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CAMARA MUNICIPAL DE CAXAMBU DO SUL
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 11/09/2021 Execução dos Voos 5, 6 e 7 do programa Aerofotogramétrico.

MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 04/01/2021 Mapa da declividade de parte da quadra n° 62, para atendimento das exigências do ministério Público.

S/P 05/01/2021 Projeto de retificação da Matrícula n° 13.330, localizado na Linha Taquarinha, onde possui um poço
comunitário.

S/P 21/01/2021 Visita em loco para a identificação dos confrontantes para projeto de retificação da Matrícula 1.280, onde
está localizado um poço comunitário.

S/P 01/03/2021 Processamento de dados do levantamento das ruas Joaçaba, Campos Novos, Trav. Selvino Zeni, Trav.
José da Costa para projeto de pavimentação asfáltica.

7632 01/03/2021 Levantamento topográfico das ruas José Merísio, José Andrade da Costa, Joaçaba, Campos Novos e
Travessa Silvino Igino Zeni, para projeto de pavimentação asfáltica.

S/P 11/03/2021 Locação do Lote n° 02 da área industrial do Município de Águas de Chapecó.

S/P 11/03/2021 locação das Ruas Concórdia e São Joaquim, ao lado da quadra n° 25.

S/P 11/03/2021 Demarcação de lote no loteamento industrial da Linha Gramado.

S/P 19/03/2021 Processamento de dados das Ruas São Domingos e Antônio Tirondelli.

S/P 25/03/2021 Parecer técnico da retificação administrativa em nome de Hildor Shutz.

S/P 29/03/2021 Processamento de dados do levantamento das ruas José Merísio e Rua Professor Ernesto Puhl, para
projeto de pavimentação asfáltica.

S/P 30/03/2021 Levantamento da drenagem existente nas ruas Joaçaba e José Merisio.

S/P 15/04/2021 Locação da propriedade do Município de Águas de Chapecó, matrícula n° 8.488, localizado na Linha Três
Barras.

S/P 13/05/2021 Locação da divisa da área da hidroeste com a propriedade do sr. Ribeiro

S/P 13/05/2021 Levantamento de barracão industrial para localização do zoneamento municipal.

S/P 13/05/2021 Auxílio em Locação de Divisas.

S/P 17/05/2021 Mapa de declividade do Lote 18 da Quadra n° 63, para analise do projeto de desmembramento.

S/P 01/07/2021 Levantamento planialtimetrico das Ruas Canoinhas e São Joaquim.

S/P 07/07/2021 Levantamento planialtimetrico e geração de mapa e perfis longitudinais da área Industrial de Águas de
Chapecó.

S/P 16/07/2021 Projeto de retificação da matrícula n° 1.280.

S/P 20/07/2021 Projeto de retificação da Matrícula n° 1.280, onde será perfurado poço comunitário.

S/P 13/08/2021 Levantamento das Ruas São domingos, Antônio Tirondelli, Alcides Merisio, Arno Mohr, para projeto de
pavimentação asfáltica.

S/P 17/08/2021 Levantamento planialtimetrico da estrada da Linha Alves, para projeto de pavimentação.

S/P 02/09/2021 Vistoria e levantamento topográfico para auxilio da defesa jurídica no processo da ACH050.

S/P 20/09/2021 Levantamento planialtimétrico de 2,5 km de estrada para projeto de pavimentação, localizada na Linha
Maidana.

S/P 28/09/2021 Início do levantamento planialtimétrico da estrada na Linha Pegoraro.

S/P 07/10/2021 Complemento do levantamento planialtimétrico da estrada da Linha Pegoraro.
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S/P 28/10/2021 Mapa de declividade de parte da Quadra n° 11.

S/P 01/12/2021 Levantamento de parte da Chácara n° 100, onde está localizado parte do cemitério municipal.

MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 14/01/2021 Mapa de localização da Matrícula n° 2021.

7576 14/01/2021 Adequação de mapas e memoriais, conforme exigências do Registro de Imóveis da área de interesse
Municipal, pertencente ao senhor João Silveira. já em andamento pela Amosc.

S/P 25/01/2021 Mapa de localização da Matrícula n° 26297.

S/P 05/02/2021 Mapa de localização da Matrícula n° 57828.

S/P 10/02/2021 Mapa de localização da Matrícula n° 904 e 2941.

S/P 26/02/2021 Mapa de localização da Matrícula n° 27151.

S/P 04/03/2021 Reunião com o Prefeito Municipal sobre o loteamento popular que será realizado no Município de Águas
Frias.

S/P 16/03/2021 Mapa de parte da SC 159, para processo de municipalização desse trecho de rodovia.

S/P 18/03/2021 Mapa de localização da Matrícula n° 35906.

S/P 23/03/2021 Levantamento topográfico da captação, adutora e ETA, localizada na Linha Porto.

S/P 25/03/2021 Processamento dos dados e geração do mapa do levantamento topográfico da captação, adutora e ETA,
localizada na Linha Porto.

S/P 01/04/2021 Atualização do mapa municipal de Águas Frias (inclusão do loteamento industrial).

S/P 05/04/2021 Mapa de localização da Matrícula n° 71.685, localizada na Linha Porto, no Município de Águas Frias.

S/P 06/04/2021 Plotagem do mapa atualizado do perímetro urbano e da Linha Tarumãzinho.

S/P 13/04/2021 Mapa de localização da Matrícula n° 3.455.

S/P 14/04/2021 Levantamento planialtimétrico do Posto de Saúde da Sede de Águas Frias.

S/P 16/04/2021 Mapa de localização da propriedade Rural sob matrícula n° 23.390.

7626 19/04/2021 Mapa do trecho da SC159, para ser excluída a Faixa da domínio da referida rodovia.

S/P 23/04/2021 Atualização do mapa das Colônias do Município de Águas Frias.

S/P 27/04/2021 Locação da área da Garagem Municipal, localizada na Rua Lodovino Palombit.

S/P 27/04/2021 Levantamento da obra do futuro centro de eventos do município de Águas Frias.

S/P 29/04/2021 Mapa de localização da área rural sob matrícula n° 22.160.

S/P 29/04/2021 Mapa de localização da área rural sob matrícula n° 8.477.

S/P 29/04/2021 Mapa de localização da área rural sob matrícula n° 81.600.

S/P 04/05/2021 Impressão do mapa colonial do Município de Águas Frias.

S/P 06/05/2021 Reunião com funcionários e proprietário a respeito de uma retificação de matrícula.

S/P 20/05/2021 Mapa de localização do imóvel matrícula n° 30.124.

S/P 25/05/2021 Reunião com Prefeito Municipal a respeito da Rua Germano Palombit e demarcação da mesma.

S/P 17/06/2021 Mapa de localização da matrícula n° 79.753.

S/P 21/06/2021 Reunião com servidores públicos sobre o mapa de divisão de Linha dos interior do município de Águas
Frias.

S/P 28/06/2021 Mapa de localização da Matrícula n° 3.681.
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S/P 03/08/2021 Locação da Rua Lido Fopa, para abertura e pavimentação.

S/P 03/08/2021 Locação do Lote n° 01 do Loteamento industrial.

S/P 12/08/2021 Mapa de localização da Propriedade do Sr Josemar Zordan.

S/P 04/10/2021 Mapa de Localização da Matrícula 4.174.

S/P 15/10/2021 Mapa de Localização da Matrícula n° 61.815.

S/P 21/10/2021 Reunião com prefeito, e assessores a respeito de imóveis em que o município ira realizar o REURB.

S/P 21/10/2021 Levantamento topográfico da área onde está localizado o posto de Saúde da Linha Tarumanzinho.

S/P 07/12/2021 Levantamento topográfico do novo trajeto da Estrada que liga a SC159 a Linha São João.

7810 08/12/2021 Locação de Ruas do Loteamento Bem Viver em Águas Frias.

S/P 08/12/2021 Confecção do mapa da Linha Santo Antônio do Pinhal, com imagem de fundo.

MUNICIPIO DE ARVOREDO
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 24/05/2021 Execução de levantamento planialtimétrico cadastral de parte da estrada municipal EMAR-102(TRECHO
DE 400 metros na área industrial- Linha Nereu Ramos) para projeto de pavimentação.

S/P 24/05/2021 Realizamos levantamento de Estrada de chão no Município, bem como implantação de Marcos em Lar de
idosos.

S/P 24/05/2021 Execução de levantamento planialtimétrico cadastral de parte da Estrada Municipal EMAR-102 (trecho
400 metros na área industrial - Linha Nereu Ramos) para projeto de pavimentação.

S/P 25/05/2021 Execução de levantamento planialtimétrico cadastral de parte da estrada municipal EMAR-308(TRECHO
DE 700 metros da sede urbana - Linha Rizzi) para projeto de pavimentação.

S/P 26/05/2021 Execução de levantamento planialtimétrico cadastral do lote urbano público(centro de idosos) localizado
na quadra nº. 10 para projeto de revitalização do local.

MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 08/02/2021 Execução de levantamento planialtimétrico cadastral de parte de uma área de terras, destinada a
construção da nova sede do pátio de maquinas do município.

S/P 22/03/2021 Execução de levantamento planialtimétrico de parte da Rua do Comércio, no trecho entre as quadras
nºs.33, 34 e 35 para projeto de pavimentação.

S/P 22/03/2021 Demarcação da divisa da área remanescente 02 (chácara nº. 58), de propriedade do município com a
chácara nº. 57, para aviventar a divisa com o vizinho (projeto de retificação de matrícula).

7661 26/04/2021 Execução de levantamento topográfico planialtimétrico cadastral de área a ser desmembrada - local de
construção da Prainha, junto ao Lago da Foz do Chapecó.

S/P 10/05/2021 Execução de levantamento topográfico para demarcação do lote 388 da quadra 34 - quadra coberta, para
construção de muro.

S/P 10/05/2021 Realizado levantamento planimétrico de uma quadra poliesportiva ,nas imediações da prefeitura.

S/P 17/05/2021 levantamento planialtimétrico cadastral de avenida para instalação de Trevo Alemão.

S/P 21/06/2021 Realizar Locação de divisas de área próximo ao reservatório.

S/P 21/06/2021 Demarcação da área de 10.000,00 m², a ser desmembrada - local de construção da Prainha, junto ao
Lago da Foz do Chapecó.

S/P 29/06/2021 Execução de levantamento planimétrico da área de terras de matrícula nº. 24.743 (02 alqueires), para fins
de retificação da matrícula, e desmembramento de parte do imóvel, a ser doada ao Município de
Caxambu do Sul (local de construção da Prainha, junto ao Lago da Foz do Chapecó).
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S/P 19/07/2021 Execução de levantamento planialtimétrico cadastral, de segmento da estrada municipal EMCX 020 (1,7
km - Linha Don José), para elaboração de projeto de pavimentação.

S/P 19/07/2021 Execução de levantamento planialtimétrico cadastral da Rua Demétrio Alves da Silva, no trecho
compreendido entre o entroncamento com a SC 484 e a Rua Almirante Barroso, para elaboração de
projeto de pavimentação.

S/P 09/08/2021 Execução de levantamento planialtimétrico cadastral da estrada municipal EMCX-112 (trecho da sede da
Linha São Félix - 400 metros), para elaboração projeto de pavimentação.

S/P 09/08/2021 Execução de levantamento planialtimétrico cadastral, de segmento de via vicinal, que liga o lote urbano
228 a Rua Hercílio Luz.

S/P 09/08/2021 Execução de levantamento planialtimétrico cadastral, de rua sem denominação, que liga a Rua Salgado
Filho, com a Rua Olavo Bilac.

S/P 12/08/2021 Início da implantação de pontos de apoio georreferenciados, para execução de aerolevantamento do
perímetro urbano da sede do Município de Caxambu do Sul.

S/P 16/08/2021 Fim da implantação de pontos de apoio georreferenciados, para execução de aerolevantamento do
perímetro urbano da sede do Município de Caxambu do Sul.

S/P 16/08/2021 Demarcação do prolongamento da Rua Salgado Filho, e rua sem denominação, que liga a Rua Salgado
Filho com a Rua Olavo Bilac.

S/P 24/08/2021 Processamento de dados e elaboração de mapa do levantamento planailtimétrico cadastral da área do
estádio municipal de Caxambu do Sul.

S/P 09/09/2021 Execução dos Voos 1, 2, 3 e 4 do programa Aerofotogramétrico.

S/P 19/09/2021 Execução dos Voos 8, 9 e 10 do programa Aerofotogramétrico.

S/P 05/10/2021 Execução de levantamento planialtimétrico cadastral da Rua Salgado Filho para elaboração de projeto de
pavimentação.

S/P 08/11/2021 Execução de levantamento planialtimétrico cadastral de segmento da estrada municipal EMCX 112,
trecho entre Linha Grêmio Serraria e Linha Dom José.

MUNICIPIO DE CHAPECO
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 15/01/2021 Locação de Ruas do Loteamento Popular Verde Vida.

S/P 09/02/2021 Locação de parte da quadra 2177, no Bairro Passo dos Fortes, servidão em uma área de regularização
fundiária.

S/P 16/02/2021 Levantamento planialtimétrico da SC 484, entre a Empresa Aurora e o acesso a UFFS, para posterior
projeto de ciclovia.

S/P 23/02/2021 Processamento de dados do levantamento planialtimétrico da SC 484, entre a Empresa Aurora e o
acesso a UFFS, para posterior projeto de ciclovia.

S/P 18/03/2021 Levantamento topográfico de parte da Quadra n° 2273, para possível locação de casas populares.

S/P 19/03/2021 Processamento de dados do levantamento topográfico de parte da Quadra n° 2273, para possível
locação de casas populares

S/P 20/04/2021 Implantação dos pontos de controle no Bairro São Pedro B, para execução de aerofotogrametria.

S/P 22/04/2021 Processamento de dados da implantação dos pontos de controle no Bairro São Pedro B.

S/P 10/05/2021 Processamento do levantamento aerofotogramétrico da Linha São Pedro B.

S/P 19/05/2021 Levantamento planialtimétrico de um imóvel da Rua Ventura Migliorini, para projeto de REURB.

S/P 21/06/2021 Mapa e memorial da área de invasão do Santo Antônio, para projeto de REURB.

S/P 24/06/2021 Inicio da implantação de marcos de apoio para aerofotogrametria no Lajeado São José, onde existe uma
invasão.
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S/P 13/07/2021 Levantamento topográfico da Quadra n° 2469, área verde do município de Chapecó, onde há uma
invasão de casas.

S/P 28/07/2021 Locação das divisas do loteamento popular Caçador, de propriedade do município de Chapecó.

S/P 25/10/2021 Levantamento topográfico do lote n° 02 da Quadra 4060, do loteamento industrial de Chapecó, para
processo de retificação de matrícula.

S/P 04/11/2021 Levantamento topográfico e Projeto de unificação das quadras 4058A e 4058B do loteamento industrial
de Chapecó.

S/P 09/11/2021 Levantamento planialtimétrico Georreferenciado das quadras 4058A, 4058B e 4058 C, do loteamento
industrial de Chapecó.

S/P 12/11/2021 Mapa topográfico dos Lotes 09, 12 e 13 da Quadra n° 4059, do loteamento Industrial, para permute de
Lotes do Município.

S/P 15/11/2021 Projeto de desafetação da Rua Ervelino G. F. Gonsales, localizado no loteamento industrial de Chapecó.

S/P 23/11/2021 Levantamento planialtimétrico do CEIM Nossos Sonhos, localizado no Bairro Jardim América.

S/P 30/11/2021 Levantamento planialtimétrico da CEIM Universo da Criança, localizado no Bairro Bela Vista.

S/P 08/12/2021 Levantamento planialtimétrico do CEIM Pequenos Heróis, localizado no Bairro EFAPI.

MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA
Protoc. Data Descrição do atendimento

7570 06/01/2021 Levantamento topográfico da estrada municipal EMCA-015 e ramificações para elaboração de projeto de
pavimentação asfáltica e drenagem pluvial.

S/P 12/02/2021 Levantamento topográfico da Ruas Carlos Panizzi, Rua Francisco Correa Figueró e Neri Fidelis no Bairro
Mirante do Trevo. Levantamento topográfico da Área Institucional da quadra nº 52 para implantação de
uma praça publica. Levantamento planialtimétrico de trecho com extensão de 1 km para execução de
pavimentação asfáltica da estrada municipal de acesso a Linha 3 irmãos.

S/P 12/02/2021 Levantamento topográfico da Ruas Carlos Panizzi, Rua Francisco Correa Figueró e Neri Fidelis no Bairro
Mirante do Trevo. Levantamento topográfico da Área Institucional da quadra nº 52 para implantação de
uma praça publica. Levantamento planialtimétrico de trecho com extensão de 1 km para execução de
pavimentação asfáltica da estrada municipal de acesso a Linha 3 irmãos.

7612 12/02/2021 Levantamento topográfico da Ruas Carlos Panizzi, Rua Francisco Correa Figueró e Neri Fidelis no Bairro
Mirante do Trevo. Levantamento topográfico da Área Institucional da quadra nº 52 para implantação de
uma praça publica.

7611 12/02/2021 Levantamento planialtimétrico de trecho com extensão de 1 km para execução de pavimentação asfáltica
da estrada municipal de acesso a Linha 3 irmãos.

7593 19/02/2021 Levantamento executado para alterações nos mapas municipais

7653 09/04/2021 Execução de levantamento planialtimétrico e elaboração de perfil longitudinal da EMCA 016 até a divisa
com município de Chapecó, para elaboração de projeto de pavimentação.

7662 16/04/2021 Demarcação do traçado da Rua Virgínio Zardo e Levantamento Planialtimétrico, para elaboração de
projeto de pavimentação.

7659 16/04/2021 Demarcação da caixa da rua sem denominação entre os lotes 03 da quadra 41 e 01 da quadra 43.

7655 16/04/2021 Levantamento do meio fio existente da Rua Sebastiana Pedroso Tormen do Loteamento Mirante do
Trevo, para verificação do alinhamento predial.

S/P 16/04/2021 Locação e levantamento planialtimétrico Rua Virgino Zardo para projeto de pavimentação asfáltica.
Levantamento da Rua Sebastiana Pedroso no loteamento Mirante do trevo para verificação alinhamento
predial. Levantamento.

S/P 09/06/2021 Levantamento e locação de área do Ginásio Tozzo, para verificação de divisas de área a ser adquirida
pelo município.

7727 22/07/2021 Execução de Levantamento Planialtimétrico para elaboração do projeto de construção da nova creche
próximo ao Colégio Mediação.
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7728 13/08/2021 Levantamento topográfico do terreno e obra da escola municipal de Linha Campina o Gregório, para
elaboração do projeto de regularização do mesmo.

S/P 13/08/2021 Levantamento de divisas da área da escola "Valdirão" localizada na Linha Campina do Gregório.
Levantamento do Lote 03 quadra 08, onde esta localizado o Moinho, para projeto de revitalização da
edificação. Levantamento Planialtimétrico EMCA 109 - Linha Amizade ara projeto de pavimentação.

7734 13/08/2021 Levantamento topográfico de imóvel de propriedade do município, matrícula 20.189, onde está edificada
antiga escola da Linha Campina do Gregório.

7738 13/08/2021 Levantamento para projeto de pavimentação em calçamento de parte EMCA-109, Trecho de
aproximadamente 700m.

7739 13/08/2021 Levantamento topografico do lote urbano 03, da quadra 03, com área de 624,26m².

7760 07/10/2021 Levantamento Planialtimétrico e elaboração de perfil longitudinal das ruas Rachelle Canton de Cézaro
(entre Ortenila Bortolanza e Virginio Zardo) e Ortenila Bortolanza (entre Maria Ranzan e Alberto
Maggionni) para elaboração de projeto de pavimentação.

7601 07/10/2021 Solicitação cancelada

S/P 22/10/2021 Implantação de pontos de controle para realização de aerolevantamento.

S/P 28/10/2021 Implantação de pontos de controle para realização de aerolevantamento.

7806 04/11/2021 Alteração mapa perímetro municipal

S/P 10/11/2021 Implantação de pontos controle para execução de aerolevantamento.

7805 14/12/2021 Alteração do memorial descritivo e mapa de alteração do perímetro urbano, envio por email e cópia
impressa.

MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 22/01/2021 Vistoria de área urbana (parte da chácara nº. 21) em razão de requerimento de consulta prévia para
loteamento na Rua Pará.

S/P 29/01/2021 Vistoria da ponte sobre lajeado na Comunidade de Simões Lopes e demarcação da esquina das ruas
Olinden Rotava e Argemiro de Zorzi na quadra 06.

7617 05/02/2021 Execução de levantamento topográfico da área de influência de drenagem referente ao escoamento de
água nas Rua Vereador Itacir Brizot, adentrando em propriedades particulares (chácara nº 73, lotes 89 e
89 A da quadra 57) seguindo até as Ruas Amazonas e Marechal Deodoro.

S/P 12/02/2021 Levantamento planialtimétrico cadastral de via vicinal, que liga a SC 157 e a Rua Sete de Setembro, para
determinar largura e extensão em função proposta de projeto de lei.

S/P 19/02/2021 Demarcação de parte da rua entre as chácaras 42 e 51, esquina com a Rua Paraná.

S/P 12/03/2021 Início do levantamento planimétrico cadastral georreferenciado, do Loteamento Telvino Basso e outros
parcelamentos do solo no Bairro São Sebastião Sebastião.

S/P 19/03/2021 Fim do levantamento planimétrico cadastral georreferenciado, do Loteamento Telvino Basso e outros
parcelamentos do solo no Bairro São Sebastião Sebastião.

S/P 26/03/2021 Demarcação da quadra nº 59, esquina das ruas Amazonas com Minas Gerais, para alinhamento predial.

S/P 09/04/2021 Execução de levantamento planimétrico do lote urbano nº. 11 da quadra nº. 88, para verificar se a
construção invade via pública e APP em resposta ao (MP).

7654 15/04/2021 Elaboração de mapa do zoneamento do plano diretor, com alteração de mancha de área verde; alterada
em razão de estudo contratado e apresentação de nova proposta em razão de observações do legislativo
municipal.

S/P 16/04/2021 Execução de levantamento topográfico planialtimétrico cadastral da Rua Vereador Itacir Brizot, no trecho
entre quadras (112 e 113); Rua Amazonas, no trecho compreendido entre as quadras (110, 111 e 112); e
Rua sem denominação, trecho entre compreendido entre as quadras 111 e parte da chácara 14; para
elaboração de projeto de pavimentação.
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S/P 20/04/2021 Execução de levantamento topográfico planialtimétrico cadastral, da Rua Marechal Floriano Peixoto, no
trecho compreendido entre as quadras (70 e 71, 78 e 79, 84 e 85), para elaboração de projeto de
pavimentação.

S/P 23/04/2021 Execução de levantamento topográfico planialtimétrico cadastral, das Ruas Ângelo Pelizza, Maria C.M.
Pelizza e parte da Rua Goiás entre as quadras "B" e "C" do Loteamento Pelizza; para projeto de
pavimentação.

S/P 30/04/2021 Execução de levantamento topográfico de trecho de sanga no loteamento Telvino Basso. Fim elaboração
do mapa cadastral do Bairro São Sebastião (em resposta a ofício do Ministério Público).

S/P 07/05/2021 Execução de levantamento planialtimétrico cadastral, de 04 ruas do loteamento Irmã Colonatta, para
projeto de pavimentação.

S/P 07/05/2021 Levantamento planialtimétrico,realizado com Estação Total, de Ruas do Município de Coronel Freitas.

S/P 14/05/2021 Execução de levantamento planialtimétrico cadastral da Avenida Santa Catarina, Rua Alagoas e Sergipe,
no trecho compreendido entre as quadras Q07, Q08, Q12 E Q13, para projeto de pavimentação.

S/P 14/05/2021 Levantamento planialtimétrico,realizado com Estação Total,de Ruas do Município de Coronel Freitas.

S/P 21/05/2021 Execução de levantamento planialtimétrico cadastral da Rua Mato Grosso no trecho compreendido entre
as quadras (02, 530, 06, 531, 16) e Rua Bahia(entre as quadras02 e 06), para projeto de pavimentação.

S/P 21/05/2021 Realizado serviço de Levantamento de Execução de Calçamento em Rua do Município.

S/P 28/05/2021 Realizamos levantamento locação de divisas em rua do município, bem como ,locação de testada de
afastamento de lote.

S/P 28/05/2021 Demarcação do alinhamento predial, para os lotes urbanos nºs. 42 e 43 da quadra nº. 08, e lote urbano
nº. 36 da quadra nº. 07, na Avenida Santa Catarina.

S/P 28/05/2021 Demarcação do alinhamento predial para o lote urbano nº. 59 da quadra nº. 55 na Rua Amazonas.

S/P 28/05/2021 Demarcação do alinhamento predial, para os lotes urbanos nºs. 42 e 43 da quadra nº. 08, e lote urbano
nº. 36 da quadra nº. 07, na Avenida Santa Catarina.

S/P 28/05/2021 Demarcação do alinhamento predial, para os lotes urbanos nºs. 42 e 43 da quadra nº. 08, e lote urbano
nº. 36 da quadra nº07, na Avenida Santa Catarina.

S/P 28/05/2021 Demarcação do alinhamento predial, para os lotes urbanos nºs. 42 e 43 da quadra nº. 08, e lote urbano
nº. 36 da quadra nº07, na Avenida Santa Catarina.

S/P 28/05/2021 Demarcação do alinhamento predial, para os lotes urbanos nºs. 42 e 43 da quadra nº. 08, e lote urbano
nº. 36 da quadra nº07, na Avenida Santa Catarina.

S/P 11/06/2021 Realizar levantamento planialtimétrico de ruas e frentes de lotes bem como ,perímetro de rio.

S/P 11/06/2021 Execução de levantamento planialtimétrico cadastral georreferenciado da quadra nº. 10 do Loteamento
Floresta e planimétrico do Loteamento Floresta.

S/P 18/06/2021 Realizado Locação de divisa de Lote Urbano.

S/P 18/06/2021 realizado Locação de divisa de Lote

S/P 18/06/2021 Demarcação da divisa do lote 01 da quadra "A" com a área da praça, para verificar possível invasão de
área pública.

S/P 25/06/2021 Demarcação da Rua Bahia, testada da quadra 02 (cemitério municipal) para execução de muro e
ampliação do cemitério.

7719 02/07/2021 Execução de levantamento planialtimétrico cadastral georreferenciado de segmento da Rodovia da
Integração (aproximadamente1,42 km, Linha Barro Preto), para elaboração de projeto de pavimentação.

S/P 15/07/2021 Elaboração de projeto de desmembramento, do imóvel rural de matricula nº. 3.472 (R.I. Coronel Freitas),
em razão de contrato de compra e venda com Paletha Representações Comerciais Ltda.

S/P 16/07/2021 Execução de levantamento planialtimétrico cadastral georreferenciado do lote urbano nº. 51 da quadra
516(ponte SC 157) para identificar construções irregulares em área de APP do Lajeado Júlio de
Castilhos.
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S/P 23/07/2021 Demarcação do alinhamento predial para a Rua Florianópolis, no trecho do lote urbano n°. 07 da quadra
n°. 24-A.

S/P 27/08/2021 Demarcação do alinhamento da Rua Minas Gerais, esquina com a Rua Paraná, testada da quadra 42.

S/P 27/08/2021 Demarcação do alinhamento da Rua Modena, testada da quadra 547.

S/P 03/09/2021 Demarcação da Rua Bahia, para fins de abertura da mesma no trecho entre as quadras 03, 07 e 08.

S/P 03/09/2021 Vistoria de área pública em condomínio na Linha Roncador em razão de projeto de relocação de reserva
legal proposta por condômino de área maior. A área pública é resultante de retificação de matrícula da
área ideal do ginasio.

S/P 08/10/2021 Demarcação da esquina entre as Ruas Iguassu e Rua Iunes Nussi Pietro na quadra 520, para
alinhamento predial.

S/P 22/10/2021 Execução de levantamento planialtimétrico cadastral de parte da Rua Goiás, no trecho compreendido
entre a Rua Pará e Amapá para projeto de pavimentação.

S/P 29/10/2021 Demarcação da Rua Pernambuco no trecho compreendido na quadra nº. 25 para alinhamento predial.

S/P 05/11/2021 Busca a documentos relativos ao procedimento de retificação administrativa da matrícula da área 03,
destinada a usina de asfalto.

S/P 10/12/2021 Execução de levantamento planialtimétrico cadastral de parte das ruas Goiás e Piauí, testadas da quadra
nº. 37 para fins de elaboração de projeto de reperfilagem asfáltica.

S/P 17/12/2021 Demarcação da Rua Getúlio Vargas para alinhamento predial.

MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 08/01/2021 Execução de levantamento planialtimétrico cadastral da Rua Sergipe (trecho entre a quadra 6 e a quadra
11) para projeto de pavimentação.

S/P 15/03/2021 Execução de levantamento planialtimétrico cadastral georreferenciado de parte da estrada municipal
EMFS-015, no trecho entre a Rua Augusto Picoli e a antena (650 metros).

S/P 15/03/2021 Levantamento planimétrico do lote nº. 08 da quadra nº. 02 (terreno da casa da cultural) para averiguar
possível invasão do prédio da casa da cultural sobre o imóvel de terceiros.

S/P 15/03/2021 Execução de levantamento planimétrico georeferenciado dos lotes urbanos nº.s 01, 02 e área 02 da
quadra nº. 47(Escola NEM VIDA E ALEGRIA), para projeto de unificação e retificação das matrículas dos
imóveis.

7663 19/04/2021 Execução de levantamento topográfico georreferenciado, de parte do lote rural nº. 13 (Linha Serra Alta)
para desapropriação de 4.500,00 m²; onde será construído um barracão e 1.300,00 m² .

7630 13/05/2021 Elaboração de projeto de unificação e retificação administrativa das matriculas: 08.750 - lote urbano n°.
02-B da quadra 47; 05.071 - lote urbano n°. 01 da quadra 47; e 04.361 área n°. 02 da quadra 47; para
averbação das edificações existentes sobre os mesmos.

S/P 08/06/2021 Realizamos locação de divisas de lote adquirido pela prefeitura. também levantamento planialtimétrico
para prolongamento de pista.

S/P 08/06/2021 Execução de levantamento planialtimétrico cadastral georreferenciado, da intersecção do (acesso a Linha
Conte/Laticínio/Rodovia Estadual SC-157) para elaboração de projeto de novo acesso a comunidade.

S/P 08/06/2021 Demarcação da divisa da área industrial, adquirida por desapropriação (4.500,00 m²), na comunidade de
Linha Serra Alta ao lado da área industrial já existente.

S/P 26/07/2021 Demarcação da ruas do loteamento industrial, para a abertura das mesmas.

S/P 26/07/2021 Demarcação da faixa de domínio da Rodovia SC 157, acesso a Linha Conte, para construção de novo
acesso a comunidade, via entroncamento pelo acesso existente ao laticínio.

S/P 26/07/2021 Reunião no gabinete do prefeito, para esclarecimentos a empreendedor de loteamento, quanto ao
georreferenciamento da matrícula da gleba objeto de projeto de loteamento.

S/P 26/07/2021 Demarcação da divisa da gleba industrial adquirida na comunidade de Linha Serra Alta, para execução
da terraplanagem.
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S/P 06/09/2021 Execução de levantamento planialtimétrico cadastral georreferenciado de parte da estrada municipal
EMFS 010 e EMFS 005 (acesso a área industrial) para projeto de pavimentação.

S/P 23/09/2021 Levantamento topográfico e demarcação de divisas de área com 35 mil m2, para aquisição por parte do
município com a finalidade de implantação de loteamento popular.

S/P 06/12/2021 Execução de levantamento planialtimétrico cadastral de segmento da faixa de domínio da Rodovia
estadual SC 157, no trecho compreendido entre entroncamento com a SC 159 e portal de acesso ao
município/sentido Quilombo, para elaboração de projeto de via paralela a SC 157.

MUNICIPIO DE GUATAMBU
Protoc. Data Descrição do atendimento

7631 17/03/2021 Demarcação do lote urbano nº. 01 da quadra nº. 26, antiga casa da secretaria da agricultura.

7627 17/03/2021 Demarcação do alinhamento da Rua João Batista Dal Piva, na testada para o lote nº. 10 da quadra nº. 02,
para fins de pavimentação do passeio público.

S/P 17/03/2021 Demarcação da divisa da área industrial no Distrito de Fazenda Zandavalli.

S/P 13/04/2021 Execução de levantamento planialtimétrico cadastral, de parte do trecho pavimentado da estrada
municipal EMG-100, para conferência do projeto executado.

S/P 16/06/2021 Realizamos levantamento de Primitivo para Acesso e asfaltamento.

7703 16/06/2021 Execução de levantamento planialtimétrico georreferenciado da estrada municipal EMG 025, partindo da
SC 484 até a entrada da Fazenda São Valentin (propriedade da Bugio Agropecuária), para elaboração de
projeto de pavimentação.

S/P 03/08/2021 Execução de levantamento planimétrico, de segmento da estrada municipal EMG 104, na Linha Divisor,
para proposta de alteração do traçado da mesma.

S/P 10/08/2021 Início do levantamento planialtimétrico cadastral georreferenciado, da faixa de domínio da Rodovia SC
484 (trecho sede Guatambu- divisa com Chapecó), para elaboração de projeto de ciclofaixa.

S/P 23/08/2021 Continuação do levantamento planialtimétrico cadastral georreferenciado, da faixa de domínio da Rodovia
SC 484 (trecho sede Guatambu- divisa com Chapecó), para elaboração de projeto de ciclofaixa.

S/P 11/10/2021 Execução de levantamento planialtimétrico cadastral de 1 Km da estrada municipal EMG 030, na trecho
compreendido entre o acesso ao Condomínio Dom Guilherme e terras da UDESC.

S/P 25/11/2021 Levantamento de parte de SC484, entre Chapecó e Guatambú, para projeto de ciclovia.

MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 08/01/2021 Implantação de pontos de controle para aerolevantamento com drone.

7597 14/01/2021 Locação de divisas dos lotes nºs 01,02,03,15 e 16 da quadra 48, para implantação de obra da creche
municipal.

S/P 14/01/2021 Locação dos lotes 01,02,03,15 e 16 da quadra 48 para construção de creche.

S/P 19/01/2021 Conclusão da demarcação dos lotes 01,02,03,15 e 16 da quadra 48 para construção de creche.

S/P 19/01/2021 Conclusão da demarcação dos lotes 01,02,03,15 e 16 da quadra 48 para construção de creche.

S/P 30/01/2021 Realização do aerolevantamento com drone, Voos 01 e 02.

S/P 02/03/2021 Entrega do projeto de Aerolevantamento executado pela AMOSC ao Município e Reunião com o prefeito
sobre áreas públicas para execução de projeto de regularização fundiária.

7624 24/03/2021 Demarcação dos cantos da quadra nº 03 para verificação de alinhamento predial.

S/P 24/03/2021 Locação de alinhamento predial da quadra nº 03, na Rua Santo Antonio. Levantamento planialtimétrico
do lote da sede da prefeitura municipal para projeto de adequação de acessibilidade.

7701 21/05/2021 Execução de levantamento planialtimétrico de trecho de estrada municipal para implantação de rede de
distribuição e caixa de agua, no interior do município.
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7700 21/05/2021 Levantamento dos barracões na área industrial para posterior elaboração de mapa para divisão das áreas
.

S/P 21/05/2021 Levantamento cadastral da área industrial do município para elaboração de projeto de desmembramento.
Levantamento planialtimétrico para implantação de rede de distribuição de agua no interior e implantação
de caixa d'agua.

S/P 25/06/2021 Levantamento planialtimétrico do lote 1 da quadra 23,de propriedade do município para elaboração de
projeto de regularização fundiária - REURB de 5 lotes. Levantamento planialtimétrico de área de
propriedade do município matricula nº 75.601 para elaboração de projeto de regularização de edificações
existente mediante projeto de loteamento popular.

7707 25/06/2021 Levantamento planialtimétrico de área a ser regularizada por meio de projeto de regularização fundiária -
REURB. Levantamento de área já ocupada para elaboração de projeto de loteamento popular.

7751 20/08/2021 Locação de divisa de área com 3.900,00m2 localizado na área industrial do município conforme
solicitação.

S/P 20/08/2021 Demarcação de divisas de lote com 3.900m2 na área industrial do município. Reunião com Engenheira
do Município sobre proposta de loteamento para regularização de área já ocupada.

7698 27/08/2021 Elaboração de projetos desafetação de trecho da Rua Alegrete

7779 06/10/2021 Impressaõ e envio de 3 vias coloridas e atualizadas do mapa o perímetro urbano do Município.

S/P 08/10/2021 Levantamento topográfico de trecho de sanga para verificação de APP incidindo sobres os lotes da
quadra nº 50. Levantamento Planialtimetrico da Escola Municipal para projeto de adequação de
acessibilidade.

S/P 08/10/2021 Levantamento topográfico de trecho de sanga para verificação de APP incidindo sobres os lotes da
quadra nº 50. Levantamento Planialtimetrico da Escola Municipal para projeto de adequação de
acessibilidade.

MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 19/03/2021 Levantamento cadastral das edificações e lotes existentes na quadra nº 64 no airro Bela Vista para
elaboração de projeto de regularização fundiária.

S/P 30/04/2021 Reunião com prefeito e secretario, sobrea áreas a serem desapropriadas para projeção da Avenida
Independência e Rua João Solivo. Levantamento de trecho da Rua João Solivo e Avenida Independência.

S/P 28/05/2021 Reunião com prefeito e secretario sobre áreas do município, para levantamento e elaboração de projeto
de regularização fundaria. Levantamento cadastral das edificações do Lote 11 da quadra 64 para projeto
de regularização fundiária -REURB da edificações.

S/P 17/06/2021 Realizamos levantamento de pontos de controle para realização de voos de Drone.

S/P 17/06/2021 Implantação e rastreio de pontos de controle para execução do levantamento aerofotogramétrico do
município.

7711 24/06/2021 Execução de levantamento topográfico e elaboração de perfil longitudinal do trecho que liga o município
de Nova Erechim ao Camping Meia Lua (pela linha seca);

7740 20/07/2021 Demarcação de área a ser desapropriada no Loteamento Francisca Cremonini.

S/P 20/07/2021 Demarcação de divisas de área com 2 mil m2 a ser desapropriada para regularização de área verde.

7759 04/08/2021 Execução de o perfil longitudinal da Rua Serafim Bevilaqua, em dois trechos, da esquina da Rua Olavo
Bilac até a Rua Jucelino Kubichek e da esquina da Rua Jucelino Kubitchek até a Rua 28 de Dezembro.

7746 10/08/2021 Elaboração de levantamento planialtimétrico das ruas ao redor da praça localizada na quadra 30 e envio
de arquivo digital por email.

S/P 10/09/2021 Levantamento planialtimetrico de trecho da Rua Serafim Bevilaqua para projeto de pavimentação
asfáltica.

7741 10/09/2021 Levantamento Planialtimetrico das RuasFrancisco Weschenfelder, Rua Tatiane Frozza, Rua Balduino
Antonio Franzon, Rua Berço das Águas e Rua Valmir Tironi
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7771 19/10/2021 Elaboração de perfil longitudinal da avenida Independência, desde o trevo principal de acesso até o
cruzamento com a Rua Oswaldo Cruz.

7765 19/10/2021 Elaboração de perfil longitudinal de dois trechos da Rua Serafim Bevilaqua. 1 - Encontro com a Av. Cel
Ernesto Bertaso até esquina da Rua Projetada (antes do Campo Municipal). 2 - Esquina Rua Projetada
até a esquina com a Rua Olavo Bilac

7776 19/10/2021 Elaboração de perfil longitudinal de trecho da EMNE 100 com 1.100mts de extensão e EMNE 200 com
1.200 mts de extensão, localizadas na Linha Suspiro.

S/P 03/12/2021 Levantamento planialtimetrico cadastral do lotes da quadra nº 80 para elaboração de projeto de
regularização fundiária. Levantamento cadastral para posterior alinhamento predial da rua 15 de
novembro entre as quadras n 20 e 22.

MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA
Protoc. Data Descrição do atendimento

7650 26/03/2021 Execução de alinhamento predial da via pública na quadra nº 64, para fins de edificação no lote nº 07.

S/P 26/03/2021 Locação de Alinhamento e níveis da Rua José Botim para execução de pavimentação asfáltica. Locação
de alinhamento predial da quadra nº 64.

S/P 08/04/2021 Locação Rua Jose Bottin. Levantamento planialtimetrcio de área no município de São Carlos com o
Marcelo.

7669 14/05/2021 Demarcação do alinhamento da Rua José Bottin e também o nivelamento para a execução de obras de
pavimentação.

S/P 14/05/2021 Locação alinhamento predial e níveis da Rua José Botin. Levantamento da área do ginásio municipal
para elaboração de projeto de retificação administrativa da matricula e regularização fundiária de lotes
urbanos.

7715 15/07/2021 Elaboração de mapa com detalhamento do Acesso Leste a BR 282 para elaboração de projeto de
engenharia - Construção de pista de caminhada/passeio público, drenagem pluvial e área de descanso,
extensão 2100,00 metros.

7682 06/08/2021 Levantamento topográfico da área da Matricula nº 26.729, Escola Municipal em Linha Cambucica, para
fins de Leilão.

7683 06/08/2021 Levantamento topografico da área da Matricula nº 6.387 Escola Municipal em Linha Cambucica, para fins
de Leilão.

S/P 06/08/2021 Levantamento de divisas de áreas de escola nas linhas Cambucica e Linha Maringá para posterior
demarcação de divisas conforme matricculas.

7679 12/08/2021 Elaboração projeto de retificação administrativa da Matriculanº 117.043 - Lote nº 04B da Quadra D da
Área Industrial.

7680 19/08/2021 Elaboração de projeto de retificação administrativa da Matricula nº 117.042 - Lote nº 04A da Quadra D da
Área Industrial.

7786 27/10/2021 Elaboração de perfil longitudinal de trecho da Rodovia Municipal EMNI 038, para fins de projeto de
pavimentação com pedras poliédricas.

7785 27/10/2021 Elaboração de perfil longitudinal de dois trechos da Rodovia Municipal EMNI 039, para fins de projeto de
pavimentação com pedras poliédricas.

7784 27/10/2021 Elaboração de perfil longitudinal de trecho da Rodovia Municipal EMNI 028, para fins de projeto de
pavimentação com pedras poliédricas.

7783 27/10/2021 Elaboração de perfil longitudinal de trecho da Rodovia Municipal EMNI 025, para fins de projeto de
pavimentação com pedras poliédricas.

7782 27/10/2021 Solicitação de geração de perfil longitudinal de trecho da Rodovia Municipal EMNI 025, para fins de
projeto de pavimentação com pedras poliédricas.

7808 02/11/2021 Elaboração de perfil longitudinal de 3 trechos da Rua Jose Marocco para projeto de pavimentação
asfaltica.



ESTADO DE SANTA CATARINA

Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
DEPARTAMENTO: AGRIMENSURA

Página 12/19 SIGAWEB - Sistema de Solicitação de Serviços 18/01/2022

7799 09/11/2021 Elaboração de perfil longitudinal de trecho da Rodovia Municipal EMNI 013, para fins de projetde
pavimentação com pedras poliédricas.

7816 10/12/2021 Demarcação de alinhamento da predial na Quadra nº 11, Rua Santo Jacinto.

S/P 10/12/2021 Locação de alinhamento predial da quadra nº 11 Rua Santo Jacinto. Analise de projeto de regularização
fundiária proposto na referente a Linha Garibaldi, junto com funcionário Jaimir.

MUNICIPIO DE PAIAL
Protoc. Data Descrição do atendimento

7602 05/02/2021 Locação dos cantos de quadra das quadras nº 30 e 31 conforme solicitação.

7581 05/02/2021 Locação do alinhamento predial do Beco da Rua Mato Grosso, quadra nº 14 para projeto de
pavimentação.

7123 05/02/2021 Locação do alinhamento predial das Ruas do Beco e Rua Alagoas esquina com Rua Rio de Janeiro, para
pavimentação.

S/P 05/02/2021 Locação do alinhamento predial das Ruas do Beco e Rua Alagoas esquina com Rua Rio de Janeiro, para
pavimentação.

7672 07/05/2021 Demarcação de alinhamento predial de trecho da Rua Rio Grande do Sul e Rua São Paulo.

S/P 07/05/2021 Locação de alinhamento predial da Rua São Paulo e Rua Rio Grande do Sul.

S/P 29/07/2021 Locação do alinhamento predial da Rua São Paulo entre as quadras nºs 23 e 25. Locação de divisas da
área de 2mil m2 onde se localiza reservatório de abastecimento de água municipal.

7725 30/07/2021 Locação do alinhamento predial da Rua São Paulo entre as quadras nºs 23 e 25. Locação de divisas da
área de 2mil m2 onde se localiza reservatório de abastecimento de água municipal.

7708 30/07/2021 Locação do alinhamento predial da Rua Pernambuco, quadra nº 11.

S/P 29/10/2021 Levantamento planialtimetrico da praça central para projeto de ampliação.

7788 29/10/2021 Levantamento planialtimetrico da praça central construção da concha acústica. Levantamento
planialtimetrico para elaboração de projeto de pavimentação asfáltica de parte das Ruas São Paulo,
Goiás, Bahia, Santa Catarina, Minas Gerais, Alagoas e Ceará.

7778 18/11/2021 Elaboração de perfil longitudinal para projeto de ciclovia junto a Rodovia Municipal SC 157.

MUNICIPIO DE PINHALZINHO
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 04/01/2021 Locação de pontos e nivelamento de trecho da Estrada municipal de acesso a Linha Boa Vista, projeto de
pavimentação asfáltica. Vistoria de conclusão de obras do loteamento MPO/Klein para descaucionamento
de lotes.

S/P 18/01/2021 Levantamento planialtimétrico de área para desapropriação e abertura da Avenida Rio Branco.

S/P 25/01/2021 Implantação dos pontos de controle para aerolevantamento com equipamento drone.

S/P 01/02/2021 Implantação de pontos de controle para aerolevantamento com equipamento drone.

S/P 01/02/2021 Implantação de pontos de controle para aerolevantamento com equipamento drone.

S/P 08/02/2021 implantação de pontos de apoio para aerolevantamento com equipamento drone.

S/P 15/02/2021 Locação das Ruas Cel. Ibiapina e Rua Capitão Anízio para abertura e execução de pavimentação da área
em processo de regularização.

S/P 22/02/2021 Locação e nivelamento de trecho da estrada de acesso a linha Boa Vista para execução de pavimentação
asfáltica.

S/P 07/03/2021 Execução dos Voos de 01 - 04, programa aerofotogramétrico.

S/P 08/03/2021 Levantamento de pontos de drenagem as margens da rodovia BR-282 para caracterização de projeto a
ser encaminhado ao DNIT para implantação de perimetrais a BR-282 até a UDESC nos dois sentidos da
rodovia.
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S/P 09/03/2021 Execução dos Voos de 05 - 08, programa aerofotogramétrico.

S/P 13/03/2021 Execução dos Voos de 09 - 12, programa aerofotogramétrico.

S/P 15/03/2021 Locação de níveis de trecho da estrada de acesso a Linha Boa Vista para execução de pavimentação
asfáltica.

S/P 16/03/2021 Execução dos Voos de 13 - 16, programa aerofotogramétrico.

S/P 22/03/2021 Locação de níveis de trecho da estrada de acesso a Linha Boa Vista para execução de pavimentação
asfáltica

S/P 05/04/2021 Levantamento planialtimétrico da área de interesse social do Loteamento Dallagnol no Distrito de
Machado. Levantamento planialtimétrico no Parque Olaria.

S/P 19/04/2021 Locação de traçado e níveis de trecho da estrada de acesso a Linha Boa Vista para execução de
pavimentação asfáltica.

S/P 26/04/2021 Locação de traçado e níveis de trecho da estrada de acesso a Linha Boa Vista para execução de
pavimentação asfáltica.

S/P 03/05/2021 Levantamento topográfico da escola EMEB localizada no Bairro Maria Terezinha para elaboração de
projeto de desmembramento.

S/P 10/05/2021 Locação de traçado e níveis de trecho da estrada de acesso a Linha Boa Vista para execução de
pavimentação asfáltica

S/P 17/05/2021 Locação de traçado e níveis de trecho da estrada de acesso a Linha Boa Vista para execução de
pavimentação asfáltica.

S/P 24/05/2021 Locação de traçado e níveis de trecho da estrada de acesso a Linha Boa Vista para execução de
pavimentação asfáltica.

S/P 31/05/2021 Locação de traçado e níveis de trecho da estrada de acesso a Linha Boa Vista para execução de
pavimentação asfáltica.

S/P 11/06/2021 Locação de traçado e níveis de trecho da estrada de acesso a Linha Boa Vista para execução de
pavimentação asfáltica.

S/P 22/06/2021 Locação de traçado e níveis de trecho da estrada de acesso a Linha Boa Vista para execução de
pavimentação asfáltica.

S/P 12/07/2021 Levantamento planialtimétrico de área da EMEB Theobaldo Utzig para projeto de adequação de
acessibilidade. Locação de alinhamento para execução de jazigos conforme projeto no cemitério
municipal.

S/P 19/07/2021 Levantamento planiltimetrico área EMEB Theobaldo Utzig. Locação de traçado e nivelamento de estacas
de projeto de pavimentação asfáltica na Estrada de acesso a Linha Boa Vista.

S/P 26/07/2021 Locação de traçado e nivelamento de estacas de projeto de pavimentação asfáltica na Estrada de acesso
a Linha Boa Vista. Levantamento planialtimétrico de área verde, no Loteamento Nova Divinéia para
projeto de desapropriação e abertura de via pública.

S/P 02/08/2021 Locação de traçado e nivelamento de estacas de projeto de pavimentação asfáltica na Estrada de acesso
a Linha Boa Vista.

S/P 09/08/2021 Locação Lote na Área industrial do Distrito de Machado. Locação de traçado e nivelamento de estacas de
projeto de pavimentação asfáltica na Estrada de acesso a Linha Boa Vista.

S/P 16/08/2021 Locação de traçado e nivelamento de estacas de projeto de pavimentação asfáltica na Estrada de acesso
a Linha boa Vista.

S/P 23/08/2021 Locação de traçado e nivelamento de estacas de projeto de pavimentação asfáltica na Estrada de acesso
a Linha Boa Vista

S/P 23/08/2021 Locação de traçado e nivelamento de estacas de projeto de pavimentação asfáltica na Estrada de acesso
a Linha boa Vista

S/P 30/08/2021 Locação de traçado e nivelamento de estacas de projeto de pavimentação asfáltica na Estrada de acesso
a Linha Boa Vista
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S/P 30/08/2021 Locação de traçado e nivelamento de estacas de projeto de pavimentação asfáltica na Estrada de acesso
a Linha Boa Vista

S/P 06/09/2021 Locação de traçado e nivelamento de estacas de projeto de pavimentação asfáltica na Estrada de acesso
a Linha Boa Vista

S/P 13/09/2021 Locação de estacas de traçado e níveis projeto de pavimentação asfáltica de trecho da Linha Boa Vista.

S/P 20/09/2021 Locação de estacas de traçado e níveis projeto de pavimentação asfáltica de trecho da Linha Tiradentes.

S/P 05/10/2021 Locação de estacas de traçado e níveis para abertura do arruamento do loteamento boa vista III

S/P 18/10/2021 Locação de estacas e demarcação de níveis de trecho da estrada de acesso a Linha Boa Vista, para
pavimentação asfáltica.

S/P 18/10/2021 Locação de estacas e demarcação de níveis de trecho da estrada de acesso a Linha Boa Vista, para
pavimentação asfáltica.

S/P 08/11/2021 Levantamento planialtimetrico para elaboração de projeto de pavimentação asfáltica de trecho com 1,5km
da estrada acesso a linha volta grande.

S/P 22/11/2021 Levantamento planialtimetrico para elaboração de projeto de pavimentação asfáltica de trecho com 1,5km
da estrada acesso a linha volta grande.

S/P 29/11/2021 Locação de estacas e níveis de projeto para execução de pavimentação asfáltica em trecho da estrada
de acesso a linha boa vista.

S/P 06/12/2021 Locação de estacas e níveis de projeto para execução de pavimentação asfáltica de trecho da linha
tiradentes.

S/P 13/12/2021 Demarcação de alinhamentos de ruas para terraplanagem do loteamento Boa Vista III.

S/P 20/12/2021 Levantamento planialtimetrico de 2 antenas no entorno do aeroporto para verificação de de altura.
Demarcação de níveis conforme projeto de trecho da estrada a linha tiradentes para pavimentação
asfáltica.

MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 04/01/2021 Realização do aerolevantamento com drone, Voos 01 a 03.

S/P 07/01/2021 Execução de levantamento planialtimétrico cadastral da área e estrutura da Escola Municipal Cleusa
Guindani Hunttmann para projeto de acessibilidade.

S/P 11/01/2021 Realização do aerolevantamento com drone, Voos 04 a 06.

S/P 14/01/2021 Busca a documento das propriedades rurais atingidas pelas obras de abastecimento d`água da linha
Cambucica (captação no Rio Chapecó).

S/P 27/01/2021 Levantamento topográfico lote 15 da quadra 31 ("predios da policia civil e centro de convivência Tia Lala")
para projeto de drenagem pluvial.

S/P 02/02/2021 Início do projeto de georreferenciamento da rede de abastecimento d`água da Linha Cambucica
(captação no Rio Chapecó). Exigência do FUDAM.

S/P 30/03/2021 Execução de levantamento planialtimétrico cadastral georreferenciado, de parte da quadra nº. 32 para
regularização urbana.

7673 07/06/2021 Execução de levantamento planialtimétrico cadastral georreferenciado, da Rua do Comércio e parte da
SC-283, no trecho compreendido entre o portal saída para Águas de Chapecó até fábrica da CIMEPLAN,
para projeto de trevo-acesso.

S/P 28/06/2021 Demarcação de 04 ruas do loteamento popular - projeto, (Loteamento Popular Habitacional Morada do
Sol).

S/P 02/08/2021 Execução de levantamento planialtimétrico cadastral georreferenciado das Ruas Luiz e Claudino Da
Campo e outra para projeto de pavimentação.

7743 04/08/2021 Processamento de dados, elaboração de mapa e perfil longitudinal das Rua Luiz e Claudino Da Campo,
para projeto de pavimentação.
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S/P 18/10/2021 Execução de levantamento topográfico georreferenciado de uma área de terras rurais de propriedade de
Valdir Sotariva para fins de projeto de retificação administrativa.(Atender exigência do FUDAM).

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 11/01/2021 Inicio da execução do levantamento planialtimétrico cadastral de parte da estradada municipal EMS 020
(sede município - laticínio) para projeto de pavimentação.

S/P 18/01/2021 Fim da execução do levantamento planialtimétrico cadastral de parte da estradada municipal EMS 020
(sede município - laticínio) para projeto de pavimentação.

7588 25/01/2021 Elaboração de mapa cadastral e perfil longitudinal a partir de levantamento cadastral da EMS-020 (saída
da cidade em direção a comunidade da Linha Picolli; até o laticínio aprox. de 2.000 m.

7622 15/02/2021 Demarcação das quadras 07 e 08 na Avenida João Corso (saída para São Domingos), para
prolongamento da da via pública.

S/P 15/02/2021 Execução de levantamento planialtimétrico cadastral da área do laticínio Santi´Lac para atualização da
planta industrial.

S/P 05/04/2021 Execução de levantamento planimétrico georreferenciado, da área remanescente da matrícula nº. 252
(Domingos Salvi e outros), para projeto de retificação administrativa (regularização fundiária).

7640 07/04/2021 Alteração do nome da Rua Humberto de Alencar Castelo Branco para Avenida Patrão José Tadeu
Toazza, conforme Lei Municipal 1012/2021.

S/P 12/04/2021 Execução de levantamento planialtimétrico cadastral das ruas do Loteamento Matiello, para elaboração
de projeto de pavimentação.

S/P 18/05/2021 Execução de levantamento planialtimétrico cadasral da Rua Beira Rio, para determinação da largura da
mesma, em função de decreto/lei municipal.

S/P 18/05/2021 Levantamento de ruas de acesso á loteamento e posteriormente a tarde também levantamento
planialtimétrico.

7636 25/05/2021 Execução de levantamento planialtimétrico cadastral das Ruas Honório Saretto e parte da Benedito
Toazza para projeto de pavimentação.

S/P 15/06/2021 Realizamos locação de divisas de Loteamento.

S/P 15/06/2021 Demarcação da área 14.740,00 m², desapropriada do imóvel rural de matrícula nº. 10.437 de propriedade
de Francisco Delai.

S/P 17/06/2021 Elaboração de projeto de desmembramento, para fins de registro de desapropriação da área 14.740,00
m², desapropriada do imóvel rural de matrícula nº. 10.437 de propriedade de Francisco Delai.

S/P 22/06/2021 Realizar levantamento de área de Lotes com Usucapião,em área de interesse para regularização.

S/P 22/06/2021 Execução de levantamento planimétrico cadastral georreferenciado, do imóvel urbano de matrícula nº.
737, para fins de regularização urbana.

S/P 20/07/2021 Execução de levantamento planialtimétrico cadastastral da quadra nº. 01 e trecho da Rua Demétrio
Moreira, para verificar invasão da via pública por construções irregulares.

S/P 13/08/2021 Implantação de pontos de apoio georreferenciados, para execução de aerolevantamento do perímetro
urbano da sede do Município de Santiago do Sul.

S/P 22/08/2021 Execução dos Voos 1 e 2 do programa Aerofotogramétrico.

S/P 23/08/2021 Execução dos Voos 3 do programa Aerofotogramétrico (interrompido por condições de vento).

S/P 30/08/2021 Elaboração de mapa e memorial descritivo, para fins de reconhecimento público da Rua Beira Rio,
existente sobre o antigo lote rural nº. 16.

S/P 30/08/2021 Execução dos Voos 3 e 4 do programa Aerofotogramétrico.

S/P 31/08/2021 Elaboração do projeto de retificação administrativa da área remanescente da matrícula nº. 252 (Domingos
Salvi e outros), para projeto de retificação administrativa (regularização fundiária).



ESTADO DE SANTA CATARINA

Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
DEPARTAMENTO: AGRIMENSURA

Página 16/19 SIGAWEB - Sistema de Solicitação de Serviços 18/01/2022

S/P 01/09/2021 Elaboração de mapa e memorial descritivo para fins de reconhecimento público, de trecho da Rua
Antônio Borsoi existente sobre o imóvel rural de matrícula nº. 256.

S/P 14/10/2021 Reunião com o prefeito para tratar de assuntos relativos a implantação de loteamento popular e
retificação administrativa de áreas particulares.

MUNICIPIO DE SÃO CARLOS
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 07/01/2021 confecção do Mapa urbano de São Carlos, utilizando as ortofotos obtidas através do projeto de
aerofotogrametria.

S/P 13/01/2021 Início do levantamento topográfico do Cemitério Municipal.

S/P 13/01/2021 Início do levantamento topográfico do Cemitério Municipal.

S/P 20/01/2021 Locação da Rua Konrad Adenauer, para pavimentação com pedras irregulares.

S/P 27/01/2021 Finalização do levantamento topográfico do Cemitério Municipal. Levantamento planialtimétrico da área
do centro dos idosos Tia Lala.

S/P 28/01/2021 Processamento e confecção do mapa do levantamento planialtimétrico da área do centro dos idosos Tia
Lala.

S/P 29/01/2021 Processamento e confecção do mapa do levantamento da área do cemitério.

S/P 10/02/2021 Locação da Rua Helmut Benemann; Levantamento do calçamento e passeios públicos da Rua Goias.

S/P 02/03/2021 Levantamento topográfico do calçamento da Linha Aguinhas;

S/P 02/03/2021 Locação da Rua Mal. Mascarenhas de Moraes, para execução do calçamento.

S/P 03/03/2021 Processamento de dados do levantamento do calçamento da Linha Aguinhas;

S/P 10/03/2021 Levantamento planialtimétrico da Rua Manuel Klauck, para projeto de pavimentação asfaltica.

S/P 10/03/2021 Levantamento planialtimétrico de parte da Rua do Comércio, para projeto de pavimentação asfáltica.

S/P 12/03/2021 Processamento de dados e confecção do mapa das Ruas Manuel Klauck e Rua do Comércio.

S/P 17/03/2021 levantamento topográfico da Rua Pará, em torno da quadra n° 515, para verificação de possível invasão a
via pública.

S/P 17/03/2021 Levantamento topográfico de parte da Rua Konrad Adenauer, para medição do calçamento executado.

S/P 22/03/2021 Restituição de parte da quadra n° 16, conforme a matrícula dos imóveis.

S/P 24/03/2021 Levantamento topográfico da pavimentação executada na Rua Helmut Benemann para aferição da
metragem quadrada.

S/P 24/03/2021 Levantamento topográfico de parte da quadra n° 04 do loteamento Patagônia, para verificação de
possível invasão de via pública.

S/P 24/03/2021 Levantamento topográfico de um trecho da SC159, para projeto de drenagem.

S/P 31/03/2021 Relocação da Rua SCAR005, para pavimentação com pedras irregulares.

S/P 01/04/2021 Parecer técnico da quadra n° 107, Rua João Henrich.

S/P 07/04/2021 Levantamento topográfico da extensão total do calçamento executado na Rua Konrad Adenauer.

S/P 08/04/2021 Levantamento planialtimétrico das Chácaras 55 e 57, onde está localizado a fábrica da Ogochi, para
projeto de ampliação da mesma.

S/P 09/04/2021 Processamento de dados do Levantamento planialtimétrico das Chácaras 55 e 57, onde está localizado a
fábrica da Ogochi, para projeto de ampliação da mesma.

S/P 12/04/2021 Processamento de dados do Levantamento topográfico da extensão total da Rua Konrad Adenauer, para
aferição do calçamento executado.

S/P 28/04/2021 Levantamento topográfico de parte da quadra n° 60, onde está localizados lotes públicos.
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S/P 03/05/2021 Processamento de dados da quadra n° 60, onde fica a empresa Ogochi.

S/P 05/05/2021 Levantamento topográfico do calçamento da linha Massing.

S/P 05/05/2021 Levantamento topográfico do calçamento executado na Linha Massing.

S/P 07/05/2021 Processamento de dados do levantamento topográfico da linha Massing.

S/P 12/05/2021 Levantamento topográfico da quadra 60 para retificação administrativa de lotes públicos

S/P 12/05/2021 Realizado Serviços de levantamento de divisas com uso de Gps/ RTK.

S/P 19/05/2021 Levantamento final do calçamento da Linha Massing.

S/P 19/05/2021 Levantamento de área calçada de rua da linha Masing, posteriormente a tarde ,levantamento cadastral
em área Urbana de Chapecó.

S/P 26/05/2021 Realizado serviços de levantamento de ruas e respectivos afastamentos de frente de Muros ,nessas ruas
,realizados levantamentos de 2 Ruas.

S/P 26/05/2021 Levantamento topográfico da Rua João Bertier, para posterior demarcação de passeios públicos.

S/P 26/05/2021 Levantamento topográfico da Rua Jacob Hammes, para posterior demarcação de passeios públicos.

S/P 02/06/2021 Realizamos serviços para medição e locação de projeto de Rua, no município, almoçamos em Guatambu

S/P 23/06/2021 Atualização do mapa urbano do município de São Carlos (Loteamento Imperial).

S/P 30/06/2021 Locação do início da Ciclovia na Rua do Comércio.

S/P 30/06/2021 Levantamento topográfico no Balneário de Pratas, onde está sendo proposto um REURB.

S/P 06/07/2021 Levantamento planialtimétrico da escola Municipal localizada no Balneário de Pratas.

S/P 14/07/2021 Reunião com funcionário do Município e vistoria no loteamento Franzen para verificação da declividade.

S/P 21/07/2021 Levantamento topográfico do salão comunitário da Linha Massing

S/P 21/07/2021 Locação de parte da Ciclovia localizada na SC159, executada pelo Município de São Carlos.

S/P 28/07/2021 Levantamento planialtimétrico do muro do cemitério Municipal, para reforma do mesmo.

S/P 04/08/2021 Levantamento topográfico das árvores adjacentes ao cemitério municipal.

S/P 04/08/2021 Locação da Área Verde do Loteamento Lohmann.

S/P 04/08/2021 Locação de parte da Rua Maranhão no Balneário de Pratas.

S/P 04/08/2021 Locação da Servidão localizada na Quadra n° 540, no balneário de Pratas.

S/P 11/08/2021 Locação da Rua Amazonas para pavimentação

S/P 18/08/2021 Locação do projeto de ciclovia da SC 283 em frente ao cemitério Municipal.

S/P 26/08/2021 Levantamento da base das estruturas metálicas na praça central de São Carlos.

S/P 01/09/2021 Locação das base das estruturas metálicas na praça central de São Carlos.

S/P 01/09/2021 Locação da Rua São Cristóvão esquina com Konrad Adenauer ao lado da Quadra n° 97.

S/P 15/09/2021 Levantamento das Bases da praça coberta em São Carlos.

S/P 22/09/2021 levantamento topográfico da drenagem da Rua do Comércio.

S/P 22/09/2021 Nivelamento da Rua Amazonas para projeto de drenagem pluvial.

S/P 22/09/2021 Levantamento topográfico da Ciclovia na SC157.

S/P 29/09/2021 Levantamento planialtimétrico de 2 km de estrada na Linha São João, para projeto de asfaltamento.

S/P 29/09/2021 Levantamento de parte da Avenida Santa Catarina, para projeto de revitalização.

S/P 06/10/2021 Levantamento topográfico de lotes públicos na quadra 45.
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S/P 06/10/2021 Complemento do levantamento da Estrada na Linha São João;

S/P 20/10/2021 Levantamento topográfico de 2,2 km de estrada na Linha Baixo Aguinhas, para projeto de pavimentação.

S/P 20/10/2021 Locação da Rua Olavo Bilac, ao lado da quadra n° 37.

S/P 10/11/2021 Entrega do Mapa Cadastral atualizado para a equipe de engenharia de São Carlos.

S/P 11/11/2021 Projeto de remembramento dos lotes 55 e 57 da quadra 116, de propriedade do Município de São Carlos.

S/P 18/11/2021 Levantamento georreferenciado da Escola Municipal localizada na Vila Brasil.

S/P 18/11/2021 Locação do alinhamento da Rua Pará, ao lado da quadra n° 515, no Balneário de Pratas.

S/P 24/11/2021 Locação do alinhamento da Rua Mascarenhas de Moraes, para execução de passeio público.

S/P 14/12/2021 Reunião com servidores municipais e representantes da empresa de Caxias do Sul-RS, que ira elaborar o
Plano Diretor Municipal de São Carlos.

MUNICIPIO DE SERRA ALTA
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 29/01/2021 Locação da Rua Monte Castelo para implantação de passeios públicos. Reunião com prefeito e
engenheiro Loivo para definição de prioridades de trabalho.

S/P 09/04/2021 Levantamento planialtimétrico de trecho com 1,3 km da estrada de acesso a Linha Damo projeto de
pavimentação asfáltica. Levantamento planialtimétrico de trecho com 2 km da estrada de acesso a
comunidade de Ibiaça, para prolongamento da pavimentação asfáltica.

S/P 15/07/2021 Reunião com Prefeito e Secretários, sobre projeto de regularização fundiária REURB, da área industrial
do município de Serra Alta. Reunião com Prefeito, Secretario e Assitente Social sobre área a ser
regularizada por meio de REURB no municipo de Sul Brasil.

S/P 03/09/2021 Demarcação de alinhamento predial da Rua Manoel da Nobrega entre as quadras nºs 31 e 32.
Levantamento planialtimetrico do Centro de Educação Municipal para projeto de ampliação.

7733 03/09/2021 Levantamento planialtimetrico do centro de educação municipal para projeto de ampliação e adequação
de acessibilidade.

7747 03/09/2021 Demarcação de alinhamento predial da Rua Manoel da Nobrega

7775 06/10/2021 Elaboração de mapa e envio vial email parea o engenheiro Loivo Bertoldi - Mapa da área industrial com
ortofoto. - Mapa da Avenida D. Pedro II (com delimitação do trecho Municipalizado) com altimetria e
ortofoto.

7790 04/11/2021 Elaboração de perfil longitudinal das Ruas dos Vinhedos, Valdemarde Almeida, Vitorio Cerizolli, Aristides
José Motter e Rua Primavera no loteamento Vinhedos, para projeto de recapeamento asfáltico.

7792 05/11/2021 Demarcação de divisas de lotes no loteamento popular Vinhedos quadra 91, e demarcação do
alinhamento lateral do lote aos fundos da Prefeitura Municipal na quadra 19.

7777 05/11/2021 Entrega de cópia do mapa do projeto de REURB do Loteamento Vista Longa. Levantamento topográfico
da Rua dos Vinhedos no Loteamento dos Vinhedos, haja visto que a mesma está locada de forma
indevida em relação ao mapa de origem, e será executado pavimentação asfáltica. Levantamento
topográfico e mapa de retificação da área industrial.

S/P 05/11/2021 Locação de divisas dos lotes da quadra nº 91 do loteamento vinhedos.

7813 17/12/2021 Demarcação de alinhamento predial dos lotes nº 04 a 08 da Quadra nº 88, na Rua Aristides José Motter.

S/P 17/12/2021 Demarcação de alinhamento predial dos lotes nº 04 a 08 da Quadra nº 88, na Rua Aristides José Motter.

7823 21/12/2021 Elaboração de perfis longitudinais para projeto de pavimentação asfáltica das ruas: 1.Adalíbio Ghidini ;
2.Antônio Strapazzon (entre rua Abrelino Girelli até o fim prox. Rua Adalíbio Ghidini); 3.Rua Menotti
Cerizolli (Entre Rua 08 de maio e fim (quadra 97), sendo as ruas acima no loteamento Nascer do Sol. 4.
Rua Gomercindo Cerizolli entre ruas Aristides Motter e Dom João VI; 5. Rua José Cerizolli entre as ruas
Aristides Motter e Dom João VI; 6. Rua Pedro Damo entre Rua Conde D´Eu e Rua José Cerizolli; 7.Rua
José Cerizolli Entre Ruas Luiz Baesso e Aristides Motter; 8. Rua Enrique J. Girelli entre as ruas Luiz
Baesso e Aristides Motter, sendo estas ruas nos loteamentos Vinhedos e São Luiz.
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7822 21/12/2021 Impressão do mapa atualizado da cidade de Serra Alta e envio r arquivo em dwg e pdf por we.transfer
para engloivo@hotmail.com.

MUNICIPIO DE SUL BRASIL
Protoc. Data Descrição do atendimento

7623 12/03/2021 Levantamento planialtimétrico de tubulação de drenagem pluvial de trecho da Rua Ver. Policarpo Piccinin

S/P 12/03/2021 Levantamento planialtimétrico das bocas de lobo e tubulação existentes na Rua Policarpo Piccinin, para
projeto de implantação de uma nova rede de drenagem. Levantamento Planialtimétrico de trecho de
Estrada Municipal com Aproximadamente 6 km entre as Linhas 3 Amigos até Linha Seca.

7694 26/05/2021 Elaboração de curvas de nível referente a a área de contribuição da bacia do lajeado Barra escondida da
nascente até a a rua Presidente Juscelino na saída da Sede para a linha São Carlos.

S/P 27/08/2021 Levantamento planialtimétrico de área para implantação de centro de idosos.

7757 27/08/2021 Levantamento planialtimétrico de área ao lado do prédio da prefeitura para implantação de centro de
idosos

7732 21/09/2021 Elaboração do projeto de regularização fundiária REURB do imovel de matricula nº 9.861

S/P 19/10/2021 Execução dos Voos 1, 2 e 3 do programa Aerofotogramétrico.

S/P 12/11/2021 Levantamento planialtimétrico de trecho com 6km de extensão para elaboração de projeto de
pavimentação asfáltica, na linha seca ate divisa com município de Jardinópolis.

S/P 17/11/2021 Levantamento planialtimétrico de trecho com 6km de extensão para elaboração de projeto de
pavimentação asfáltica, na linha seca ate divisa com município de Jardinópolis.

7795 19/11/2021 Levantamento planialtimétrico de trecho da Rua Presidente Jucelino para verificação de nível para
implantação de tubulação de esgotamento sanitário.

S/P 19/11/2021 Levantamento planialtimétrico de trecho com 6km de extensão para elaboração de projeto de
pavimentação asfáltica, na linha seca ate divisa com município de Jardinópolis.

MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 16/03/2021 Demarcação das ruas: Getúlio Vargas, Adolfo Konder e avenida Daniel; todas no trecho com testada para
a quadra nº. 72 para pavimentação.

S/P 31/05/2021 Realizamos serviços de levantamento planialtimétrico para construção de Ciclovia.

S/P 31/05/2021 Execução de levantamento planialtimétrico cadastral georreferenciado, de aproximadamente 2,5 km da
faixa de domínio Rodovia Estadual SC-159, para elaboração de projeto de ciclofaixa.

S/P 14/06/2021 realizamos levantamento planialtimétrico de faixa de mata ciliar leito de Rio para loteamento.

S/P 14/06/2021 Execução de levantamento planimétrico georreferenciado do Rio Santo Antônio do Pinhal, faixa de APP e
marcos divisórios do Loteamento Cristo Rei, para conferência da localização do loteamento aprovado
pelo município, em relação a área de APP do Rio Santo Antônio do Pinhal.(resposta a ofício do Ministério
Público).

S/P 30/08/2021 Levantamento topográfico e mapa da APP localizada na quadra n° 20.

7773 25/10/2021 Execução do levantamento planialtimétrico cadastral da estrada municipal EMUO 223 e EMUO 116 no
trecho da sede da Linha Barra da Europa.

7798 22/11/2021 Demarcação de divisa de terreno cedido a empresa privada, localizado no lote colonial nº. 273. (próximo
ao DMER).

7766 22/11/2021 Demarcação de área pública na divisa com terreno particular entre os lotes 05, 15 e 06 na quadra 15.

S/P 22/11/2021 Demarcação de divisa de terreno cedido a empresa privada, localizado no lote colonial nº. 273. (próximo
ao DMER). Demarcação de área pública na divisa com terreno particular entre os lotes 05, 15 e 06 na
quadra 15.


