
 

 

À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVILVIMENTO DE 

JOINVILLE - SEPUD 

 

 

 

Interessado: Rottas 1 Construtora e Incorporadora de Empreendimentos 

Imobiliários SPE Ltda. 

Protocolo: 37900/2021 – Estudo de Impacto de Vizinhança 

Assunto: Resposta ao Ofício SEI Nº 0011774319/2021 - SEPUD.UPL.AIU 

 

 

 

Por meio deste, a empresa DBio Consultoria Ambiental, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ de número 12.616.194/0001-33, aqui representando 

seu cliente, ROTTAS 1 CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPELTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ de número 35.797.142/0001-06, vem mui respeitosamente 

à presença desta Secretaria, aos itens requeridos no Ofício SEI Nº 

0011774319/2022 - SEPUD.UPL.AIU, emitido na data de 27 de janeiro de 2022, 

conforme descrito a seguir: 

 

Após análise da complementação apresentada em reunião ocorrida no dia 27 de 

janeiro de 2022, a Comissão Técnica Multidisciplinar de Análise dos Estudos de 

Impacto de Vizinhança - EIV, nomeada pelo Decreto nº 44.269, de 21 de setembro 

de 2021, considerou a necessidade de nova complementação de informações e 

solicita em relação à drenagem pluvial: 

 

a. Identificar os trechos do ramal que atravessa o empreendimento, com 

origem das águas da Rua Expedicionário Erwin Kricheldorf e término na 

Rua Hilda Heck. Os trechos de rede devem possuir o comprimento, cote 

de arranque e de chegada. As esperas deverão possuir comprimento 

mínimo de 20 metros. Cotar a largura da faixa não-edificável e constar 



 

 

observação de que norma/lei/decreto se encontra atendida. Da maneira 

como está exposto não se consegue verificar declividades e encontros de 

rede;  

R: A rede que atravessa o empreendimento foi marcada em vermelho 

e identificada em planta /legenda, as cotas de arranque e chegadas 

foram identificadas nas caixas em planta, os comprimentos foram 

detalhados na Tabela 02. A faixa de serviço não-edificável foi cotada 

e identificada, sendo adicionada uma nota sobre a lei. 

 

b. Fazer tabela resumo das quantidades a implantar; 

R: Abaixo da tabela 01 foi colocada a quantidade em resumo. 

 

c. Identificar nos poços de visita o detalhe de qual corresponde em planta. 

R: Na tabela 1 foi identificado qual tipo de caixa e o detalhe foi 

apresentado em planta. 

 

 

Sendo o que tínhamos para o momento, pedimos deferimento. 

 

Joinville, 10 de fevereiro de 2022. 

 

________________________________________________ 

ROTTAS 1 CONSTRUTORA E INCORPORADORA  
DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPELTDA  

CNPJ: 35.797.142/0001-06 


