
RESPOSTA AO DOCUMENTO: “PARECER TÉCNICO PRÉVIO – 02” DE 
22/01/2013 

Neste documento está constando as respostas às solicitações requeridas pelo Parecer 
Técnico Previo – 02 processo 873, referente à análise do Estudo de Impacto de 
Vizinhança – EIV do empreendimento Condomínio NAG – NEWLANDS. 

 
 
No que se refere ao item 1 – solicita novamente que sejam descritos todos os dados 
relativos ao empreendedor, tais como nome, endereço, CNPJ, telefone, e-mail, site, 
etc. 
 
Resposta: 
 
Dados do Requerente 

Nome: Newlands Engenharia LTDA 

CNPJ: 01820804/0001-08 

CEP: 88.210-035 

Logradouro: Av. Afonso Delanmbert Neto No 619, cobertura. 

Bairro: Lagoa da Conceição 

Município: Florianópolis – SC 

E-mail: mocelin.jn@hotmail.com 

Telefone: (047) 91228480 

 
No que se refere ao item 1.2 – solicita apresentação da matricula com a área 
retificada. 
 
Resposta: Em anexo. 
 
No que se refere ao item 1.5 – solicita novamente apresentação da cópia da do direito 
de uso da drenagem que ultrapassa pelos terrenos de terceiros através de servidão 
com registro em cartório. 
 
Resposta: Em Anexo. 
 



No que se refere ao item 3.6.3 – solicita apresentação dos protocolos de 
licenciamento, e/ou LAP e LAI para instalação do empreendimento. 
 
Resposta: Em anexo. 
 
No que se refere ao item 4.2 - solicita novamente informações sobre a drenagem 
pluvial no local (complementação do item 1.5). 
 
Resposta: A drenagem das águas Pluviais será captada por 25 bocas de lobo com 
dimensões de 1,50 x 1,0 metros interligados por tubulações com 0,60m de diâmetro 
nas extremidades leste, oeste e sul com inclinação de 1%, seguindo através das terras 
de Matilde Vieira Sippel, matricula no 21.246 com destino final o Rio Itajaí Açu. 
 
No que se refere ao item 4.12 – solicita, em complementação ao processo de 
Autorização de Corte, que seja apresentada a área de compensação ambiental pela 
supressão de vegetação nativa conforme Lei 11.428/06 Artigo 17. 
 
Resposta: Foi feito um termo de responsabilidade junto a Fundação do Meio Ambiente 
de Navegantes – FUMAN conforme AUA 070 de 2012 que a área que está em 
discussão para compensação está em atraso devido a problemas em cartório, caso a 
área não seja liberada o empreendedor deverá comprar outra área para realizar a 
compensação. 
 
Finalmente, solicita que seja encaminhada cópia das complementações em arquivo 
digital. 

Resposta: Em anexo. 
 

 

 

 

 

 

  _________________________________________________ 

JEAN RAFAEL NEGRI 

Engenheiro Ambiental 

 CREA 118478-2  
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