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ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA –  
 

AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESTALEIRO KEPPEL SINGMARINE BRASIL 
 

PARECER TÉCNICO PRÉVIO - 02 
 
Processo: 596, de 21/05/2012 
Endereço: Rua Prefeito Manoel Evaldo Muller, bairro Volta Grande, Navegantes - SC 
 
Assunto: Complementação de Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV – Estaleiro Keppel Singmarine Brasil 
 
Após análise do material encaminhado a Secretaria de Governo, a Comissão de Análise emite as considerações a seguir, 
informando que os itens listados estão referindo-se aqueles constantes no Relatório de Impacto de Vizinhança – RIV, 
sendo que os mesmos deverão ser abordados com o nível de detalhamento constante no EIV. 

 
Conforme especificado no Parecer Técnico Prévio 01, no que se refere ao item 5.4 - solicita complementação do 

relatório com informações sobre o sistema de drenagem pluvial do empreendimento; e, principalmente, sobre a passagem 
de água oriunda de terrenos localizados a montante por valas de drenagem existentes no terreno que será implantado o 
empreendimento. 

 
No que se refere ao item 7 – solicita a informações a respeito da execução do programa de monitoramento de 

poluições atmosféricas. O programa foi iniciado? A equipe técnica da FUMAN terá acesso a estes dados? 
 
Solicita a confirmação a respeito da compensação ambiental pela utilização das áreas de preservação 

permanente. É necessária a confirmação de quais serão as medidas compensatórias para integrar o termo de 
compromisso final. 

 
 
Desta forma, a comissão fica no aguardo das informações solicitadas, para que possa dar prosseguimento à 

análise do EIV apresentado. 
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