
 ATA DA 8ª. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2019 DA COMAIV 
 

Ao décimo sexto dia do mês de abril de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, realizou-se 
a oitava 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. Participou a servidora Andreia Orlandini Nunes. Não compareceram os representantes 
da SEDS e SECULT. A presidente em substituição, Sra. Eliana Mattar, abriu a reunião e solicitou a 
inclusão de um novo item à pauta: Análise e deliberação sobre o PA 67.211/2016-08 referente ao 
processo de Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV da Concessionária Ecovias dos Imigrantes 
S.A. Foram apresentados ofícios ECO GEN 1057 e 1134/19 encaminhados pelo empreendedor à 
comissão. Após análise a plenária deliberou por informar que os questionamentos apresentados foram 
avaliados juntamente com a análise da segunda etapa e foram contemplados no Primeiro Aditivo ao 
Termo de Responsabilidade de Implantação de Medidas Mitigadoras e/ou Compensatórias – TRIMMC, 
apresentado à Concessionária em 06/12/18; em relação ao item XVII do TRIMMC (Centro de 
Atendimento ao Turista e Comércio Artesanal), após a análise das justificativas apresentadas pelo 
empreendedor, a COMAIV concordou em prorrogar o prazo para conclusão das obras por mais 6 (seis) 
meses, ou seja, até 23/10/19. A secretaria lembrou à plenária ainda que o prazo para manifestação 
quanto ao cumprimento das medidas integrantes do Parecer Técnico de Análise do Estudo Prévio de 
Impacto de Vizinhança – PTIV do EIV do Terminal Químico de Aratu S/A – TEQUIMAR expira hoje, e o 
assunto – emissão da Certidão de Mitigação de Impacto de Vizinhança - CMIV - será deliberado na 
próxima reunião da Comissão. Em seguida passou a análise do segundo item da pauta, que trata do 
Relatório do Estudo de Impacto de Vizinhança do Centro de Atividades Turísticas - CAT, integrante do 
Programa Nova Ponta da Praia. Após análise e incorporação de alterações ao relatório apresentado e 
considerando ainda o ofício do Ministério Público recebido em 10/04/19, contendo parecer técnico 
sobre o Estudo, a plenária deliberou por continuar a análise do referido relatório na próxima reunião 
da Comaiv, para que haja tempo hábil para análise do material apresentado. 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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