
PARECER SOBRE O LOTEAMENTO 

 
PARTE INTERESSADA: S
 

 

  Assunto: Apr

Nações – Vitória Empreendimentos Ltda 

 

O Conselho da Cidade de Alta Flore

corrente ano, apreciou em plenária o projeto de

projeto foi apresentado pelo Sr. Arnaldo Pereira Filho

Empreendimentos Imobiliários Ltda

Engenharia Civil. O projeto 

Floresta/MT, com área loteada de 30.573,76 m.² com 93 lotes particulares objeto da matrícula nº 

18.420, contendo as seguintes estruturas escoamento das ág

iluminação pública, abastecimento de á

de arborização, 05% de área pú

Município de Alta Floresta. O projeto é considerado relevante para a 

considerando que os lotes poderão ser adquiridos pela

plenária exara-se parecer favorável

•••• Entregar os Termos de 

Licenciamento da Secretaria do Meio Ambiente.

 

 

 É o parecer.   

 

 

 

Prefeitura Municipal de Alta Floresta
ESTADO DE MATO GROSSO

Secretaria Municipal da Cidade

Conselho da Cidade

LOTEAMENTO PARQUE DAS NAÇÕES      Nº 01/CONCIDADE/AF/2016

INTERESSADA: SECID/AF 

Assunto: Aprovação do Projeto de Loteamento do

Vitória Empreendimentos Ltda -EPP 

O Conselho da Cidade de Alta Floresta – CONCIDADE/AF, na data de 

corrente ano, apreciou em plenária o projeto de loteamento do Residencial 

Sr. Arnaldo Pereira Filho – representante legal da empresa

Empreendimentos Imobiliários Ltda. O empreendimento foi aprovado pelo d

O projeto está situado no Lote A2/B1 no Núcleo Urbano de Alta 

Floresta/MT, com área loteada de 30.573,76 m.² com 93 lotes particulares objeto da matrícula nº 

contendo as seguintes estruturas escoamento das águas pluvial superfic

blica, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar, projet

de arborização, 05% de área pública e 05% de área verde conforme estabelece o Plano Diretor do 

O projeto é considerado relevante para a população

lotes poderão ser adquiridos pela população, através de financiamentos

se parecer favorável, com a seguinte recomendação: 

Entregar os Termos de Compromisso solicitados pelo Departamento de 

Licenciamento da Secretaria do Meio Ambiente. 

  

Alta Floresta - MT, 21 de março de 201

Dra. Célia Regina Araújo Soares Lopes

Presidente 

 

Prefeitura Municipal de Alta Floresta 
ESTADO DE MATO GROSSO 

Secretaria Municipal da Cidade 
CNPJ 15.023.906/0001-07 

Conselho da Cidade de Alta Floresta 
CONCIDADE 

1/CONCIDADE/AF/2016 

oteamento do Parque das 

CONCIDADE/AF, na data de 26 de fevereiro do 

 Parque das Nações 

representante legal da empresa Vitória 

pelo departamento de 

situado no Lote A2/B1 no Núcleo Urbano de Alta 

Floresta/MT, com área loteada de 30.573,76 m.² com 93 lotes particulares objeto da matrícula nº 

uas pluvial superficial, asfaltamento, 

blica e domiciliar, projeto 

blica e 05% de área verde conforme estabelece o Plano Diretor do 

população do município, 

através de financiamentos. A 

Compromisso solicitados pelo Departamento de 

de 2016   

 

Dra. Célia Regina Araújo Soares Lopes 

Presidente do CONCIDADE 

 


