem como equipagem do sistema de 
som, luz e climatização. O senhor Secretário perguntou sobre a licitação para 2019 do Teatro Brás 
Cubas e se não estava contemplado também o Teatro Rosinha. Solicitando em seguida que o Secretário 
Adjunto da Siedi, Eng. Nilson P. Barreiro, fosse convidado para participar da reunião para esclarecer tal 
questão. O senhor Nilson declarou que há projeto de recuperação do Teatro Brás Cubas, com verba do 
DADETUR, incluindo algumas intervenções no Teatro Rosinha. Considerando as informações 
apresentadas, o Senhor Presidente sugeriu que a Secult adeque a medida junto à Siedi, que o relatório 
fosse deliberado, mas com posterior complementação e detalhamento do anexo da Secult. Após 
análise e incorporação de alterações ao relatório, inclusive da nova medida apresentada, a plenária 
deliberou pela aprovação do mesmo, aguardando somente o Anexo da Sedurb, quanto a medida do 
levantamento topográfico, e do anexo da Secult com relação ao Teatro Rosinha. Na sequência o 
Presidente solicitou a inclusão de um novo item à pauta: Análise e deliberação sobre o PA 54.083/2018-
41, que trata do Plano de Trabalho da Petrobrás Transportes S/A – Transpetro. A secretaria recordou 
que em reunião de 26/03 a comissão deliberou por convocar o empreendedor para reunião com Sedurb 
e Sapic com o intuito de esclarecer o andamento da licitação, uma vez que este solicitou dilação de 
prazo para apresentação do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV. A comissão tomou ciência 
de ofício resposta do empreendedor, justificando e sugerindo nova data para a citada reunião. Ato 
contínuo o senhor Secretário pediu a palavra para participar a plenária de pesquisa realizada pelo IPAT - 
Instituto de Pesquisas A Tribuna com moradores de Santos, mostrando que a maioria da população 
apoia a realização do projeto Nova Ponta da Praia. Citou ainda reportagem indicando que a DERSA - 
Desenvolvimento Rodoviário S.A não tinha informações do citado projeto. O senhor Presidente 
apresentou ofício onde a Dersa menciona todas as reuniões técnicas já ocorridas até o momento para 
tratar do projeto Nova Ponta da Praia, constatando a inveracidade da reportagem. Não havendo mais 
nenhum assunto a ser tratado, encerrou-se, então, a reunião. Para a lavratura da presente ata que lida 
e achada exata, vai assinada por mim, Andreia Orlandini Nunes, e por todos os presentes. 
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