
 

 
 

Joinville, 26 de julho de 2022. 

À 

Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável – SEPUD 

Rua Quinze de Novembro, 485 - Centro, Joinville - SC, 89201-601 

 

A Associação Educacional Luterana Bom Jesus/Ielusc, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ 84.685.163/0002-26, com sede na Rua Mafra, 84, Saguaçu, Joinville/SC, vem por 

meio deste solicitar que seja feito o encaminhamento do processo ao Parecer Técnico Conclusivo. 

Faz-se esta solicitação visto que de acordo com o § 5º do artigo 15 do Decreto nº 46.563, “na 

hipótese da Comissão solicitar análise do processo por outros órgãos do Poder Executivo Municipal, 

estes deverão responder à Comissão em até 10 (dez) dias”. Apresentada no dia 15/07, com prazo de 

resposta encerrado no dia 25/07, a última complementação solicitada traz os seguintes itens: 

- O impacto causado pelo empreendimento do Bonja Internacional já foi mitigado por meio da 

adoção de tanque de retenção com capacidade de 10m³ e melhoria da rede da Rua Dona Francisca, 

no trecho em frente ao imóvel, alterando a tubulação de Ø40 para Ø60; 

- A descarga de diâmetro Ø1,20m já se encontra subdimensionada, independente da 

implantação do Bonja Internacional, conforme dimensionamento apresentado no memorial descritivo 

anexo à Resposta ao Ofício SEI nº 0013454438/2022. 

- Como forma de auxiliar na resolução do problema existente na macrodrenagem do bairro 

Saguaçu, optou-se por apresentar o projeto básico de drenagem pluvial para a substituição do trecho 

da rede de Ø1,20m para Ø1,50m. 

Como os itens acima já haviam sido tratados em reunião tanto com a presente secretaria 

quanto com a Secretaria de Infraestrutura, entende-se que a Comissão possui informações suficientes 

para elaborar o Parecer Técnico Conclusivo.  

 Sem mais para o momento, aguardamos posicionamento deste órgão, colocando-nos ao 

inteiro dispor para os esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

Telefone para contato: (47) 3422-6164 

E-mail para contato:   eduardo@ambient.srv.br 

mariana.molon@ambient.srv.br 

 

________________________________________ 

Eduardo Diego Orsi 

Engenheiro Civil 

CREA/SC: 145.007-8 


