
ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: AGRIMENSURA

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

AMOSC
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 18/07/2018 Auxílio na organização do evento do TCE.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: AGRIMENSURA

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

CAMARA MUNICIPAL DE UNIAO DO OESTE
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 01/02/2018 Levantamento planialtimétrico cadastral do terreno da Câmara de Vereadores.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: AGRIMENSURA

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO
Protocolo Data Descrição Atendimento

6088 19/01/2018 Execução de levantamento planimétrico cadastral e elaboração de mapa cadastral da
Rua São Miguel(entre Q28A, Q28 e Q42) para elaboração de projeto de pavimentação
do passeio público.

6086 19/01/2018 Execução de levantamento planimétrico cadastral e elaboração de mapa cadastral da
Rua Aparício Rolin de Moura(entre Q31 e Q29); para elaboração de projeto de
pavimentação do passeio público.

6087 19/01/2018 Execução de levantamento planimétrico cadastral e elaboração de mapa cadastral da
Rua São Domingos(entre Q28A e chácaras); para elaboração de projeto de
pavimentação do passeio público.

6085 19/01/2018 Execução de levantamento planimétrico cadastral e elaboração de mapa cadastral da
Rua Criciúma(entre Q33, Q34, Q29 e Q41); para elaboração de projeto de
pavimentação do passeio público.

6194 15/02/2018 Análise, emissão de parecer técnico e aprovação do projeto de desmembramento dos
lotes urbanos nºs. (06 e 07) da quadra nº. 13 de matrícula nº. 13.418 de propriedade
de Marcos Paulo da Silva e outro.

6089 22/02/2018 Execução de levantamento planimétrico cadastral e elaboração de mapa cadastral da
Rua Benedito Paulo do Nascimento para elaboração de projeto de pavimentação do
passeio público.

6104 22/02/2018 Execução de levantamento planimétrico cadastral e elaboração de mapa cadastral da
Rua Paulino Lucca para elaboração de projeto de pavimentação do passeio público.

6105 22/02/2018 Execução de levantamento planimétrico cadastral e elaboração de mapa cadastral da
Rua Pedro Guilherme Simon para elaboração de projeto de pavimentação do passeio
público.

6108 22/02/2018 Execução de levantamento planimétrico cadastral e elaboração de mapa cadastral da
Rua Pedro Guilherme Simon para elaboração de projeto de pavimentação do passeio
público.

6107 22/02/2018 Execução de levantamento planimétrico cadastral e elaboração de mapa cadastral da
Travessa Silvino Igino Zeni para elaboração de projeto de pavimentação do passeio
público.

6106 22/02/2018 Execução de levantamento planimétrico cadastral e elaboração de mapa cadastral da
Travessa Rosina Scheffer para elaboração de projeto de pavimentação do passeio
público.

6245 27/02/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de desmembramento do lote urbano nº. 01 da
quadra nº. 101 de matrícula nº. 12.167 de propriedade de Fernanda Zeni.
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6248 12/03/2018 Demarcação da Travessa Vitório Rossetto para execução de obras de terraplanagem.

6235 12/03/2018 Demarcação dos vértices de divisa do lote urbano nº. 07 da quadra nº. 58 de
propriedade do município em razão de o mesmo lote ter sido leiloado e em fase de
transferência.

6296 21/03/2018 Execução de levantamento planimétrico cadastral da garagem municipal (DMER) para
projeto de ampliação e reforma do mesmo.

6083 23/03/2018 Execução de levantamento planimétrico cadastral e elaboração de mapa cadastral da
Avenida Joinville para elaboração de projeto de pavimentação do passeio público.

6103 23/03/2018 Execução de levantamento planimétrico cadastral e elaboração de mapa cadastral da
Rua Bom Retiro para elaboração de projeto de pavimentação do passeio público.

6095 10/04/2018 Execução de levantamento planimétrico cadastral e elaboração de mapa cadastral da
Rua Florianópolis para elaboração de projeto de pavimentação do passeio público.

6096 10/04/2018 Execução de levantamento planimétrico cadastral e elaboração de mapa cadastral da
Rua Mafra para elaboração de projeto de pavimentação do passeio público.

6102 10/04/2018 Execução de levantamento planimétrico cadastral e elaboração de mapa cadastral da
Rua Porto Unão para elaboração de projeto de pavimentação do passeio público.

6101 10/04/2018 Execução de levantamento planimétrico cadastral e elaboração de mapa cadastral da
Rua dos Veranistas para elaboração de projeto de pavimentação do passeio público.

6097 10/04/2018 Execução de levantamento planimétrico cadastral e elaboração de mapa cadastral da
Rua São José para elaboração de projeto de pavimentação do passeio público.

6098 10/04/2018 Execução de levantamento planimétrico cadastral e elaboração de mapa cadastral da
Rua Verônica Felipe para elaboração de projeto de pavimentação do passeio público.

6099 10/04/2018 Execução de levantamento planimétrico cadastral e elaboração de mapa cadastral da
Travessa Antonio Ramenzoni para elaboração de projeto de pavimentação do passeio
público.

6259 12/04/2018 Análise e parecer técnico para os projetos de retificação administrativa das matrícula
nºs. 01.727 e 10.207 dos imóveis urbanos de propriedade de Almir Klauck e outro.

6357 16/04/2018 Execução de levantamento planialtimétrico cadastral do lotes urbano nºs. 01, 02, 03,
04, 05 e 07 da quadra nº. 32 para elaboração de projeto de edificação no local(Foz do
Chapecó).

6354 16/04/2018 Execução de levantamento planialtimétrico cadastral do lote urano nº. 08, da quadra
78( CEIM Cinderela) para projeto de cobertura da área destinada aos brinquedos e
futura ampliação do prédio.

6480 21/05/2018 Execução de levantamento planialtimétrico cadastral de parte das Ruas: São Joaquim,
Blumenau e Travessa Severino Ruaro para elaboração de projeto de drenagem
pluvial.

6114 16/07/2018 Execução de levantamento topográfico elaboração de mapa cadastral (postes, lixeiras,
placas, árvores, entradas
veículos, divisas, muretas, lombadas, rampas,...) da Rua Salete Canepelle para projeto
de pavimentação do passeio público.
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6084 16/07/2018 Execução de levantamento topográfico elaboração de mapa cadastral (postes, lixeiras,
placas, árvores, entradas
veículos, divisas, muretas, lombadas, rampas,...) da Rua Videira para projeto de
pavimentação do passeio público.

6093 16/07/2018 Execução de levantamento topográfico elaboração de mapa cadastral (postes, lixeiras,
placas, árvores, entradas
veículos, divisas, muretas, lombadas, rampas,...) da Rua Joaçaba para projeto de
pavimentação do passeio público.

6094 16/07/2018 Execução de levantamento topográfico elaboração de mapa cadastral (postes, lixeiras,
placas, árvores, entradas
veículos, divisas, muretas, lombadas, rampas,...) da Rua Aurora para projeto de
pavimentação do passeio público.

6100 16/07/2018 Execução de levantamento topográfico elaboração de mapa cadastral (postes, lixeiras,
placas, árvores, entradas
veículos, divisas, muretas, lombadas, rampas,...) da Rua Araranguá para projeto de
pavimentação do passeio público.

6109 16/07/2018 Execução de levantamento topográfico elaboração de mapa cadastral (postes, lixeiras,
placas, árvores, entradas
veículos, divisas, muretas, lombadas, rampas,...) da Rua Salete Blumenau para projeto
de pavimentação do passeio público.

6110 16/07/2018 Execução de levantamento topográfico elaboração de mapa cadastral (postes, lixeiras,
placas, árvores, entradas
veículos, divisas, muretas, lombadas, rampas,...) da Rua Rio do Sul para projeto de
pavimentação do passeio público.

6111 16/07/2018 Execução de levantamento topográfico elaboração de mapa cadastral (postes, lixeiras,
placas, árvores, entradas
veículos, divisas, muretas, lombadas, rampas,...) da Rua Campos Novos para projeto
de pavimentação do passeio público.

6112 16/07/2018 Execução de levantamento topográfico elaboração de mapa cadastral (postes, lixeiras,
placas, árvores, entradas
veículos, divisas, muretas, lombadas, rampas,...) da Travessa Arruda para projeto de
pavimentação do passeio público.

6113 16/07/2018 Execução de levantamento topográfico elaboração de mapa cadastral (postes, lixeiras,
placas, árvores, entradas
veículos, divisas, muretas, lombadas, rampas,...) da Rua Nossa Senhora Aparecida
para projeto de pavimentação do passeio público.

6522 24/07/2018 Elaboração de relatório de vistoria sobre as obras de infraestrutura do Loteamento
Celito Werlang, em razão de requerimento do ministério público. 

S/P 25/07/2018 Execução de levantamento planialtimétrico cadastral do prédio/área do Pré Escolar
Daniela na localidade de Barra Maidana para elaboração de projeto de acessibilidade
(Norma técnica NBR9050).

6630 25/07/2018 Execução de levantamento planialtimétrico cadastral do prédio/área do Pré Escolar
Daniela na localidade de Barra Maidana para elaboração de projeto de acessibilidade
(Norma técnica NBR9050).

S/P 01/08/2018 Execução de levantamento planialtimétrico cadastral do prédio/área da Escola
Municipal Veneranda Soldatelli, no Bairro Novo Horizonte, para elaboração de projeto
de acessibilidade (Norma técnica NBR9050).

6609 10/09/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de desmembramento dos lotes urbanos nºs.
(06 e 07) da quadra nº. 13 de propriedade de Marcos Paulo da Silva e outros.

6885 29/10/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
04.352 do imóvel rural de propriedade de Britabal Industria e Comércio Ltda.
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6803 30/10/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
04.270 do imóvel rural de propriedade de José Fortunato Izele e outros.

6787 30/10/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
09.447 do imóvel rural de propriedade de Darci Giongo e outro.

6961 04/12/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
08.532 do lote urbano nº. (3 e 2) da quadra nº. 33 de propriedade de Rubens
Schleicher e outro.
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6148 11/01/2018 Envio do arquivo  digital do "loteamento industrial", elaborado pela Amosc para os
emails, alexcarniel@gmail.com
tributacao@aguasfrias.sc.gov.br, conforme solicitação.

S/P 19/01/2018 Levantamento da área rural matricula nº11.129 do proprietário João Maria da
Silveira,para projeto de retificação administrativa e posterior projeto de desapropriação
de parte da área para o município de águas frias.

6166 01/02/2018 Analise e Parecer Técnico Retificação Administrativa e Desmembramento  Matrícula .
Nº  24.158

6266 07/03/2018 Analise e parecer técnico do processo de retificação de imóvel rural - Matrícula nº
106.090  de Paulo Panis.

S/P 07/03/2018 Elaboração do projeto de Loteamento Industrial no imóvel Parte dos lotes rurais nº 10
e 12, matricula nº 1.738 do Município de Águas Frias.

6364 06/04/2018 Projeto de desmembramento alterado conforme solicitação, impresso enviado ao
município. 

S/P 06/04/2018 Levantamento Planialtimétrico da área onde será instalado o novo patio de maquinas
do município.
Conclusão do Levantamento topografico pra fins de retificação da área de propriedade
de João da Silveira, para projeto de desapropriação.

S/P 18/04/2018 Elaboração de projeto de desmembramento do imóvel lote 01 da quadra nº 64
matricula nº 1.631 de propriedade do Município e Águas Frias.

6363 24/04/2018 Levantamento planialtimértico do acesso ao Salto Meia Lua realizado e enviado via
email para a Eng.ª Fabiana Grando e para o Prefeito. 

6308 11/05/2018 Envio via email de mapa rodoviário com  relação das Estradas Municipais EMAF

S/P 18/05/2018 Levantamento planialtimétrico dos túmulos e divisas da área do cemitério para projeto
de regularização ambiental.

6500 06/06/2018 Analise e parecer técnico Retificação Administrativa  Mat nº 106.090 de Paulo Panis.

30/01/19 08:26 AMSigaWeb - Solicitações de Serviços4 / 46



ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: AGRIMENSURA

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 06/07/2018 Locação da rua projetada conforme projeto de desmembramento da área onde sera
instalada a nova garagem municipal.

S/P 10/08/2018 Locação de área com 2 mil m2 a ser desapropriada pelo Município de Águas Frias da
propriedade do Sr. João da Silveira.

6706 30/08/2018 Elaboração projeto com levantamento planialtimétrico e cadastral dos túmulos para
regularização do cemitério municipal.

6722 03/09/2018 Análise e parecer técnico  projeto retificação administrativa, Matrícula nº 29.027, de
Odacir Galleazzi.

S/P 28/09/2018 Locação de divisas do lote nº 12 da quadra nº 15.
Levantamento de áreas rurais de propriedade do Município de Águas Frias,
localizadas na Linha Lageado Felício.

6848 25/10/2018 Analise e anuência retificação administrativa  Mat. nº 29.027 de Odacir Galeazzi.

6962 22/11/2018 Impressão de Mapas Municipais e envio ao municipio.

S/P 23/11/2018 Locação da Rua a ser executada no Loteamento Industrial.

S/P 28/11/2018 Conclusão da demarcação da rua a ser executada no loteamento industrial.
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S/P 25/01/2018 Locação das divisas da área da prefeitura na Quadra n° 06, onde está localizada a
Escola Estadual Benta Cardoso.

S/P 13/03/2018 Levantamento planialtimétrico de um treco da estrada do interior em frente ao
Camping Primavera, para projeto de pavimentação.

S/P 09/04/2018 Levantamento planialtimétrico de um treco da estrada do interior na Linha São Luiz,
para projeto de pavimentação.

S/P 10/05/2018 Levantamento planialtimétrico do pátio da Escola Municipal para projeto de paisagismo
e de acesso na mesma. 

S/P 24/07/2018 Levantamento planialtimétrico da Rua Hercílio Luz, para execução de projeto de Rua
coberta.

S/P 24/07/2018 Levantamento planialtimétrico da Rua Hercílio Luz, para execução do projeto de Rua
coberta.

S/P 14/08/2018 Levantamento planialtimétrico da Rua Padre Anchieta, ao lado do campo municipal,
para execução do projeto de quadra de vôlei de areia.
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S/P 10/09/2018 Levantamento planialtimétrico das Ruas Hercílio Luz, Sete de Setembro com a
finalidade de gerar perfis longitudinais e transversais das referidas ruas.

S/P 20/11/2018 Levantamento com GPS de trecho de estrada próximo a rótula da avenida, saída para
Seara, para projeto de pavimentação.

S/P 21/11/2018 Levantamento topográfico de uma Estrada municipal, próxima a cidade de Arvoredo,
para projeto de pavimentação com pedras irregulares.

S/P 03/12/2018 Mapa de localização da SC459, para atender a solicitação do DEINFRA, no projeto de
ciclovia.

S/P 04/12/2018 Seções transversais de 50 em 50 metros da SC459, para atender a solicitação do
DEINFRA, no projeto de ciclovia.
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6163 29/01/2018 Execução de levantamento planialtimétrico cadastral e elaboração de mapa de
situação do lote urbano nº. 388 da quadra nº. 34 para elaboração de projeto de muro
de contenção no local.

6180 30/01/2018 Análise e emissão de parecer técnico para a consulta prévia sobre a proposta de
desmembramento de lote Urbano nº. 205 da quadra 19 de matrícula nº. 48.206 de
propriedade de Antonio Cesaro de Souza.

6240 20/03/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
105.022 do imóvel rural de propriedade de  Valdir Agostini e outro.

6241 20/03/2018 Análise a aprovação do projeto de desmembramento do imóvel rural de matrícula nº.
129.494 de propriedade de Foz do Chapecó Energia S/A.

6317 02/04/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
50.374 do imóvel rural de propriedade de Luciane Basso Bressan e outro.

6318 02/04/2018 Análise e parecer técnico favorável para o projeto de retificação administrativa da
matrícula nº. 03.827 do imóvel urbano de propriedade de Edi Marcos Fernandes de
Mello e outros.

6313 13/04/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de desmembramento do imóvel urbano de
matrícula nº. 97.496 de propriedade de Lourdes Matiazzo.

6314 13/04/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de desmembramento do imóvel urbano de
matrícula nº. 97.495 de propriedade de Juliano Matiazzo.

6315 13/04/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de desmembramento do imóvel urbano de
matrícula nº. 97.498 de propriedade de Irineu Matiazzo e outro.

6366 30/04/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação da matrícula nº. 42.477 do
imóvel rural de propriedade de Valdomiro Dallastra e outro.

6298 07/05/2018 Análise e emissão de parecer técnico para a consulta de parcelamento do solo sobre o
 imóvel urbano de matrícula nº. 99.619 (loteamento aprovado: Loteamento de
Quadros) de propriedade de Tiago Gonçalves da
Rosa.
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6415 07/05/2018 Análise e parecer técnico para a consulta prévia do Loteamento Residencial Colina do
Sol(regularização TAC - MP) sobre o imóvel de matrícula nº.: 48.970.

6387 08/05/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de desmembramento do imóvel rural de
matrícula nº. 120.060 de propriedade de José Ghellerb e outro.

6398 08/05/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
11.296 de propriedade de   Evanilde Vassoler Balbinot.

6399 08/05/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de desmembramento do lote urbano nº. 442
da quadra 41 de matrícula nº. 129.958 de propriedade de Teresinha Hilsa Dahmer. 

6394 08/05/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de desmembramento do imóvel rural de
matrícula nº. 123.917 de propriedade de  Auílson Marcante e outro.

6389 24/05/2018 Análise e aprovação do projeto de desmembramento do imóvel rural de matrícula nº.
127.957 de propriedade de Admir João Basso e outro.

6476 08/06/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da transcrição nº.
54.895, livro 3-T, FOLHA 300 do imóvel rural de propriedade de Romildo Pigatto e
outro.

6477 08/06/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
82.971 do imóvel rural de propriedade de Romildo Pigatto e outros.

6478 15/06/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de desmembramento de parte do lote urbano
nº. 379, da atual quadra nº. 33 - matrícula nº. 47.871 de propriedade de Nelson
Marcante e outro.

6388 15/06/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
09.581 do imóvel rural de propriedade de Ari Mucelini e outros.

S/P 18/06/2018 Locação do lote urbano n. 01 da quadra n. 05 do Loteamento Popular Parque da
Melância(projetado) para verificar invasão da divisa dos lotes públicos lindeiros.

6560 25/06/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
42.477 do imóvel rural de propriedade de Valdomiro Dallastra e outro.

6519 25/06/2018 Consulta prévia indeferida para a proposta de desmembramento do imóvel rural de
matrícula nº. 130.912 de propriedade de  Valmor Luiz Trentin e outro.

6503 26/06/2018 Análise e emissão de parecer técnico para resposta do proprietário ao parecer técnico
nº. 055/2018 em razão de pedido de Consulta Prévia: Loteamento De Quadros -
Imóvel de matrícula nº.  99.619 de propriedade de Thiago Gonçalves da Rosa e outros.

S/P 23/07/2018 Execução de levantamento planialtimétrico cadastral do prolongamento da Rua
Almirante Barroso (acesso laticínio) e Rua Hercílio Luz para elaboração de projeto de
pavimentação.

6587 30/08/2018 Desmembramento/ unificação dos imóveis rurais de - mat. nº. 128.794 e mat. nº.
131.399 de propriedade de Foz do Chapecó Energia, Laurindo Ceccon e outro.

6596 30/08/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de desmembramento do lote urbano nº. 442
da quadra nº. 41 - matrícula nº. 129.958 de propriedade de Terezinha Hilsa Dahmer e
outros.

6597 30/08/2018 Análise e parecer técnico favorável a anuência municipal no projeto de retificação
administrativa da mat. nº.  48.873 do imóvel rural de propriedade de Antoninho Schultz
e outro.

30/01/19 08:26 AMSigaWeb - Solicitações de Serviços7 / 46



ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: AGRIMENSURA

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL
Protocolo Data Descrição Atendimento

6595 30/08/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
11.296 de propriedade de  Evanilde Vassoler Balbinot e outro.

6735 31/08/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
123.917 do imóvel rural de propriedade de Auilson Marcante e outro.

6665 31/08/2018 Análise e parecer técnico favorável a anuência municipal no projeto de retificação
administrativa da matrícula nº. 124.583 de propriedade de Luiz Maciel.

6720 31/08/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de desmembramento do imóvel rural de
matrícula nº. 127.957 de propriedade de Admir João Basso e outro.

S/P 11/09/2018 Execução de levantamento planialtimétrico cadastral da Rua Almirante Barroso (trecho
entre Q.11/Q.14 até o Lajeado Caxambu do Sul; Rua Salgado Filho (trecho entre
Q.09/Q.45); Rua Índio Condá(trecho entre Q.07/Q.09); para fins de pavimentação e
projetos de acessibilidade.

6815 25/09/2018 Análise e aprovação do projeto de desmembramento do imóvel rural de  matrícula nº.
127.957 de propriedade de Admir João Basso e outro.

6813 25/09/2018 Análise e aprovação do projeto de desmembramento do lote urbano nº. 442 da quadra
nº. 41 de matrícula nº. 129.958 de propriedade deTerezinha Hilsa Dahmer e outros.

6811 25/09/2018 Análise e parecer técnico favorável ao projeto de retificação administrativa da
matrícula nº. 06.002 de propriedade de Romildo Pigatto e outro.

6812 25/09/2018 Análise e parecer técnico favorável ao projeto de retificação administrativa da
transcrição nº. 54.895, livro 3-T, folha 300 de propriedade de Romildo Pigatto e outro.

6816 25/09/2018 Análise e parecer técnico favorável para o projeto de retificação administrativa da
matrícula nº. 11.296 do imóvel rural de propriedade de Evanilde Vassoler Balbinot e
outro.

S/P 09/10/2018 Rastreio com equipamento GPS para gerar pontos de apoio para posterior
levantamento com equipamento Drone, afim de atender demanda de levantamentos
para elaboração de projetos do Programa Avançar Cidades.

S/P 11/10/2018 Levantamento aerofotogramétrico das ruas do programa Avançar Cidades.

S/P 24/10/2018 Levantamento de pontos com GPS da rodovia Caxambu / Planalto, trecho onde será
feito projeto de ciclovia. Necessário para complementação de levantamento com
drone.

S/P 05/11/2018 Execução de levantamento planialtimétrico cadastral georreferenciado da Rua Manoel
F. do Amaral e parte da Rodovia SC283/trecho no prolongamento da Av. Getuúlio
Vargas sentido Guatambu para projeto de pavimentação(avançar cidades).

6784 23/11/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
09.581 de propriedade de Ari Mucelini e outro.

S/P 29/11/2018 Auxílio ao eng civil e diretor Jorge em: levantamento manual de medidas das ruas
Almeirante Baroso e Av Getúlio Vargas, para tirar dúvidas de levantamento feito com
drone, para projeto de calçadas.

6783 27/12/2018 Análise, aprovação e emissão de parecer técnico para o projeto de retificação
administrativa e unificação das matrículas nº. 27.463 e 42.863 dos imóveis rurais de
propriedade Foz do Chapecó Energia S/A.
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6925 27/12/2018 Análise e aprovação do projeto de desmembramento do imóvel rural de matrícula nº.
128.794 de propriedade de Foz do Chapecó e Laurindo Ceccon.

6990 27/12/2018 Análise e aprovação do projeto de desmembramento do imóvel de matrícula nº. 97.496
de propriedade de Lourdes Matiazzo.

6989 27/12/2018 Análise e aprovação para o projeto de desmembramento do imóvel de matrícula nº.
97.498 de propriedade de Irineu Matiazzo.

7004 27/12/2018 Análise e aprovação do projeto de desmembramento do imóvel rural de matrícula nº.
127.957 de propriedade de Admir João Basso e outro.

6782 27/12/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de desmembramento do imóvel rural de
matrícula nº. 131.381 de propriedade de Foz do Chapecó Energia S/A.

6884 28/12/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de desmembramento do imóvel rural de
matrícula nº. 120.972 de propriedade de Claudio Ziliotto e outros.

6921 28/12/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
24.776 do imóvel rural de propriedade de Elcir Bellei e outro.

7008 28/12/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de desmembramento do imóvel rural de
matrícula nº. 130.912 de propriedade de Valmor Trentin e outro.

7009 28/12/2018 Análise e parecer técnico para o proejo de unificação e desmembramento dos imóveis
rurais de matrículas nºs. 129.790, 129.792 e 132.261 de propriedade de Valdomiro
Dallastra e outro.

7010 28/12/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
13.919 do imóvel rural de propriedade de Lourdes Chiarello Gnoatto e outros.

7012 28/12/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de desmembramento do imóvel rural de
matrícula nº. 120.075 de propriedade de Carlos Zeli Merisio e outro.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: AGRIMENSURA

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE CHAPECO
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 10/01/2018 levantamento topográfico da rua 25 de Julho para verificação do asfalto e drenagem
pluvial existente.

S/P 11/01/2018 Locação dos lotes da regularização fundiária do loteamento 25 de Julho.

S/P 15/01/2018 Georreferenciamento da área Loteamento Juliana e memorial descritivo com
coordenadas UTM SIRGAS2000, conforme solicitação do Registro de Imóveis de
Chapecó.  

S/P 06/02/2018 Levantamento planialtimétrico de parte da área de preservação permanente da quadra
n° 4982, com área de 1.500,00m², localizada no Bairro Vila Rica.

S/P 16/02/2018 Levantamento topográfico das benfeitorias ( postes, drenagem pluvial ) no loteamento
Caçador de propriedade do Município de Chapecó.
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S/P 21/02/2018 Levantamento topográfico dos postes, drenagem pluvial e calçamento do loteamento
de interesse social Don José Gomes.

S/P 27/02/2018 Levantamento topográfico da drenagem pluvial, calçamento e rede de energia elétrica
do Loteamento Esperança.

S/P 08/03/2018 Mapa e memorial descritivo do loteamento Morada Verde vale.

S/P 22/03/2018 Levantamento topográfico das áreas verdes localizadas nas quadras n° 2452, 2468,
2469 e 2611, todas localizadas no Bairro EFAPI, para aferição das divisas com a
propriedade da empresa Azeplast.

S/P 05/04/2018 Levantamento planialtimétrico do Loteamento de interesse social Mariana, para fins de
regularização urbana.

S/P 12/04/2018 Levantamento planialtimétrico da área do Colégio São Francisco, localizado no Bairro
Seminário, atendendo requerimento feito pela ADR - Chapecó.

S/P 03/05/2018 Início do levantamento topográfico das quadras 2999, 3016, 3017 e 3018, localizadas
na vila Mantelli.

S/P 09/05/2018 Mapa georreferenciado, planialtimétrico, geométrico e com as edificações da Vila Neri,
a pedido da diretoria de regularização fundiária.

S/P 18/05/2018 Levantamento topográfico da área verde e da área institucional da quadra 4202,
localizada no bairro EFAPI.

S/P 05/06/2018 Mapa e memorial georreferenciado com coordenadas geodésicas do loteamento Vale
das Hortênsias III. 

S/P 11/06/2018 Mapa e memorial georreferenciado com coordenadas geodésicas do loteamento
Juliana localizado no Bairro EFAPI. 

S/P 15/06/2018 Levantamento topográfico da quadra n° 2177, localizado no bairro Passo dos Fortes,
para verificação de possível invasão da APP.

S/P 21/06/2018 Mapa e memorial georreferenciado com coordenadas geodésicas do Morada Verde
Vale localizado no Bairro São Cristóvão. 

S/P 27/06/2018 Mapa e memorial georreferenciado com coordenadas geodésicas do Loteamento
Esperança localizado no Bairro EFAPI.

S/P 16/08/2018 Levantamento planialtimétrico da área da quadra 1744 e arredores, localizada no
Bairro Cristo Rei, para projeto de regularização fundiária.

S/P 23/08/2018 continuidade ao levantamento planialtimétrico da área da quadra 1744 e arredores,
localizada no Bairro Cristo Rei, para projeto de regularização fundiária.

S/P 28/08/2018 Levantamento planialtimétrico cadastral da área das ruas, bueiros, poste do
loteamento São Marcos.

S/P 04/09/2018 Georreferenciamento da área do loteamento Mariana com coordenadas geodésicas de
Latitude e Longitude.
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S/P 11/09/2018 Levantamento planialtimétrico da quadra 1744 e arredores para verificação de possível
invasão de área pública e posterior projeto de regularização fundiária.

S/P 14/09/2018 Georreferenciamento da área do loteamento São José com coordenadas geodésicas
de Latitude e Longitude.

S/P 18/09/2018 Georreferenciamento da área do loteamento 25 de Julho com coordenadas
geodésicas de Latitude e Longitude.

S/P 25/09/2018 Georreferenciamento da área do loteamento Nova Vida com coordenadas geodésicas
de Latitude e Longitude.

S/P 27/09/2018 Levantamento planialtimétrico das quadras 2999, 3016, 3017 e 3018, localizada na vila
Mantelli, para fins de regularização fundiária.

S/P 04/10/2018 Levantamento planialtimétrico da área do loteamento Vila Neri, localizado no Bairro
Seminário.

S/P 11/10/2018 Georreferenciamento da área do loteamento Caçador com coordenadas geodésicas
de Latitude e Longitude.

S/P 25/10/2018 Levantamento topográfico das quadras 2303, 2310, 2311 e 2317, do loteamento
Eldorado III, para verificação de possível invasão de Áreas Institucionais pertencentes
ao município de Chapecó.

S/P 01/11/2018 Levantamento com GPS do loteamento Alto Paraíso, para projeto de
georreferenciamento.

S/P 01/11/2018 Levantamento com GPS do loteamento Alto Paraíso, para projeto de
georreferenciamento.

S/P 01/11/2018 Mapa e memorial descritivo das quadras 2303, 2310, 2311 e 2317, do loteamento
Eldorado III, para desafetação e tornar os lotes em Área de Preservação Permanente.

S/P 14/11/2018 Locação de lotes projetados no Loteamento Esperança, localizado no Bairro EFAPI.

S/P 07/12/2018 Mapa e memorial descritivo das quadras 2296, 2297, 2298, 2304, 2305 e 2312, do
loteamento Eldorado III, para desafetação para transformar dos lotes em Área de
Preservação Permanente.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: AGRIMENSURA

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA
Protocolo Data Descrição Atendimento

6120 11/01/2018 Analise viabilidade de desmembramento da área institucional do loteamento Habitar
Social.

6161 23/01/2018 Analise e Parecer Técnico do projeto de desmembramento rural da matricula 129.620
de propriedade do Sr. Aidos Salvador.
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6151 23/01/2018 Análise e Parecer Técnico projeto de retificação administrativa referente a matricula
n°19.212, de Dovilio Orso.

6147 23/01/2018 Aprovação projeto de unificação lotes urbanos nº 13 e 14 da quadra nº 19 matrículas
nºs 58.604 e 58.603.

6130 26/01/2018 Locação dos limites da marginal da BR 282 mo loteamento Giacomim

S/P 26/01/2018 Locação de alinhamento de quadras no loteamento Giacomin.
Levantamento da Área institucional do loteamento popular habitar para projeto de
permuta de áreas.

6175 01/02/2018 Análise e aprovação  retificação administrativa do imóvel da matricula N°109.991 de
propriedade de Celso Dal Santo.

S/P 02/03/2018 Levantamento de área do cemitério municipal para verificar invasão.
Reunião com o Sec. de Planejamento Mauro, sobre alterações no Plano Diretor do
Município.

6322 22/03/2018 Impressão de 2 copias do mapa do município de Cordilheira com imagem e suas
respectivas divisas municipais.

6275 27/03/2018 Analise e Aprovação Desmembramento Rural  imóvel  Mat. nº  125.729.

6303 27/03/2018 Analise e aprovação Retificação Administrativa da Matricula N°44.190 de propriedade
de Maria Ondina
Cavazzotto Ansolin.

6251 27/03/2018 Análise e parecer técnico projeto dede desmembramento relativo à matrícula 75262 de
propriedade do Sr. José Domingos Gabriel e outros.

S/P 13/04/2018 Levantamento Planialtimétrico das Ruas Jose Felini,Rua Alberto Tressoldi e Rua
Ortenila Bortolanza para projeto de pavimentação asfáltica.

6339 24/04/2018 Analise e Parecer Técnico Retificação Administrativa  Mat. nº 30.255

6409 11/05/2018 Analise e Parecer Técnico Retificação e Unificação  Mat. nºs 77.307 e 68.644

6369 11/05/2018 Analise e Parecer Técnico Retificação  Mat. nº 105.368

6425 11/05/2018  Analise e parecer técnio do projeto de desmembramento e unificação das matriculas
nº
100.962 e 124.744 de propriedade de Eliberto Carlos Sachet e outros. 

6420 11/05/2018 Analise e parecer técnico do projeto retificação administrativa e alteração de medidas
da
matricula nº 270 de propriedade de Compacta Equipamentos Industriais Ltda ME.

6419 11/05/2018 Atualização e impressão do mapa urbano municipal incluindo no loteamento mirante
do trevo os nomes das ruas conforme lei municipal 1096/2014.
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6408 16/05/2018 Elaboração projeto de retificação administrativa do lote urbano nº 06 da quadra nº 28
do Loteamento Rosa Linda 
 (Área de interesse municipal).

S/P 25/05/2018 Levantamento topografico de ruas da área central para projeto de revitalização de
pavimentação asfáltica e passeio público.

6479 04/06/2018 Analise e parecer técnico projeto de retificação administrativa, matricula nº 66.881 de
Micheli de Oliveira.

6590 27/06/2018 Analise e aprovação  retificação e unificação lotes urbanos  mat. nºs 77.307 e 68.644.

6534 27/06/2018 Análise parecer técnico projeto retificação administrativa matricula nº 15.459 de
Adelino Munsio Compagnoni.

6556 04/07/2018 Analise e parecer técnico projeto de retificação administrativa matricula nº 1.155 de
Adelar Jose Mattana.

6555 04/07/2018 Analise e parecer técnico projeto de retificação administrativa matricula nº 24.39 de
Adelar Jose Mattana.

6562 10/07/2018 Analise e Parecer deConsulta Prévia Loteamento DECESARO LTDA.

S/P 13/07/2018 Locação de divisas do lote urbano nº 35 quadra nº 09 do Distrito de Fernando
Machado.
Levantamento planialtimétrico do lote nº 02  quadra nº 22, posto de saúde do
loteamento rosa linda para projeto d.e ampliação

6616 13/07/2018 Locação e Levantamento topográfico dos lotes urbanos de matricula nºs 63.384,
63.382, 63.383, 63.385, 4.872 e 59.611 para avaliação e posterior leilão dos imoveis. 

6535 13/07/2018 Levantamento topográfico planialtimétrico do terreno do Posto de saúde Francismar
Tozzo, para
projeto de um estacionamento coberto.

6610 24/07/2018 Analise e anuência projeto de retificação administrativa de Alberto Villani, matrícula nº
30.252.

6621 02/08/2018 Analise e parecer técnico projeto retificação administrativa matrícula n° 109.991 de
Celso Dal Santo.

6668 14/08/2018 Analise e Parecer Técnico Retificação Administrativa  Matrícula  nº 41.333

6671 14/08/2018  Analise e Parecer Técnico Desmembramento Rural  Mat. nº 129.993

6695 14/08/2018 Analise e anuência projeto retificação administrativa matrícula n° 109.991 de Celso Dal
Santo.

6690 14/08/2018 Análise e parecer técnico projeto de retificação administrativa matriculas nº 28.020 e
28.021, de Alceu Carraro e outros.
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6689 14/08/2018 Análise e aprovação de projeto de unificação dos lotes 08 e 09 da quadra 01 da Rua
Orlindo Breancini Loteamento Ludovico J. Tozzo de Sidnei Vilani.

6658 14/08/2018 Analise e parecer técnico retificação administrativa, matrícula nº 28.021 de propriedade
de Inês Salete
Carraro e outros.

6707 20/08/2018 Analise e parecer técnico projeto de retificação administrativa Transcrição nº 42.712 e
5.735 de Alcides Tressoldi.

S/P 24/08/2018 Reunião com prefeito e secretario Mauro sobre alterações a serem executadas no
plano diretor municipal.

6611 24/08/2018 Analise e anuência projeto de retificação administrativa  Mat. nº 13.700 de Getulio
Carniel.

6743 03/09/2018 Analise e parecer técnico projeto Retificação Administrativa matricula 8.225, de
propriedade de Evaldo José Martelli.

6734 03/09/2018 Analise e parecer técnico projeto de retificação administrativa da matricula n°60. 885
de Ricardo Tressoldi.

6733 03/09/2018 Analise e parecer técnico de desmembramento da matricula n°131.250 de XC Emp.
Imobiliários.

6731 03/09/2018 Analise e parecer técnio projeto Desmembramento Rural Mat. 129.993 de Euclides Di
Domenico.

6730 03/09/2018 Análise e parecer técnico projeto retificação administrativa da matricula 105.368 de
Mafalda
Colombelli.

6713 03/09/2018 Analise e parecer técnico projeto de desmembramento rural , matricula nº 112.003 de
Claudicir Antonio Breansini.

6751 12/09/2018 Analise anuência projeto de desmembramento Rural - INCRA  Mat. nº 125.937.

6764 13/09/2018  Analise e Aprovação Desmembramento Rural -  Mat. nº 131.551

S/P 05/10/2018 Participação na audiência pública realizada na prefeitura de Cordilheira Alta, para
apresentação e discussão de pontos a serem alterados no plano diretor municipal.

6781 17/10/2018  Analise e Parecer Técnico Retificação Administrativa  Mat. nº 28.769

6794 17/10/2018 Analise e Parecer Técnico Retificação Administrativa Matricula nº 26.995

6795 17/10/2018 Analise e Parecer Técnico Retificação Administrativa  Mat. nº 44.026

6796 17/10/2018 Análise e parecer técnico projeto de retificação administrativa, matricula nº 28.901 de
propriedade do Dorival Di Domênico e outros.
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6820 18/10/2018 Analise e anuência projeto de desmembramento rural, matrícula 131.250 de XC Emp.
Imobiliários Ltda.

6819 18/10/2018 Analise e anuência projeto Retificação Administrativa  Mat. nº 60.885

6802 18/10/2018 Análise e aprovação projeto de Desmembramento Rural , matrícula 112.003 de
propriedade de
Claudicir Antonio Breansini e outros.

6799 18/10/2018 Analise e parecer técnico projeto Desmembramento de Jose Gabriel  Mat. nº 64.246.

6798 18/10/2018 Análise e parecer técnico projeto de retificação administrativa  matricula nº 75.596 de
propriedade do Sr. Isolda  Franchini Borsoi.

6797 18/10/2018 Análise e parecer técnico projeto de retificação administrativa, matricula nº 5.547 de
Propriedade de Domingos Marafon.

6851 30/10/2018 Analise e anuência  Projeto de Retificação Administrativa matrícula n° 8.225 de Evaldo
José Martelli.

6940 04/12/2018 Analise e anuência retificação administrativa de Mário Pederseti e Zelinda R.
Pederseti, matricula nº 41.333

6922 04/12/2018  Analise e parecer técnico do projeto de desmembramento do lote urbano nº 01 da
quadra 39
matricula nº 58.506 de propriedade de Transmilan Transportes Ltda ME.

6969 05/12/2018 Analise e Parecer Técnico Projeto de Desmembramento Rural matrícula n. 129.993 de
Euclides Di Domenico.

6945 05/12/2018 Analise Parecer Técnico Projeto Retificação Administrativa matrícula 44.026 - Ulisses
Di Domenico e outros.

6944 05/12/2018 Analise e Parecer Técnico Retificação Administrativa do imóvel n. 75.596 de Isolda
Franchini Borsoi e Doacir Borsoi.

6943 05/12/2018 Analise e Parecer Técnico Retificação administrativa matrícula 26.995 - Dorvile Di
Domenico e outros.

6942 05/12/2018 Analise e Parecer Técnico Retificação Administrativa matrícula 5.547 de Domingos A.
Da Silva.

7005 06/12/2018 Analise e  Anuência  Retificação Administrativa  Mat. nº 28.021

6967 07/12/2018 Levantamento Planialtimétrico da Rua Atilio Bee, para projeto de pavimentação
asfáltica.

6987 07/12/2018 Demarcação de trechos das Ruas Olmir Caldart, Rua Ortenila Bortolanza José
Cerutti,no Bairro Rosa linda para abertura e posterior pavimentação.

S/P 07/12/2018 Demarcação de trechos das Ruas Olmir Caldart, Rua Ortenila Bortolanza José
Cerutti,no Bairro Rosa linda para abertura e posterior pavimentação.
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S/P 12/01/2018 Locação do alinhamento da Rua Vereador Itacir Brizot, em frente da quadra n° 113.

S/P 19/01/2018 Levantamento topográfico da escola localizada na Linha Cotovelo, com a finalidade de
demarcação da área que foi vendida pelo município de Coronel Freitas.

S/P 30/01/2018 Levantamento planialtimétrico de parte do loteamento Vista Alegre, para execução de
projeto de muro de contenção.

S/P 08/02/2018 Locação do alinhamento da Rua Fernandes Favaretto, localizada na quadra n° 87.  

S/P 09/02/2018 Levantamento planialtimétrico d ponte que esta localizada no loteamento Grambel.

S/P 23/02/2018 Levantamento planialtimétrico de parte da quadra n° 43, na Rua Duque de Caxias,
para execução de drenagem pluvial.

S/P 02/03/2018 Levantamento topográfico da Rua Florianópolis para execução de projeto de
desafetação de parte da referida rua.

S/P 16/03/2018 Locação do alinhamento da Rua Francisco Brizot no loteamento Ciarini.

S/P 23/03/2018 Locação da Rua Vitório José Alberto, no Loteamento Ciarini.

S/P 06/04/2018 Locação do alinhamento da quadra n° 82 em frente ao lote n° 06, localizado na Rua
Fioravente Enderle.

S/P 13/04/2018 Locação da Rua Ofelia Mazeto, localizado próximo ao bairro Antena.

S/P 04/05/2018 Levantamento planialtimétrico das Ruas Pernambuco e Mato Grosso, para execução
de pavimentação asfaltica.

S/P 17/05/2018 Levantamento planialtimétrico das Ruas Amazonas, Goias, Itacir Brizot, Amapá,
Fioravante Enderle, Guaporé, Almirante Barroso e General Osório, todas para
posterior projeto de pavimentação asfaltica.

S/P 08/06/2018 Levantamento planialtimétrico cadastral das Ruas Amapá, Iguassu, Espírito Santo, Rio
de Janeiro e Pará, para projeto de pavimentação asfáltica.

S/P 12/06/2018 Levantamento planialtimétrico cadastral das Ruas Alagoas, João Pessoa,
Pernambuco, Santa Catarina, para projeto de pavimentação asfáltica

S/P 19/06/2018 Levantamento planialtimétrico cadastral das Ruas do Loteamento Ciarine e
Loteamento Grambel, para projeto de pavimentação asfáltica

S/P 25/06/2018 Levantamento planialtimétrico da Linha Santo Antônio, para execução de projeto de
rede de abastecimento de água.

S/P 06/07/2018 Levantamento planialtimétrico da Rua Floriano Peixoto, para projeto de rebaixamento
da referida Rua.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: AGRIMENSURA

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 20/07/2018 Levantamento topográfico da estrutura da ponte que está sendo construída no
loteamento Grambel.

S/P 20/07/2018 Locação das Ruas Paulo Varnier esquina com Pará, em frente a quadra n° 108.

S/P 03/08/2018 Levantamento planialtimétrico da Rede de Abastecimento de Água da Linha São
Cristóvão.

S/P 07/08/2018 Término levantamento com GPS do trecho a ser implantado a rede de água na linha
Olinda e São Cristóvão.

5502 09/08/2018 Levantamento planialtimétrico da Praça para projeto da Rua Coberta

S/P 17/08/2018 Locação das Ruas Espírito Santo e Pará, ao lado da Quadra n° 66.

S/P 17/08/2018 Locação da Av Santa Catarina ao lado da quadra n° 17.

S/P 17/08/2018 Locação da Rua Vitório Alberti ao lado da quadra n° 517, localizado no Bairro Ciarini.

S/P 24/08/2018 Levantamento planialtimétrico da ponte localizada no bairro Grambel, para aferição
das medidas da mesma.

S/P 21/09/2018 Levantamento planialtimétrico do estacionamento ao lado da Prefeitura Municipal de
Coronel Freitas, para execução de projeto de Rua coberta.

S/P 21/09/2018 Demarcação de parte da divisa com o loteamento Floresta e a propriedade do Sr
Paulo Roberto Sirtuli.

S/P 24/09/2018 Análise e parecer técnico do projeto de loteamento da Biazi urbanizadora.

S/P 05/10/2018 Levantamento topográfico da obra do ginásio da linha Simões Lopes.

S/P 05/10/2018 Levantamento topográfico do ginásio localizado no Bairro Floresta.

S/P 05/10/2018 Levantamento planialtimétrico da ponto localizada no Bairro Grambel, para verificação
da estrutura.

S/P 05/10/2018 Locação da Rua Goias em frente a Quadra n° 531.

S/P 19/10/2018 Locação da Servidão Claudinei Tecchio, localizada no Bairro Passo da Areia.

S/P 26/10/2018 Levantamento topográfico georreferenciado de marcos na cidade Coronel Freitas para
ajuste da base cartográfica.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: AGRIMENSURA

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 09/11/2018 Locação das Ruas Vitório Alberti e Osmar Mazetto, ao lado da quadra 517, localizado
no loteamento Ciarini.

S/P 16/11/2018 Levantamento da cerca realizada ao redor do campo de futebol municipal, para
verificação da metragem executada.

S/P 06/12/2018 Projeto de retificação da matrícula n° 275, de um imóvel de propriedade do Município
de Coronel Freitas.

S/P 14/12/2018 Reunião com os funcionários do município de Coronel Freitas, para ações e execução
do projeto de regularização fundiária da Quadra n° 49 da Linha Simões Lopes.

S/P 21/12/2018 Levantamento planialtimétrico para fins de georreferenciamento do Loteamento
popular localizado na Linha Simões Lopes. Início da Locação do Loteamento da Área
do Tiro, localizado em jardinópolis.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: AGRIMENSURA

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 22/02/2018 Levantamento cadastral da área do Laticínio.

6287 09/03/2018 Analise de projeto de unificação das matrículas N.º 10.689 E 10.691.

6352 08/05/2018 Estudo de desapropriação de ampliação do cemitério municipal.

S/P 08/05/2018 Reunião e elaboração do termo de desapropriação (ampliação do cemitério).

6544 15/06/2018 Levantamento planialtimétrico cadastral do terreno da escola Bárica Rui Barbosa e
quadras adjacentes até o  Lajeado.

S/P 19/06/2018 Levantamento planialtimétrico escola estadual.

6580 28/06/2018 Locação das divisas dos seguintes imóveis municipais:
1- Mat 4.361
2- Mat 5.071 
3- Mat 8.750.

S/P 05/07/2018 Locação do terreno do NEM Vida e Alegria.

S/P 10/07/2018 Levantamento quadra escola estadual.

S/P 17/09/2018 Locação da desapropriação cemitério.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: AGRIMENSURA

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 18/09/2018 Reunião regularização da quadra 58 e desapropriação da Rua Henrique Weirich.

6917 30/10/2018 Análise de retificação administrativa do Sr. Natalino Fanzosi.

S/P 06/11/2018 Levantamento da Sanga que atravessa área industrial de Formosa do Sul.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: AGRIMENSURA

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE GUATAMBU
Protocolo Data Descrição Atendimento

6168 02/02/2018 Análise e aprovação do projeto de desmembramento do lote urbano nº. 87 da quadra
nº. 07, de propriedade de de Julio Cesar Parteka.

6186 02/02/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
56.808 do imóvel rural de propriedade de Antonio Selio Moreira e outro

6140 06/02/2018 Análise e parecer técnico para os projetos de retificação administrativa dos imóveis
rurais de matrícula nºs. 65.869 e 65.870 de propriedade de Leocir Curzel e outro.

6246 26/02/2018 Execução de levantamento planialtimétrico da área industrial na Sede do Município de
Guatambu localizada em anexo ao Loteamento Dal Piva III.

6249 05/03/2018 Análise e parecer técnico para a consulta prévia da proposta de desmembramento do
imóvel rural d e matrícula nº. 87.167 de propriedade de Berenice Fátima Bodanese
Toledo.

6219 28/03/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
88.597 do imóvel rural de propriedade de Fernandes Pinheiro da Silva.

6365 11/04/2018 Demarcação da área de supressão vegetal, prolongamento da Rua Nelson Dal Piva e
vértices do galpão industrial a ser implantado na área industrial adquirida pelo
município ao lado do Loteamento Abílio Dal Piva III, pra execução de obras de
terraplanagem. 

6392 20/04/2018 Analise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
24.194 do imóvel rural de propriedade de Mario Fries e outro.(projeto recebido em
meio digital por e-mail).

6407 10/05/2018 Analise e parecer técnico para o projeto de desmembramento dos imóveis rurais de
matrículas nºs. 129.978 e 129.980 de propriedade de Gretta Dozolina Cella e outros.

6432 29/05/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
50.630 do imóvel rural de propriedade de Iara Adauana Dal Piva Antunes e outro.

6411 29/05/2018 Analise e parecer para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº. 62.950
do imóvel rural de propriedade de Jurema Amarante Dal Piva e outros.

6518 15/06/2018 Analise e parecer para o projeto de desmembramento e unificação dos imóveis rurais
de matrículas nºs. 130.364 e 130.361 de propriedade de Leocir Curzel e Vanisson A.
Campagnolo.

6563 25/06/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de desmembramento do lote urbano nº. 02 da
quadra nº. 40 de matrícula nº. 119.738 de propriedade de Francisco Sebastião dos
Santos e outro.
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RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: AGRIMENSURA

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE GUATAMBU
Protocolo Data Descrição Atendimento

6545 26/06/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
68.126 do imóvel rural de propriedade de Leocir Antonio Copatti e outro.

6569 04/07/2018  Locação do plato da terraplenagem do loteamento industrial, marcação dos pontos da
edificação, marcação da área do perímetro de supressão, indicação dos níveis entre a
terraplenagem e o arruamento.

6584 21/08/2018 Analise e parecer para o projeto de retificação administrativa da matricula n. 47.410 do
imóvel rural de propriedade de Cesar Batiston e outro.

6765 10/09/2018 Análise e parecer técnico favorável a anuência municipal no projeto de retificação
administrativa da matrícula nº. 47.410 do imóvel rural de propriedade de Cesar
Batiston e outro.

6766 10/09/2018 Análise e reaprovação do projeto de desmembramento do imóvel rural de matrícula nº.
129.980 de propriedade de  Gretta Dozolina Cella e outros.

6845 16/10/2018 Analise e parecer para o projeto de projeto de desmembramento do imóvel rural de
matrícula nº. 131.177 de propriedade de Derli José Perin e outro.

6818 25/10/2018 Analise e parecer  técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
11.522 do imóvel rural de  propriedade de João Maria Itelvino dos Santos e outros.

6888 25/10/2018 Análise e aprovação do projeto de desmembramento da matrícula nº. 131.177 do
imóvel rural de propriedade de Sr. Derli Jose Perin  e outro.

S/P 12/11/2018 Execução de levantamento planialtimétrico da drenagem pluvial da estrada municipal
EMG 015 E 107/ Linha Killian, para projeto de pavimentação com pedras.

6673 13/11/2018 Vistoria e elaboração de parecer técnico para as obras de infraestrutura do
Loteamento Jardins Mezzomo (requisição de projeto de pavimentação do passeio
público).

6994 03/12/2018 Vistoria das obras de infraestrutura do Condomínio residencial Fazenda Guatapará.

6951 19/12/2018 Analise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
11.522 do imóvel rural de propriedade de João Maria Itelvino dos Santos e outros.

6934 19/12/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
71.439 do imóvel rural de propriedade de Alcides Moretto e outro.

6920 19/12/2018 Análise e aprovação do projeto de desmembramento e unificação dos imóveis de
matrícula nº. 130.364 e 130.361 de propriedade de Leocir Curzzel e outros.

6792 20/12/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
12.781 do imóvel rural de propriedade de Valdecir José Simionatto. 

6905 21/12/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de desmembramento do imóvel rural de
matrícula nº. 109.998 de propriedade de Idésio Mazzarollo e outros.

6672 21/12/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de desmembramento do imóvel rural de
matrícula nº. 127.476 de propriedade de Pedro Farias Bento e outro.

6867 21/12/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
31.554 do imóvel rural de propriedade de Gilberto Vitorio Giacomazzi e outro.

30/01/19 08:26 AMSigaWeb - Solicitações de Serviços20 / 46



ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: AGRIMENSURA

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE GUATAMBU
Protocolo Data Descrição Atendimento

6771 21/12/2018 Analise e aprovação do projeto de desmembramento do lote urbano nº. 02 da quadra
nº. 40 de propriedade de   Francisco Sebastião dos Santos e outro.

7001 24/12/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
31.073 do imóvel rural de propriedade de Vilma Maria Sperotto e outros.

6850 24/12/2018 Analise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
56.808 do imóvel rural de propriedade de Antonio Sélio Moreira e outro.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: AGRIMENSURA

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE IRATI
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 25/01/2018 Revisão da Lei de Parcelamento de Solo.

6256 28/02/2018 Análise e parecer do projeto de desmembramento do imóvel denominado de parte do
lote
rural nº. 10 - matricula 10.737.

6375 10/04/2018 Processamento de curvas de nível da área do pórtico.

S/P 17/04/2018 Por solicitação do prefeito Sr. Neuri Meurer, o atendimento de campo foi trocado por
atendimento de escritório para ajustar projeto de retificação administrativa da área do
pórtico.

6395 17/04/2018 Elaboração e envio de arquivo com a projeção de vias  Rua Presidente Juscelino e
Rua Tiradentes, para retificação de imóvel da Sra. Orilde Vani, lote nº 10.

6482 16/05/2018 Análise e parecer e aprovação do projeto de desmembramento do imóvel denominado
de parte
do lote rural nº. 10 - matricula 10.737

6492 21/05/2018 Analise do projeto de retificação administrativa dos lotes urbanos nº. 06, 07 e 08, da
Quadra nº. 05, Loteamento Sete de Setembro.

S/P 24/05/2018 Consultoria na documentação de desapropriação da Área Industrial e Reunião com o
Cartório sobre o mesmo.

6502 24/05/2018 Locação das divisas do terreno do novo CRAS.

6509 29/05/2018 Alinhamento de divisa do Ginásio de Esportes.

6516 04/06/2018 Análise e parecer sobre o o projeto de desmembramento do lote urbano nº. 16 da
quadra
nº. 04. Matricula nº. 8.263. Loteamento Cidade de Irati, Estado de Santa Catarina.

6515 04/06/2018 Conforme solicitação do município: Envio Mapa do Município de Irati, para a empresa
Visoli, para confecção de Projeto de Construção de Barracão. 

6521 06/06/2018 Processamento de curvas de nível e envio do arquivo digital da praça da Igreja Matriz.
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6530 08/06/2018 Levantamento topográfico do santuário.

S/P 21/06/2018 1-Locação muro ginásio;
2-Locação do terreno do CRAS.

6572 25/06/2018 Envio de mapa da Fazenda Saudades.

6576 26/06/2018 Envio de mapa cadastral da Linha Sete de Setembro.

6574 26/06/2018 Análise e parecer sobre o projeto de retificação administrativa da área rural com
matrícula nº. 05.490

6573 26/06/2018 Análise e parecer sobre o projeto de retificação administrativa da área rural com
matrícula nº. 01.081.

6624 18/07/2018 Processamento de curvas de nível e perfil Rua São Jorge.

S/P 26/07/2018 Atendimento de campo interrompido e trocado por elaboração Projeto de loteamento
popular na quadra n° 14, conforme pedido do prefeito.

S/P 31/07/2018 Levantamento área do "Loteamento Santa".

6680 01/08/2018 Análise e parecer sobre o projeto de desmembramento do lote urbano nº. 10 da
quadra nº.06. 

S/P 02/08/2018 1-Levantamento Loteamento Santa Irati.
2-Reunião em Quilombo sobre desapropriação Casa do Agricultor Familiar.

6755 30/08/2018 Mapa do novo Perímetro Urbano.

6768 05/09/2018 Análise e parecer sobre o projeto de desmembramento do lote urbano nº. 14 da
quadra nº.
24, matricula nº. 9.927.

6983 20/09/2018 Marcação da Rua Presidente Castelo Branco até o final do terreno Municipal
localizado na Chácara Nº 08.

6807 20/09/2018 Análise e parecer sobre o projeto de Retificação Administrativa do lote urbano nº. 04,
quadra nº. 12, Loteamento Sete de Setembro, Município de Irati - SC. Matricula nº.
02.946.

6919 31/10/2018 Análise e parecer sobre o projeto de desmembramento dos lotes urbanos n 06, 07 e
08 da
quadra nº. 05, loteamento Sete de Setembro, Município de Irati - SC. Matricula nº.
10.892.

6808 31/10/2018 Análise e parecer sobre o projeto de Retificação Administrativa do lote urbano nº. 05,
quadra nº. 12, Loteamento Sete de Setembro, Município de Irati - SC. Matricula nº.
02.369.
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Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE IRATI
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6982 27/11/2018 Orientação das divisas de Parte do Lote Rural n°60.

S/P 06/12/2018 1-Locação da Rua Castelo Branco.
2-Locação da Rua Santina Grando Didoné.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: AGRIMENSURA

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Protocolo Data Descrição Atendimento

6154 15/01/2018 Arquivo de DWG da área industrial saída para União do Oeste e geração dos
polígonos individual em
KML de cada lote dentro da área industrial. 

6261 05/03/2018 Análise e emissão de parecer técnico para o projeto do loteamento denominado de
Loteamento Habitacional Belmonte de propriedade de Mortele Empreendimentos
Imobiliários Ltda.

6247 13/03/2018 Atendido solicitação de demarcação cantos de quadra para alinhamento, quadra 30,
frente para Avenida Getúlio Vargas.

S/P 13/03/2018 Visita técnica para atendimento de solicitação de demarcação cantos de quadra para
alinhamento, quadra 30, frente para Avenida Getúlio Vargas.

6203 05/04/2018 Troca de visita técnica por trabalhos de escritório.

6404 19/04/2018 Locação das divisas da Área industrial na saída para União do Oeste (fabrica de
ração).

S/P 24/04/2018 Levantamento e implantação de pontos na área industrial, para futura demarcação de
divisas da fabrica de ração.

6440 09/05/2018 Processamento do levantamento e envio a empresa MUTRAMIX (terreno área
industrial).

6504 07/06/2018 Análise e aprovação da reavaliação da consulta prévia para o empreendimento de
loteamento habitacional sobre o imóvel urbano de matrícula nº. 113.143 (Loteamento
Belmonte) de propriedade de Josmar Moterle.

6533 11/06/2018 Envio 3 (três) cópias de mapa atualizado do perímetro urbano do Município de
Jardinópolis
SC.

S/P 02/07/2018 Locação das vias:
1-Rua Alegrete
2-Rua Tiradentes

6594 05/07/2018 Alinhamento da rua Felisberto Calgaro, esquina com a Rua Frei Valério até a rua
Anselmo
Angonese. 

6663 26/07/2018 Alinhamento da Avenida Santo Antonio. 
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
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S/P 28/08/2018 Locação Rua Santo Antonio.

6716 03/09/2018 Análise e aprovação do projeto de loteamento, do empreendimento denominado de
Loteamento Habitacional Belmonte, em conformidade com a Lei Municipal
991/2017(lei do parcelamento do solo).

6869 09/10/2018 Locação dos Cantos da Quadra n°34.

6948 08/11/2018 Entrega dos mapas da "Área do Tiro" ao Sr. Pavan.

6960 12/11/2018 Levantamento em pontos distintos do município para estudo para colocação de
reservatório para CASAN.

S/P 13/11/2018 Levantamento de cotas para instalação de reservatório de água da CASAN.

S/P 18/12/2018 Levantamento das casas edificadas para remarcação da área.

S/P 21/12/2018 Locação das divisas "área do tiro".

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: AGRIMENSURA

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM
Protocolo Data Descrição Atendimento

6155 17/01/2018 Envio do arquivo digital do levantamento planialtimétrico do trecho perimetral à BR
282,entre o Centro do Município e a Linha São José aos Engenheiro Vinicius e
Stephanie do município de Nova Erechim.

S/P 09/02/2018 Levantamento do trevo de acesso ao posto 3 palmeiras localizado na BR 282.
Levantamento topografico do ginásio de esportes para projeto de adequação quanto a
acessibilidade.

S/P 09/03/2018 Locação das divisas da área onde esta sendo construído o CRAS.
Levantamento de área confrontante com o loteamento industrial marginal a BR 282
para ampliação do loteamento industrial

6367 12/04/2018 Plotagem de 3 vias do levantamento topográfico nas proximidades do KM 570 -
Rodovia BR-282 (em frente ao posto Três Palmeiras).

S/P 20/04/2018 Levantamento planialtimétrico de área rural as margens da BR 282 para elaboração de
projeto de loteamento industrial.

S/P 08/06/2018 Levantamento planialtimétrico da área verde do loteamento morada do sol,para projeto
de uma praça.
Levantamento dos lotes nº 01 e 02 da quadra nº 23 para projeto de regularização.

6463 08/06/2018 Locação e levantamento planialtimétrico dos lotes urbanos nºs 01 e 25 da quadra 23
de propriedade do município de Nova Erechim.

S/P 20/07/2018 Levantamento planialtimétrico das divisas da área onde será instalado um loteamento
industrial as margens da BR 282.
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6697 29/08/2018 Elaboração de projeto de Unificação dos imoveis de matriculas nºs 18.409 e 21.594 de
propriedade do Município de Nova Erechim, para posterior projeto de Loteamento
Industrial.

S/P 31/08/2018 Levantamento planialtimétrico cadastral de área as margens da BR-282 para futura
implantação de loteamento industrial.

S/P 16/10/2018 Elaboração do projeto de desapropriação dos lotes urbanos nºs 01 e 25 da quadra 23
de para passar a propriedade ao município de Nova Erechim.

S/P 19/10/2018 Levantamento Planialtimétrico da Área institucional nº 01 da quadra nº 88 e da Área
Institucional nº 02 da quadra nº 87 para projeto de praça pública.
Levantamento Topográfico das Áreas Verdes e Área Sanitária do Loteamento
Francisca Cremonini, para posterior projeto de Regularização Fundiária das referidas
áreas.

S/P 23/10/2018 Elaboração do projeto de desapropriação de trecho da estrada de acesso ao
loteamento popular Bem Viver.

6883 23/10/2018 Elaboração de mapa e memorial descritivo de delimitação de Zona de Interesse
Social- ZEIS do Loteamento Bem Viver.

S/P 16/11/2018 Elaboração do projeto de desafetação das áreas verdes e área sanitária do
Loteamento Francisca Cremonini, para posterior projeto de regularização fundiária
nessas áreas.

S/P 30/11/2018 Rastreio com equipamento GPS dos marcos de divisa da área onde será implantado
projeto de loteamento industrial pelo município.

S/P 06/12/2018 Elaboração de projeto de ampliação do perímetro urbano do município de Nova
Erechim.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: AGRIMENSURA

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA
Protocolo Data Descrição Atendimento

6164 05/02/2018 Locação dos vértices do lote urbano nº. 06 da quadra nº. 46 (câmara de vereadores),
para fins de construção do muro e passeio público.

6197 05/02/2018 Execução de levantamento georreferenciado para atualização do mapa rodoviário em
parte do segmento da estrada municipal EMNI-003 (aproximadamente 300 m) que foi
deslocado na Linha Barra do Camboim.

6202 20/02/2018 Análise e aprovação do projeto de unificação dos lotes industriais nº 04 e 05 da quadra
A da área industrial de Nova Itaberaba, matrículas nº 72.495 e 125.895 de propriedade
de Empresa Rubemaq Indústria e Comércio Ltda.

6224 13/03/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de desmembramento de imóvel rural de
matrícula  nº 129.719  de propriedade de Vilson Cinelli e outros.

6223 13/03/2018 Análise e emissão de parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da
matrícula  nº 05.892 do imóvel rural de propriedade de Ilvo Golin.

6285 14/03/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
299 de Propriedade de Laudino Piazza e outro.
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6230 15/03/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
09.056 de propriedade de 
Valter Teló e outros em condomínio.

6225 15/03/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
30.261 do imóvel rural de  de propriedade de Janete de Cesaro Finco e outros.

6267 16/03/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
127.513 de propriedade de Nivaldo Francisco Bianchi e outros.

6026 19/03/2018 Inicio do levantamento planimétrico de 02 áreas de terras rurais, onde se localiza o
cemitério municipal para fins de desapropriação em favor do Município de Nova
Itaberaba, por motivo de ampliação da área do cemitério municipal, localizado na Rua
Ernesto Piazza. Imóveis de matrículas nºs 54.246 e 54.247.

6325 26/03/2018 Execução de levantamento planimétrico georreferenciado de segmento da estrada
municipal EMNI 036 na 
Linha Garibaldi, para fins de projeto de pavimentação.

6227 27/03/2018 Análise e parecer técnico favorável a anuência municipal para o projeto de retificação
administrativa da matrícula nº. 64.140 de imóvel rural de propriedade de Onofre Carlos
Ficanha.

6302 29/03/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa de imóvel rural de
matrícula nº 105.565 de propriedade de Luiz Roque Marafon.

6301 29/03/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
64.203 do imóvel rural de propriedade de Pedro Angelo Bernardi e outro.

6342 13/04/2018 Análise e parecer técnico favorável a anuência municipal no projeto de retificação
administrativa da matrícula nº 123.466 do imóvel rural de propriedade de Wanderlei
Francisco Foschiera.

S/P 23/04/2018 Final do levantamento planimétrico de 02 áreas de terras rurais, onde se localiza o
cemitério municipal para fins de
desapropriação em favor do Município de Nova Itaberaba, por motivo de ampliação da
área do cemitério municipal, localizado
na Rua Ernesto Piazza. Imóveis de matrículas nºs 54.246 e 54.247.

6401 26/04/2018 Análise e parecer técnico favorável a anuência municipal no projeto de retificação
administrativa da matrícula nº 105.565 do imóvel rural de propriedade de Luiz Roque
Marafon e outro.

6344 27/04/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
09.056 do imóvel rural de Propriedade de Valter Teló e outros.

6423 30/04/2018 Análise e parecer técnico para o  projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
127.513 do imóvel rural de propriedade de Nivaldo Francisco Bianchi e outros. 

6400 03/05/2018 Análise e parecer técnico favorável a anuência municipal em mapa e memorial
descritivo do projeto de retificação administrativa da transcrição nº 64.203 do imóvel
rural de propriedade de Pedro Angelo Bernardi.

6343 24/05/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº
8.805, do imóvel rural de propriedade de Aurora Conci e outros.

6501 24/05/2018 Análise e parecer técnico favorável ao projeto de retificação administrativa da
matrícula nº. 127.513 de propriedade de Nivaldo Francisco Bianchi e outros.
Referência: protocolo anterior 6267 e 6423.

6474 04/06/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da transcrição nº.
53.782, livro 3-T, folha 142 do imóvel rural de propriedade de Itacir Lódi Zolet e outro.
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6506 04/06/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº. 
35.390 do imóvel rural de propriedade de Hilário Pedro Moraz e outro.

6438 04/06/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa de imóvel rural de
matrícula nº. 299 no  propriedade do Laudino Piazza e outro.

6462 04/06/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
46.233 do imóvel rural de propriedade de Angelo Batista Donzelli e outro.

6461 11/06/2018 Execução de levantamento planimétrico georreferenciado do imóvel rural de matrícula
nº 58.840 localizado na Linha Sanga Lurdes para fins de desapropriação em favor do
Município de Nova Itaberaba.A aquisição de área de terras para extração de cascalho.

6629 13/08/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
60.785 do imóvel de dde propriedade de Velci Franceschetto.

6628 13/08/2018 Análise e parecer técnico favorável para o projeto de retificação administrativa da
matrícula nº. 35.390 do imóvel rural de propriedade de Hilário Pedro Moraz e outro.

6459 03/09/2018 Execução de levantamento topográfico da Rua Carlos Dal Chiavon, trecho
compreendido entre a Rua José Marocco e Avenida Progresso, para fins de projeto de
recapeamento asfáltico sobre calçamento e drenagem pluvial.

6458 03/09/2018 Execução de levantamento topográfico da Rua Anir Zauza, para fins de projeto de
recapeamento asfáltico sobre calçamento e drenagem pluvial.

6456 03/09/2018 Execução de levantamento topográfico da Rua Angelo Alberti, para fins de projeto de
recapeamento asfáltico sobre calçamento e drenagem pluvial.

6455 03/09/2018 Execução de levantamento topográfico da Rua Cirilo Zanella, para fins de projeto de
recapeamento asfáltico sobre calçamento e drenagem pluvial.

6454 03/09/2018 Execução de levantamento topográfico de uma Servidão, no trecho compreendido
entre a Rua Coronel Bertaso e Rua Cirilo Zanella, para fins de projeto de
pavimentação asfáltica e drenagem pluvial.

6442 03/09/2018 Execução de levantamento topográfico da Avenida Progresso, no trecho entre as Ruas
Santo Franceschetto e Rua José Conci, para fins de recapeamento asfáltico sobre
calçamento e drenagem pluvial.

6443 03/09/2018 Execução de levantamento topográfico da Rua José Conci, no trecho entre a Rua José
Marocco e a Avenida Progresso, para fins de recapeamento asfáltico sobre
calçamento e drenagem pluvial.

6449 03/09/2018 Execução de levantamento topográfico da Rua Frei Liberato, no trecho entre as
quadras nº. 38 nº . 39 para fins de projeto de recapeamento asfáltico sobre calçamento
e drenagem pluvial.

6450 03/09/2018 Execução de levantamento topográfico da Rua Basílio Daniel, no trecho compreendido
entre as quadras nº.s 35 e 36, para fins de projeto de recapeamento asfáltico sobre
calçamento e drenagem pluvial.

6452 03/09/2018 Execução de levantamento topográfico da Rua Avelino Zuchello, no tercho
compreendido entre as quadras n.s 55 e 56 para fins de projeto de recapeamento
asfáltico sobre calçamento e drenagem pluvial.

6453 03/09/2018 Execução de levantamento topográfico da Rua Coronel Bertaso, no trecho
compreendido entre as quadras nºs. 19 e 20 para fins de projeto de recapeamento
asfáltico sobre calçamento e drenagem pluvial.
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6593 04/09/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
35.104, do imóvel rural de propriedade de Lourdes Busato.

6652 04/09/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
01.824 de propriedade de Sady José Miotto e outro.

6654 04/09/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
59.294 do imóvel rural de de propriedade de Bruno Valmor Terres e outro.

6653 04/09/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº
59.293, de propriedade de Bruno Valmor Terres e outro.

6727 04/09/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº
31.305, do imóvel rural de propriedade de Elton Lauermann e outro.

6728 04/09/2018 Análise e parecer técnico para o projeto unificação e desmembramento dos lote
urbanos nºs. 01 e 02 da quadra nº. 46, de matrículas nºs 70.368 e 50.196, de
propriedade de Dirso Antonio de Costa e outro.

6759 10/09/2018 Análise parecer técnico favorável a anuência municipal no projeto de retificação
administrativa da
transcrição nº 53.782, do imóvel rural de propriedade de Itacyr Lódi Zolet e e outro.

6832 04/10/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
1.824 do imóvel rural de propriedade de Sady José Miotto.

6835 04/10/2018 Análise e parecer técnico favorável a anuência municipal no projeto de retificação
administrativa da matrícula nº 59.294, de propriedade de Bruno Valmor Terres e outro. 

6833 04/10/2018 Análise e parecer técnico para o  projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
6.727 do imóvel rural de propriedade de Elton Laurmann e outro.

6821 04/10/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
27.627 do imóvel rural de propriedade de  Décio Biazibetti.

6822 04/10/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
57.857 do imóvel rural de propriedade de Clóvis Ferrarini.

6760 25/10/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº
129.208, de propriedade de Cacildo Both e outro.

6891 13/11/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
31.305 do imóvel rural de propriedade de Elton Lauermann e outro.

6844 13/11/2018 Análise e parecer técnico favorável ao projeto de retificação administrativa da
matrícula nº. 60.785 do imóvel rural de propriedade  Velci Franceschetto.

6890 13/11/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula
nº.01.824 do imóvel rural de propriedade de Sady José Miotto.

6879 11/12/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
81.334 do imóvel rural de propriedade de Wanderlei dos Santos.

6837 11/12/2018 Análise e aprovação de projeto de desmembramento do imóvel rural de matrícula nº.
129.719 de propriedade de Vilson Cinelli e outros.
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6881 11/12/2018 Análise e parecer técnico favorável a anuência municipal no projeto de retificação
administrativa da matrícula nº. 06.851, do imóvel rural de propriedade de Angelo
Batista Donzelli e outro.

6998 13/12/2018 Análise e aprovação do projeto de retificação administrativa da matrícula nº. 01.824 do
imóvel urbano de propriedade de Sady José Miotto.

6977 13/12/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
10.740 do imóvel rural de propriedade de Fioravante Bianchi e outros.

7000 13/12/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da (transcrição nº.
49.242) de matrícula nº. 17.821 de propriedade de Telvino Luiz Ficagna e outros.

6788 13/12/2018 Análise e aprovação do projeto de desmembramento da matrícula nº. 128.836, do
imóvel rural de propriedade de de propriedade de Gilmar Sgarbossa e outros.

6868 13/12/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa do imóvel rural de
matrícula nº. 92.745 de propriedade de Márcio Carlott.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: AGRIMENSURA

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE PAIAL
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 18/01/2018 Levantamento cadastral do município, Parte 01.

6242 22/02/2018 Analise de projeto de desmembramento.

S/P 01/03/2018 Levantamento aerofotogramétrico do perímetro urbano de Paial parte 01.

S/P 20/03/2018 Visita técnica, levantamento com GPS de pontos que servirão para base futuros
levantamentos e os mesmos para o apoio no levantamento com Drone.

S/P 29/03/2018 Levantamento Drone

S/P 10/05/2018 Voo Drone 200 m.

S/P 07/06/2018 Levantamento de pontos de controle com GPS para complementar levantamentos
existentes.

6718 16/08/2018 Alinhamento e medição dos muros do cemitério municipal.

6789 14/09/2018 Mapa detalhado Quadra 01.

S/P 09/10/2018 Estudo de viabilidade de ampliação do perímetro urbano.
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6889 19/10/2018 Alinhamento Rua Bahia com Av Julio Bender.

6886 19/10/2018 Analise e consultoria em processo de retificação administrativa.

S/P 04/12/2018 1-Locação do Cemitério Municipal. 
2-Locação de Alinhamento de Rua para o Lote 01 da Quadra 07.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: AGRIMENSURA

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE PINHALZINHO
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 15/01/2018 Locação das divisas do lotes do loteamento boa vista 2.

S/P 22/01/2018 Locação das divisas dos lotes do loteamento popular boa vista 2.

S/P 29/01/2018 Conclusão da locação dos lotes do loteamento boa vista 2.

S/P 05/02/2018 Levantamento topografico e locação das divisas da área verde do loteamento boa vista
1.

S/P 19/02/2018 Levantamento Topográfico dos túmulos do cemitério municipal.

S/P 26/02/2018 Rastreio com equipamento GPS do bairro maria terezinha, para adequações no
projeto de regularização fundiária do referido bairro,conforme exigência do Ministério
Publico SC.
Levantamento Topográfico do túmulos no cemitério municipal.

S/P 05/03/2018 Levantamento topográfico dos túmulos do cemitério municipal.

S/P 12/03/2018 Levantamento topografico dos túmulos do cemitério municipal.

S/P 19/03/2018 Levantamento planialtimétrico da área do Loteamento Hansen, para verificação quanto
a declividade conforme exigência do Ministério Publico SC.
Levantamento Planialtimétrico de área na Trilha do Saber Para elaboração de projeto.
Levantamento topografico na praça central para elaboração de projeto de cobertura.

S/P 26/03/2018 Levantamento planialtimétrico da Rua Manaus para projeto de pavimentação asfáltica.
Locação de divisas da área da Mitra Diocesana para construção de muro.

S/P 02/04/2018 Levantamento topografico do loteamento industrial Rumo Certo, para posterior
demarcação de área desapropriada pelo município de Pinhalzinho para ampliação do
referido loteamento.

S/P 09/04/2018 Levantamento Planialtimétrico da Rua Niterói, trecho em frente ao campo municipal
pra projeto de pavimentação asfáltica.
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S/P 16/04/2018 Locação das divisas da área desapropriada para ampliação do Loteamento industrial
Rumo Certo.

S/P 23/04/2018 Levantamento Planialtimétrico da Rua Aracaju para projeto de pavimentação asfáltica.

S/P 30/04/2018 Levantamento Planialtimétrico do Centro de Especialidades do Bairro Nova Divinéia e
da Secretaria de Assistência Social, para adequação quanto a acessibilidade dos
locais.

S/P 07/05/2018 Levantamento planialtimétrico de área de A.P.P para elaboração de projeto de ponte
para ampliação da Avenida Mato Grosso.
Levantamento topográfico as edificações existentes na projeção da Rua Capitão
Anizio, para verificar possível ampliação.

S/P 14/05/2018 Levantamento planialtimétrico para projeto de pavimentação asfáltica de trecho das
ruas São Salvador, Rua Voluntários da Patria e 30 de Dezembro.

S/P 21/05/2018 Conclusão do levantamento planialtimétrico da Rua 30 de Dezembro para projeto de
pavimentação asfáltica.

S/P 11/06/2018 Levantamento planialtimétrico de trecho da Avenida São Paulo para verificação de
nível das bocas de lobo existentes.

S/P 18/06/2018 Levantamento junto aos vizinhos confrontantes da área do aeroporto para projeto de
regularização das matriculas pertencentes ao município.

S/P 25/06/2018 Locação de divisa do loteamento popular bela vista.

S/P 25/06/2018 Rastreio com GPS de pontos de divisa na área do aeroporto municipal para projeto de
regularização das matriculas pertencentes ao município.

S/P 09/07/2018 Levantamento junto aos vizinhos confrontantes da área do aeroporto para projeto de
regularização das matriculas pertencentes ao município.

S/P 16/07/2018 Levantamento com equipamento GPS dos marcos de divisa da área do aeroporto de
Pinhalzinho para projeto de retificação de matricula.

S/P 23/07/2018 Levantamento com equipamento GPS dos marcas de divisa da área do aeroporto de
Pinhalzinho para projeto de retificação de matricula.

S/P 30/07/2018 Levantamento com equipamento GPS dos marcas de divisa da área do aeroporto de
Pinhalzinho para projeto de retificação de matricula.

S/P 31/07/2018 Elaboração de projeto de desapropriação amigável de parte do lote rural nº 108
matricula nº 7.543 para regularização de parte do Loteamento Industrial Rumo Certo.

S/P 06/08/2018 Levantamento com equipamento GPS dos marcas de divisa da área do aeroporto de
Pinhalzinho para projeto de retificação de matricula.

S/P 13/08/2018 Locação das calçadas a serem executadas no parque olaria.
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S/P 27/08/2018 Levantamento topografico da rua Fortaleza, quadra nº 204 para verificar invasão de
área pública

S/P 10/09/2018 Levantamento planialtimétrico  da área do CRAS lote nº 197 localizado na quadra nº
13

S/P 17/09/2018 Locação conforme projeto de adequação do playground localizado na praça do lago.

S/P 24/09/2018 Locação lote nº 6  quadra nº 472 no Loteamento Boa Vista II.

S/P 01/10/2018 Locação de acesso ao lote do SENAI junto ao Parque Olaria.

S/P 08/10/2018 Levantamento topografico de área adquirida pelo município para instalação de
loteamento industrial as margens da BR-282, no sentido Maravilha.

S/P 22/10/2018 Levantamento de marcos de divisa da área do aeroporto e reunião no Registro de
imóveis sobre projeto de retificação da área para regularização junto a ANAC do
aeroporto.

S/P 29/10/2018 Locação da área verde nº 1 da quadra nº 321 do loteamento maria terezinha.
Reunião dom o Prefeito sobre desafetação de áreas para regularização do cemitério
municipal.

S/P 05/11/2018 Levantamento Planialtimétrico da Rua Alfredo Hansen.
Levantamento topográfico da quadra nº 375 para verificar invasão de via pública.

S/P 12/11/2018 Levantamento da área do aeroporto para projeto de regularização junto a ANAC.

S/P 16/11/2018 Elaboração de projeto de Desmembramento de parte da Área Comunitária da quadra
nº 210 do Loteamento Conjunto Residencial Bela Vista, matricula nº 19.769.

S/P 19/11/2018 Levantamento dos pavers executados na praça do lago para verificar metragem.

S/P 22/11/2018 Elaboração de projeto de desafetação de parte da área publica do Loteamento Floss,
para posterior projeto de permuta de áreas.

S/P 26/11/2018 Levantamento de marcos de divisa do loteamento Industrial no Distrito de Machado.

S/P 03/12/2018 Rastreio com equipamento GPS dos marcos e sanga de divisa da área do loteamento
Industrial no Distrito de Machado.

S/P 10/12/2018 Levantamento de pontos de referencia do loteamento Industrial localizado no Distrito
de Machado, para ajustes no projeto do loteamento.

S/P 17/12/2018 Rastreio com equipamento GPS do marcos de divisa da área onde será executado o
Loteamento Popular Boa Vista III, para georreferenciamento da área.

S/P 19/12/2018 Perfil longitudinal da estrada municipal que liga o Loteamento popular Boa Vista a BR
282, no município de Pinhalzinho.
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6274 09/03/2018 Análise e parecer técnico favorável a anuência municipal em mapa e memorial
descritivo do processo de retificação administrativa da matrícula nº. 58.601 do imóvel
rural de propriedade de Sadi Luiz Felippi.

6310 26/03/2018 Execução da locação dos vértices de divisa dos lotes urbanos ocupados pela
edificação da creche municipal na quadra nº. 06 para construção de muro.

6294 28/03/2018 Análise e emissão de parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da
matrícula nº. 42.771 do imóvel rural de propriedade de Plínio Dallacorte e outros.

6464 10/05/2018 Análise e parecer técnico para  requerimento para canalização de curso d´água
acompanhado de parecer técnico de engº. Agronomo e memorial descritivo de engº.
Civil para execução de obras de canalização e aterro de curso d´água intermitente do
laudo sobre o lote 04 da quadra 24.

6430 14/05/2018 Execução de levantamento planimétrico georreferenciado de uma área de terra na
Linha Tarumã, de propriedade de Imidio Roani, para desapropriação amigável em
razão da ampliação do ginásio de esportes desta localidade.

6505 28/05/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de desmembramento do imóvel rural de
matrícula nº. 131.256 de propriedade de Sadi Luiz Felippi e outros.

6512 05/06/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
131.256 de propriedade de Sadi Luiz Filippi e outro.

6547 25/06/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
38.357 do imóvel rural de propriedade de Valmir Drachenberg e outro e matrícula nº.
42.771 do imóvel rural de propriedade de Valmir Plinio DallaCorte e outros.

6607 06/08/2018 Início do levantamento planimétrico georreferenciado de uma área de terras rurais,
localizada na Linha Flor da Serra, de matrícula nº. 16.399 de propriedade de Remi
Paulo Chiarello e outros para posterior desapropriação de parte da mesma área (área
a desapropriar: 5.000,00 m²).

S/P 06/08/2018 Início do levantamento planimétrico georreferenciado de uma área deterras, na Linha
Flor da Serra, de matrícula nº. 16.399 de propriedade de Remi Paulo Chiarello para
posterior desapropriação de parte da mesma área.

6661 20/08/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de desmembramento do imóvel rural de
matrícula nº. 123.597 de propriedade de Rosina Battiston Pontel e outros.

6655 20/08/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de loteamento do empreendimento
denominado de Loteamento VILBET ,de propriedade de Caibi Empreendimento Ltda.

S/P 01/10/2018 Execução de levantamento planialtimétrico cadastral georreferenciado da Rua XV de
Novembro e outras para elaboração de projeto de pavimentação de ruas e passeio
público.

S/P 01/10/2018 Execução de levantamento planialtimétrico cadastral georreferenciado da Avenida
Santa Catarina e outras para elaboração de projeto de pavimentação de ruas e
passeio público.

S/P 08/10/2018 Execução de levantamento planialtimétrico cadastral georreferenciado da Av.
Presidente Kennedy e outras para elaboração de projeto de pavimentação de ruas e
passeio público.

S/P 22/10/2018 Execução de levantamento planialtimétrico cadastral georreferenciado de parte da Av.
Brasil, Angelo Camatti, Angelo Vitório Bet e Rua C para elaboração de projeto de
pavimentação de ruas e passeio público.

6852 24/10/2018 Análise e parecer técnico para o de projeto de retificação administrativa da matricula
9.686
do imóvel rural de propriedade de Aldino Gazoni e outros.
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6872 24/10/2018 Vistoria e emissão de parecer técnico referente a área ocupada por ZPP - Zona de
Preservação Permanente sobre o lote urbano nº. 11 da quadra nº. 20.

6871 25/10/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de loteamento do empreendimento
denominado de Loteamento VILBET.

6860 09/11/2018 Elaboração de mapa cadastral e perfil longitudinal da Av. Santa Catarina enfrente a
quadra 01 para elaboração
de projeto de pavimentação da pista de rolamento e do passeio público e (entre as
quadras 05 e
06) para pavimentação do passeio público(programa Avançar cidades).

6865 12/11/2018 Elaboração de mapa cadastral e perfil longitudinal da Rua Hildo Chiarello enfrente a
quadra 23 para elaboração
de projeto de pavimentação do passeio público e enfrente a quadra 22 para
elaboração de projeto
de pavimentação da pista de rolamento e passeio público(programa Avançar cidades).

6864 12/11/2018 Elaboração de mapa cadastral e perfil longitudinal da Av. Presidente Kennedy (entre
as quadras 19 e 20; 22 e 23)
para elaboração de projeto de pavimentação do passeio público(programa Avançar
cidades).

6863 12/11/2018 Elaboração de mapa cadastral e perfil longitudinal da Rua Primavera (entre as quadras
07 e 14) para elaboração
de projeto de pavimentação da pista de rolamento e do passeio público e (entre as
quadras 10 e
11) para pavimentação do passeio público(programa Avançar cidades).

6861 20/11/2018 Elaboração de mapa cadastral e perfil longitudinal da Rua do Comércio (entre as
quadras 01 e 05) para
elaboração de projeto de pavimentação do passeio público(programa Avançar
cidades).

6859 20/11/2018 Elaboração de mapa cadastral e perfil longitudinal da Rua Angelo Vitorio Bet (entre as
quadras 02, 34 e 35), para
elaboração de projeto de pavimentação da pista de rolamento e do passeio
público(programa
Avançar cidades).

6858 20/11/2018 Elaboração de mapa cadastral e perfil longitudinal da Rua Angelo Camatti (entre as
quadras 34 e 35), para
elaboração de projeto de pavimentação da pista de rolamento e do passeio
público(programa Avançar cidades).

S/P 26/11/2018 Execução de levantamento planimétrico georreferenciado de parte de uma área de
terras para desapropriação de fração destinada a construção de casa mortuária na
EMPA-010 próximo ao cemitério municipal.

6862 28/11/2018 Elaboração de mapa cadastral e perfil longitudinal da Rua da Paz (entre as quadras 06
e 07) para elaboração de
projeto de pavimentação do passeio público(programa Avançar cidades).

6857 28/11/2018 Elaboração de mapa cadastral e perfil longitudinal da Rua ?A?, frente a quadra nº. 34,
para elaboração de
projeto de pavimentação da pista de rolamento e do passeio público(programa
Avançar cidades).

6856 28/11/2018 Elaboração de mapa cadastral e perfil longitudinal da Rua Laurindo Chiarello (entre as
quadras 18 e 25; 20, 19 e
15) para elaboração de projeto de pavimentação do passeio público e entre as
quadras 30 e 31
para elaboração de projeto de pavimentação da pista de rolamento (programa Avançar
cidades).
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6855 28/11/2018 Elaboração de mapa cadastral e perfil longitudinal da Rua 7 de Setembro (entre as
quadras 31 e 32) para
elaboração de projeto de pavimentação da pista de rolamento de rolamento e do
passeio público e
(entre as quadras 11 e 15; 14 e 18) para pavimentação do passeio público(programa
Avançar
cidades).

6854 28/11/2018 Elaboração de mapa cadastral e perfil longitudinal da Rua ?A? (Loteamento Peretto)
para elaboração de
projeto de pavimentação da pista de rolamento e do passeio público(programa
Avançar cidades).

6853 28/11/2018 Elaboração de mapa cadastral e perfil longitudinal da Rua XV de Novembro para
elaboração de projeto de
pavimentação do passeio público(programa Avançar cidades).

6932 04/12/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de desmembramento do imóvel rural de
matrícula nº. 123.597 de propriedade de Rosina Battiston Pontel e Amarildo Luis
Pontel.

6988 06/12/2018 Análise e aprovação do projeto de loteamento denominado Loteamento VILBET.

S/P 10/12/2018 Final da execução de levantamento planimétrico georreferenciado de uma área de
terra na Linha Tarumã, de propriedade de Imilio Roani, para desapropriação amigável
em razão da ampliação do ginásio de esportes.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES
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Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 11/01/2018 Locação da Rua Regina Esponchiado.

S/P 17/01/2018 Locação Regina Esponchiado Parte 2

6193 02/02/2018 Analise de prolongamento de servidão no Lote nº09, Quadra nº59.

S/P 15/02/2018 1-LOCAÇÃO ACESSO NORTE LOTEAMENTO COOPER
2-ANALISE DE PROJETOS DE PARCELAMENTO DO SOLO COM ARQUITETA DO
MUNICÍPIO.

6221 15/02/2018 Levantamento da servidão na Quadra n°05.

6216 15/02/2018 Alinhamento no acesso norte, para implementação de ponto de ônibus. 

6234 21/02/2018 Analise e aprovação Loteamento Busnello 2

6271 06/03/2018 1-Alterações dos processos da Servidão Lumi.
2-Projeto de retificação administrativa do Lote 02 da Quadra 60.
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6276 07/03/2018 Alinhamento da Rua Bento Gonçalves.

S/P 10/04/2018 -Analises de projetos juntamente com o dep. de engenharia
-Coleta de cotas na Rua Moacir Lunardi.

6379 10/04/2018 Análise de desdobro e unificação dos lotes n.17 (mat. 8.453), n.18
(mat.8.454),n.19(mat.8.455) e n.20 (mat.8.456).

6378 10/04/2018 Análise do processo de retificação administrativa - Usucapião, Lote Urbano n.23 da
Quadra n.59.

6377 10/04/2018 Análise da projeção de processo de retificação administrativa Lote Urbano n.08 da
Quadra n.58 - Mat. 1.074

6372 10/04/2018 Análise da projeção de desdobro do Lote Urbano n.07 da Quadra n.51 - Mat. 7.38

6397 18/04/2018 Projeto de Retificação administrativa do Lote Urbano nº6 Quadra nº51 para processo
de desapropriação
Servidão Lumi.

S/P 19/04/2018 Atendimento extra:Locação do muro da creche FNDE.

6416 23/04/2018 Marcação do Lote Urbano nº 19-A da Quadra nº 05.

S/P 15/05/2018 1-Definição de projeção de terreno do município na Linha Mandasaia.
2-Auxilio a Arquiteta Thais nas análise de projeto.

S/P 18/05/2018 Analise e consultoria dos seguintes projetos de parcelamento.
1-Loteamento MKZ.
2-Analise Loteamento Monterei.

6529 07/06/2018 Levantamento do Acesso Norte para verificação de invasões. 

S/P 14/06/2018 Levantamento cadastral da Rua Bento Gonçalves.

S/P 19/07/2018 1-Levantamento para verificar invasões no Acesso Norte. 
2-Verificação de invasão na Rua João Goulart.

S/P 03/08/2018 Analise/consultoria de parcelamento de solo e/ou retificação administrativa para os
seguintes imóveis:
1-Retificação Sr. Danilo Busnello
2-Desmembramento Idio Dallacosta
3-Desmembtamento Parte da Chácara n°194
4-Matrícula n°3.089
5-Matricula n°1074
6-Matriculas 2.492
7-Matricula n°2493
8-Matricula n°7.229
9-Matricula n°7.237
10-Matricula n°4.639
11-Matricula n°10.823
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6723 17/08/2018 Levantamento completo Rua Dom Pedro I.

6729 21/08/2018 Levantamento dos terrenos que confrontam com a servidão Ayrton Senna.

S/P 23/08/2018 Levantamento Cadastral Rual Dom Pedro I.

6748 29/08/2018 Planialtimétrico quadra 09.

S/P 29/08/2018 1-Extração Curvas de Nível Q 64
2-Extração de Curvas de Nível de todo o perímetro urbano.

6827 25/09/2018 Locação de quadra esportiva na Linha Fortaleza

S/P 23/10/2018 Reunião com os munícipes e administração quanto a regularização da quadra n°58.

S/P 11/12/2018 Conferências de documentação da servidão Ayrton Senna.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: AGRIMENSURA

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL
Protocolo Data Descrição Atendimento

6134 04/01/2018 Locação da Rua Antonio Borsoi, do imóvel localizado na esquina
com a Rua Natalicio Gentilini.

S/P 12/04/2018 Levantamento planialtimétrico terreno da Creche

S/P 25/04/2018 Levantamento para revitalização da ponte (igreja).

S/P 17/07/2018 Prefeito solicitou a troca do atendimento in loco paro serviço de escritório.

S/P 15/08/2018 Locação da Ponte na Rua Jacob Corso.

S/P 25/10/2018 Identificação de divisas do terreno do município na linha Progresso.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: AGRIMENSURA

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE SÃO CARLOS
Protocolo Data Descrição Atendimento

6192 31/01/2018 Execução de levantamento georreferenciado de 01 ponto de referência de nível para
implantação de régua limnimétrica pela Defesa Civil no Rio Uruguai no Balneário de
Pratas.
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S/P 07/02/2018 Busca a documentos relativos ao projeto de retificação da matrícula do lote urbano de
Hélia Ternus confrontante com a área do ginásio municipal.

6204 16/02/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de desmembramento do lote urbano nº. 3151
da quadra nº. 70 de propriedade de Marino Lisboa e outro.

6184 16/02/2018 Análise e aprovação do projeto de desmembramento do lote urbano nº. 37 da quadra
nº. 14 d matr de propriedade de  Igor José Hinterholz e outro.

6170 20/02/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de desmembramento do lote urbano nº. 01 da
quadra nº 162 de matrícula nº. 14.068 de propriedade de Paulo Rigotti e outros.

6169 20/02/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de desmembramento do lote urbano nº. 06 da
quadra nº. 108 de matrícula nº. 14.052 de propriedade de Paulo Rigotti e outros.

6171 20/02/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de desmembramento do lote urbano nº. 09 da
quadra nº. 133 de matrícula  nº. 14.057 de propriedade de Paulo Rigotti e outros.

S/P 21/02/2018 Execução de levantamento topográfico das margens do Rio Uruguai no trecho
compreendido do Balneário de Pratas para identificar área dos lotes ocupados pela
área de camping.

S/P 28/02/2018 Execução de levantamento planimétrico das edificações existentes(invasão) sobre a
área verde do Loteamento popular e área pública localizados na Rua Konrad Adnauer.

6232 05/03/2018 Reanálise e emissão parecer técnico para o projeto de desmembramento do imóvel
rural de matrícula nº. 14.139 de propriedade de Ademir Cipriani e outros.

S/P 07/03/2018 Execução de levantamento planimétrico da quadra nº. 25 para identificar a localização
da área do lote urbano do município onde está localizado o ginásio de esportes em
ração de projeto de retificação administrativa de matrícula do lote urbano de
propriedade de Hélia Ternus.

6257 14/03/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
09.445 do lote urbano de propriedade de Hélia Ternus.

6291 28/03/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de desmembramento do lote urbano nº. 10 da
quadra nº. 107 de matrícula n. 14.144 de propriedade de Lairton Pereira da Silva e
outros.

6279 28/03/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
09.282 do imóvel rural de propriedade de José Emílio Leifheit e outros

6280 29/03/2018 Análise e aprovação do projeto de desmembramento do lote urbano (138 e p/139) de
matrícula nº. 14.105 de propriedade de Vilson Rigotti.

6336 04/04/2018 Demarcação do alinhamento da Rua do Comércio na testada da quadra nº. 37, para
conferencia e execução da pavimentação do passeio público. ( serviço identificado
equivocado: 1º Trecho da Rua Paul Harris até Lageado Moraes).

6182 10/04/2018 Envio de cópia do projeto de desapropriação(ano 2015) de parte das chácaras nºs 05
e 06 de propriedade de Luiz Airton Bonissoni (proptocolo sigaweb 4027) para
prolongamento Rua Cirino Reischert.

6374 11/04/2018 Demarcação do alinhamento da Rua Silvênio Picoli e Rua Konrad Adenauer (limites da
quadra nº. 87) por motivo de requerimento de interessado (detentor de concessão do
lote) em demarcar lote urbano do município para posterior proposta de permuta.
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6330 13/04/2018 Análise e parecer técnico para mapa e memorial descritivo dos lotes urbanos nºs 247 e
248 da atual quadra nº. 533 do processo de usucapião para fins de registro imobiliário.

S/P 18/04/2018 Início do levantamento planimétrico georreferenciada do imóvel rural de matrícula nº.
08.209 de propriedade de Paulinho Endres, para fins de retificação da matrícula em
razão de  exigência do registro de imóveis para averbar sentença de desapropriação
judicial (ANO 2009).

S/P 25/04/2018 Continuação do levantamento planimétrico georreferenciado do imóvel rural de
matrícula nº. 08.209 de propriedade Paulinho Endres para registro de desapropriação
judicial(processo nº. 059.09.000228-6).

S/P 02/05/2018 Fim do levantamento planimétrico georreferenciado do imóvel rural de matrícula nº.
08.209 de propriedade Paulinho Endres para registro de desapropriação
judicial(processo nº. 059.09.000228-6).

S/P 09/05/2018 Início da busca de documentos relativos ao imóvel rural de matrícula nº. 08.209 de
propriedade Paulinho Endres para registro de desapropriação judicial(processo nº.
059.09.000228-6).

6485 15/05/2018 Elaboração de projeto de retificação administrativa da matrícula nº. 08.209 de
propriedade de Paulinho Endres
e outros, para fins de registro de sentença judicial (processo nº. 059.09.000228-6) em
face de processo de desapropriação.

S/P 16/05/2018 Final da busca de documentos relativos ao imóvel rural de matrícula nº. 08.209 de
propriedade Paulinho Endres para registro de desapropriação judicial(processo nº.
059.09.000228-6).

6297 18/05/2018 Análise e parecer técnico de processo de retificação da matrícula nº. 12.304 do lote
urbano denominado de Parte do Lote Urbano nº. 01 da quadra nº. 93 de propriedade
de Genir Carlos Ely e outro.

S/P 23/05/2018 Início da execução de levantamento planimétrico georreferenciado da área da sede
social e da área da Mitra Diocesana de Chapecó, localizadas na comunidade de Linha
Alto São Pedro para demarcação de área pertencente ao Município de de São
Carlos.

6281 30/05/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de desmembramento do imóvel rural de
matrícula nº. 13.991 de propriedade de Célio Boniatti e outros.

6231 30/05/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de  retificação administrativa da matrícula nº.
10.371 do imóvel rural de propriedade de  João Eliseu Lamb e outro.

6293 30/05/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
755 do imóvel rural de propriedade de Luiz Renato Massing e outros.

6495 30/05/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de desmembramento do imóvel de matrícula
nº. 13.871 de propriedade de Franz Incorporações Ltda.

6431 04/06/2018 Análise e aprovação de mapa e memorial descritivo para fins de localização e
descrição tabular dos lotes urbanos nºs. 247 e 248 da quadra nº. 533 - Balneário de
Pratas.

S/P 06/06/2018 Execução de levantamento planimétrico georreferenciado de parte de uma área de
terras urbanas remanescente do loteamento popular na Rua Pedro José Knorst para
identificação de áreas públicas remanescentes.

S/P 06/06/2018 Execução de levantamento planimétrico georreferenciado de parte de uma área de
terras urbanas remanescente do loteamento popular na Rua Pedro José Knorst para
identificação de áreas públicas remanescentes.

S/P 13/06/2018 Final da execução de levantamento planimétrico georreferenciado da área da sede
social e da área da Mitra Diocesana de Chapecó, localizadas na comunidade de Linha
Alto São Pedro para demarcação de área pertencente ao Município de de São Carlos.
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6539 13/06/2018 Execução de levantamento planimétrico georreferenciado da área da sede social e da
área da
Mitra Diocesana de Chapecó, localizadas na comunidade de Linha Alto São Pedro
para demarcação de
área pertencente ao Município de de São Carlos.

S/P 20/06/2018 Reunião com a oficial do registro de imóveis da Comarca de São Carlos para deliberar
sobre assuntos pertinentes ao parcelamento do solo urbano.

6491 21/06/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de desmembramento do lote urbano nº. 329
da quadra nº. 23 de propriedade de Lairton Pereira da Silva e outros.

6549 26/06/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
10.371 do imóvel rural de propriedade de João Eliseu Lamb e outro.

S/P 27/06/2018 Reunião com o oficial do registro de imóveis(assunto:parcelamento do solo urbano) e
vistoria "in loco" da da Chácara nº. 14 em razão de proposta de desmembramento da
mesma.

6557 28/06/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de desmembramento do imóvel de matrícula
nº. 13.871  de propriedade de Franz Incorporações Ltda.

6666 03/07/2018 Envio de arquivo digital do levantamento planialtimétrico cadastral da praça dos
imigrantes para estudo e projeto de revitalização.

6623 20/07/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
10.371 do imóvel rural de propriedade de João Eliseu Lamb e outro.

6551 24/07/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de desmembramento do imóvel urbano
denominado de Parte dos Urbanos nº. (43 e 44), de propriedade de Valmir Canepelle e
outro.

S/P 30/07/2018 Reunião na Câmara de vereadores atendendo convite do Presidente da Câmara para
assuntos relacionados ao parcelamento do solo urbano na modalidade de loteamento.

6550 31/07/2018 Análise e parecer técnico de projeto de desmembramento e unificação do lote urbano
nº. 3.381(matr. 14.216) e lote urbano nº. 3.380(matr. 06.709), todos da quadra nº. 11,
de propriedade de José Antonio Sander e outro.

6625 02/08/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de desmembramento do imóvel de matrícula
nº. 13.783 de propriedade de Beyond Empreendimentos Imobiliários e Participações
S/A.

6601 02/08/2018 Análise e parecer técnico de projeto de desmembramento do imóvel rural de matrícula
nº. 14.207 de propriedade de Maicon Schabarum.

6602 07/08/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de desmembramento do lote urbano nº. 01 da
quadra nº. 141 de propriedade de Adair José Kuhn e outro.

6675 07/08/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de desmembramento do imóvel urbano de
matrícula nº. 14.105 de propriedade de Vilson Rigotti e outro.

6600 07/08/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de desmembramento do imóvel urbano de
matrícula nº. 13.681 de propriedade de Orelio Boniatti e outros.

6622 08/08/2018 Análise e aprovação do projeto de desmembramento da chácara urbana nº. 14, de
matrícula nº. 13.871 de propriedade de Franz Incorporações Ltda.
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S/P 08/08/2018 Auxílio ao eng agrimensor Darlan em: busca de documentos no cartório, reunião depto
engenharia.

S/P 08/08/2018 Atendimento aos profissionais que elaboram projetos de parcelamento do solo para
esclarecimentos de pareceres técnicos.

6627 09/08/2018 Análise e parecer técnico de projeto de desmembramento e unificação dos imóveis de
matrículas nºs. 12.213 e 12.214 de propriedade de Tania Regina Zanette Bif e outros.

S/P 15/08/2018 Busca a documentos referente a retificação da matrícula do imóvel rural da sede da
Linha Alto São Pedro e da Praça Dom Pedro na área central do município.

S/P 22/08/2018 Execução de levantamento cadastral da quadra nº. 28 para localização das divisas do
lote da praça municipal.

6581 28/08/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
09.735 do imóvel rural de propriedade de Gelson Luiz Rempel e outro.

6674 28/08/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
01.514 do imóvel rural de propriedade de Avelino Antonio Hackenhaar e outro.

S/P 29/08/2018 Georreferenciamento do levantamento  cadastral da quadra nº. 28 para localização
das divisas do lote da praça municipal para posterior retificação administrativa.

S/P 12/09/2018 Busca de documentos referente ao processo de retificação administrativa das
chácaras 55 e 57(área ESPAINCO), com a finalidade de posterior parcelamento da
área.

6753 18/09/2018 Análise e parecer técnico favorável a anuência municipal no projeto de retificação da
matrícula nº. 05.084 do imóvel rural de propriedade de Terezinha Leifheit Sulzbacher e
outro.

6712 18/09/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de desmembramento do imóvel rural de
matrícula nº. 14.215 de propriedade de Arli Pedro Preuss e outro.

S/P 19/09/2018 Novo rastreio de pontos georreferenciados na praça central enfrente a matriz para
localização precisa da área da praça.

S/P 26/09/2018 Reunião com a administração municipal para tratar de assuntos pertinentes ao
parcelamento do solo no município.(Rigor de exigências, cartório, MP, AMOSC) no
trâmite do processo.

6775 02/10/2018 Análise e parecer técnico para o requerimento elaborado por Elaine Maria Nicolai
Eckert ao município de São Carlos, que visa posicionamento municipal sobre a
servidão existente entre os lotes urbanos nºs. 109 e 110 da quadra nº. 20.

S/P 03/10/2018 Vistoria em 03 imóveis em que proprietários apresentaram projetos de retificação
administrativa de matrícula imobiliária para posterior emissão de parecer técnico.
Reunião no gabinete do prefeito para tratar de assuntos referentes ao parcelamento do
solo do município.

6806 05/10/2018 Análise e parecer técnico de projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
01.514 do imóvel rural de propriedade de Avelino Hackenhaar e outro.

6711 05/10/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
01.587 de propriedade de  Dolores Erica Becker.
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6831 09/10/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
316 do lote urbano de propriedade de Super Mercado Útil LTDA.

6752 09/10/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de desmembramento do lote urbano nº. 08 da
quadra nº. 134 do Loteamento Boniatti - matrícula nº. 14.067 de propriedade de
Claudir Antonio Schuh.

S/P 10/10/2018 Execução de levantamento planialtimétrico cadastral da Praça Dom Pedro I(enfrente
igreja matriz) para elaboração de projeto de cobertura da praça.

S/P 17/10/2018 Início da demarcação da Rua Aloísio Stoffel para execução da drenagem pluvial e
pavimentação no trecho compreendido entre a esquina com a Rua Gervásio Pedro
Hoss até o Instituto Federal.

6754 29/10/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de desmembramento e remembramento dos
lotes urbanos de matrículas nº. 05.284 e 01.617 de propriedade de Genésio Carlos
Werle e outros.

6836 30/10/2018 Análise e parecer técnico de projeto de desmembramento e remembramento dos lotes
urbano de matrículas nºs. 14.216 e 06.709 de propriedade de José Antonio Sander e
outro.

6830 31/10/2018 Análise e parecer técnico de projeto de desmembramento do lote urbano de matrícula
nº. 10.418 de propriedade de Gilmar Roque Casagrande e outro.

6774 01/11/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de desmembramento do imóvel rural de
matrícula nº. 14.207 de propriedade de Maicon Schabarum e outros.

6805 01/11/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
09.735 de propriedade de  Gelson Luiz Rempel.

6894 01/11/2018 Análise e aprovação do projeto de desmembramento e unificação dos lotes urbanos
nºs. 3145-A e 3145-B de Tania R. Z. Bif e outros.

S/P 07/11/2018 Continuação da demarcação da Rua Aloísio Stoffel para execução da drenagem
pluvial e pavimentação no trecho compreendido entre a esquina com a Rua Gervásio
Pedro Hoss até o Instituto Federal.

S/P 21/11/2018 Final da demarcação da Rua Aloísio Stoffel para execução da drenagem pluvial e
pavimentação no trecho compreendido entre a esquina com a Rua Gervásio Pedro
Hoss até o Instituto Federal.

S/P 12/12/2018 Reunião com o setor de engenharia do município e atendimento ao
público(profissionais/projetos) sobre assuntos pertinentes ao parcelamento do solo.

6947 26/12/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de retificação administrativa da matrícula nº.
13.126 do imóvel rural de propriedade de Honório Endres e outros.

6946 26/12/2018 Análise e parecer técnico para o projeto de desmembramento do imóvel rural de
matrícula nº. 14.215 de propriedade de Arli Pedro Preuss e outro.
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S/P 02/02/2018 Levantamento topografico do posto de saúde central.
Reuniao com prefeito e proprietarios das áreas que serão desapropriadas para
regularização de trecho da avenida castelo branco, no acesso ao loteamento são
miguel.
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6044 14/03/2018 Levantamento topografico para o prolongamento da Av. Presidente Castelo Branco
acesso ao Loteamento São Miguel para posterior projeto de pavimentação asfáltica

S/P 16/03/2018 Locação das divisas do lote urbano nº 01D da quadra nº 40.
Locação da Rua Manoel da Nóbrega.
Levantamento topografico da Rua João Mascarenhas de Moraes.

6262 16/03/2018 Execução de levantamento topografico dos seguintes locais:
- Rua Joao Mascarenhas de Moraes (trecho lateral a praça);
- Esquina do Centro Municipal de Educaçao (ruas Duque de Caxias com 07 de
setembro;
- Pavilhao da "Feagrisa", visando ampliaçao lateral. 
- Creche a fim de projeto de ampliaçao da mesma.

S/P 27/04/2018 Locação da Área Institucional do Loteamento Alvorada para verificar invasão.

6304 04/05/2018  Levantamento topográfico  e  demarcação das áreas onde estão as fontes de
captação da água que
é direcionada à Estação de Tratamento.

6428 11/05/2018 Analise e parecer técnico do projeto  de desmembramento urbano dos imóveis de
matricula nº 5606 e 5607.

6472 11/05/2018 Solicitação cancelada pelo Engenheiro Loivo, por não haver necessidade de
levantamento topografico para elaboração do projeto. 

6471 11/05/2018 Solicitação cancelada pelo Engenheiro Loivo, por não haver necessidade de
levantamento topografico para elaboração do projeto. 

6470 11/05/2018 Levantamento da estrada pavimentada com calçamento que dá acesso a Linha Gruta,
para projeto de pavimentação asfáltica.

6488 06/06/2018 Solicitação não executada conforme conversa como o Prefeito por não se tratar de
área pública. 

S/P 15/06/2018 Locação da área institucional do loteamento vinhedos.
Rastreio com GPS de pontos para elaboração de projeto de regularização fundiária do
loteamento vista longa.

6437 15/06/2018 Locação das divisas da área institucional localizada do Loteamento Vinhedos para
futura  instalação da garagem de máquinas; 

S/P 19/07/2018 Elaboração do projeto de desapropriação de parte dos imoveis de matriculas nºs
6.196, 5.768 e 6.510 para regularização de trecho da Avenida Castelo Branco. 

6487 25/07/2018 Prefeito pediu para excluir solicitação na data de 25/07/2018

S/P 03/08/2018 Locação de projeção da Avenida Castelo Branco de área a ser desapropriada.

S/P 22/08/2018 Elaboração do projeto de Regularização fundiária - REURB do loteamento Vista
Longa.

6705 13/09/2018 Análise e parecer técnico projeto de retificação administrativa, matrículas nºs 5.606 e
5.607, Valdir Detoni.
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S/P 14/09/2018 Levantamento planialtimétrico para projeto de pavimentação asfáltica de trecho da Rua
Conde D'eu e Rua Dom João VI.

6876 26/10/2018 Levantamento de área para ampliação de 4,5 metros da Rua Fortunato Sartori, acesso
ao loteamento São Miguel e elaboração de projeto de desapropriação da referida área.

6875 26/10/2018 Demarcação das divisas da área do loteamento Vista Longa para o processo de
regularização fundiária REURB.

6817 26/10/2018 Levantamento planialtimétrico da área remanescente do loteamento vista longa.

6910 30/10/2018 Envio de arquivo digital para Cesara Sperotto do levantamento da área onde
encontra-se o campo de futebol do município para projeto de revitalização.

6912 08/11/2018 Impressão e envio de mapa do perímetro urbano municipal.

6911 08/11/2018 Elaboração e impressão de mapa com zoneamento da área do perímetro urbano não
permitida para criação e manutenção de animais.

S/P 14/12/2018 Locação de alinhamento de trecho da Avenida Castelo Branco para pavimentação
asfáltica.
Levantamento de divisas de trecho da estrada de acesso a Linha Ibiaçá para projeto
de desapropriação em função da obra de pavimentação asfaltica.
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S/P 12/01/2018 Locação das divisas dos lotes do loteamento popular são roque.

6021 12/01/2018 Locação de divisas dos lotes do loteamento popular são roque.

S/P 16/02/2018 Locação das divisas do loteamento popular São Roque

S/P 23/03/2018 Locação da Quadra nº 20 para verificação de invasão.

6323 23/03/2018 Locação dos cantos e alinhamento predial da quadra nº 20.

S/P 04/05/2018 Viagem até o município de Sul Brasil, conversa com o Prefeito não tinha nenhuma
demanda de serviço me liberou para atender o município de Serra Alta.
Locação e levantamento das área de nascente onde o município de Serra Alta capta
águas para abastecimento público.

S/P 29/06/2018 Não tinha nenhuma demanda de serviço conforme contato com a Eng. Aline.
Então me dirigi ao município de Serra alta para conclusão da Locação da área
institucional do loteamento vinhedos.
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6667 27/07/2018 Demarcação para a alteração de traçado de trecho da estrada municipal na Linha
Progresso.

6613 27/07/2018 Demarcação de área rural com 2.240,00 m² na Linha Nova Aparecida de propriedade
do município de Sul Brasil. para permuta de áreas.

6614 20/08/2018  Analise e parecer técnico consulta prévia do Loteamento Residencial Horizonte.

S/P 18/09/2018 Re-Locação de área de escola para permuta localizada na Linha Aparecida.
Levantamento cadastral da creche municipal para projeto de ampliação.

S/P 09/11/2018 Levantamento da quadra nº 06 e reunião com o Prefeito sobre o reordenamento dos
lotes da referida quadra.
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S/P 19/01/2018 1-Reunião para de planejamento dos serviços em andamento, com prefeito e
secretários de administração.
2-Busca de documentos retificação DMR.

S/P 03/04/2018 Locação Lotes Quadra 24

6008 05/04/2018 Busca de mapas antigos que envolvam a área do DMR.

6003 05/04/2018 Demarcação da Rua Adolfo Konder.

6349 05/04/2018 Marcação dos lotes do município da Quadra 27.

6429 02/05/2018 Demarcação da rua em frente a quadra 70, lote 15 de propriedade de Vanderlei Felipe
Kolling.

S/P 03/05/2018 Locação da Área Industrial de Jardinópolis.

6473 14/05/2018 Levantamento da Linha Adolfo Konder para regularização das ruas e marcação de
terrenos..

S/P 17/05/2018 Levantamento cadastral na Linha Adolfo Kondor.

6571 25/06/2018 Analise de desmembramento rural da matricula 1.552, propriedade de Rafael
Giovanoni, tendo como
responsável técnico Vilson Odir Horbach.

6582 29/06/2018 Locação da Rua Chapecó entre as quadras 23 e 24 e 53 e 54.
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S/P 05/07/2018 Locação Rua Chapecó entre as quadras 23 e 24 e 53 e 54, para Asfalto. a tarde em
Jardinópolis termino de alinhamento das ruas 08, 09, 10,11, 39 e 40 para asfalto.

6657 24/07/2018 Locação de lote de propriedade do município, na quadra urbana n. 27, com frente pra
Rua
Presidente Kennedy.

6681 02/08/2018 Locação da Rua Presidente Kennedy, esquina com a Rua Getúlio
Vargas.

S/P 07/08/2018 1-Locação das Casinhas Populares.
2-Locação das Ruas John Kennedy e Getúlio Vargas.

6740 27/08/2018 Re-análise de desmembramento rural da matrícula 1.552.

S/P 30/08/2018 Reunião com Registro de Imóveis, para definições da extinção de condomínio da Área
do DMR

S/P 04/10/2018 Locação dos cantos das quadras n°71 e 32.

6769 06/11/2018 Alinhamento de Rua e canto da quadra urbana n. 72, Rua Anchieta, esquina
com a Avenida Daniel.

6770 10/11/2018 Locação Av. Getúlio Vargas, esquina com a Av. Santo Antônio, quadra urbana n. 25.
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