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À 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL – SEPUD 

 

REQUERENTE: HASA 5 Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA 

ASSUNTO: RESPOSTA DO OFÍCIO SEI Nº 8579001/2021 - SEPUD.UPD 

PROTOCOLO: 9273/2021 

 

Cumprimentando cordialmente V.Sa. a DBio – Consultoria Ambiental Eireli-

ME, pessoa jurídica de direito privado, cadastrada no CNPJ de número 

12.616.194/0001-33, aqui representado seu cliente, HASA 5 Empreendimentos 

Imobiliários SPE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, cadastrada no CNPJ 

de número 33.432.298/0001-68, vem mediante este documento, responder o 

ofício SEi n° 8579001/2021 - SEPUD.UPD, expedido por esta Secretaria na data 

de 12 de março de 2021, conforme segue: 

 

a) Apresentar um coordenador do EIV em uma das ARTs e especificar em 

cada uma delas a área pela qual cada um é responsável dentro do Estudo de 

Impacto de Vizinhança, não do Estudo Ambiental Simplificado; 

 

Segue em anexo as ARTs dos técnicos responsáveis pela elaboração do 

EIV: 

 

 ART nº 7691657-1 da Engenheira Ambiental e Sanitarista Samara 

Hofmã da Silva pela Coordenação do Estudo de Impacto de 

Vizinhança. 

 ART nº 2021/03038 do Biólogo Gustavo Borba de Oliveira, 

responsável pelo Meio Biótico. 

 ART nº 7691657-1 da Engenheira Civil Letícia Sayuri Yassimura, 

responsável pela Descrição do meio físico e impacto viário. 
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b)  Inserir figura indicando os pontos de contagem de tráfego; 

Segue no EIV revisado. 

 

c) Adicionar as pranchas de Implantação e Térreo do Projeto Arquitetônico; 

Apresenta-se anexo. 

 

d) Acrescentar estudo populacional do residencial por faixa etária; 

Segue no EIV revisado. 

 

e) Incluir estudo hidrológico e projeto de drenagem; 

Seguem anexos estudo e projeto conforme solicitado. 

 

f) Corrigir dado sobre atendimento pela rede de esgoto. Na Página 96 consta 

a VT emitida pela Cia. Águas de Joinville constatando que a área não é atendida 

pelo sistema e, em seguida, na Página 27 consta uma informação contrária. 

Segue no EIV revisado. 

 

Sendo isto para o momento, permanecemos à disposição para eventuais 

esclarecimentos. 

 

Cordialmente, 

 

_________________________________ 

HASA 5 Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA 

CNPJ: 33.432.298/0001-68 

 

 


