FORMULÁRIO PARA CONSULTA PÚBLICA
Processo de Revisão do Plano Diretor de São Francisco do Sul/SC
Dispositivo que pretende alterar:
Anexo 05 – Mapa de Zoneamento:

Natureza da Alteração:
( ) Supressiva;
( X ) Modificativa;
(

) Aditiva;

Justificativa:
Na minuta final do Plano Diretor, após as deliberações pelos delegados e equipe
técnica da prefeitura, foram realizadas algumas alterações que
descaracterizaram o zoneamento proposto (figura 01), pois não houve uma
análise aprofundada pela população destas alterações “aprovadas”.

Figura 01 – Proposta Inicial

Por exemplo, no segmento do Contorno Ferroviário, entre as Rua Binot Paulmier
de Goneville (Tapera) e Rua Celestino Ribeiro (Morro Grande), figura 02, a
alteração inviabiliza a utilização da malha ferroviária enquadrada na Atividade
P2 descrita no Anexo 06.

Figura 02 – Proposta Final

Vejamos que a partir da rua Binot Paulmier de Goneville em direção ao porto,
temos grande área de APP junto ao Rio Monte de Trigo, Pátio de Manobras do
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próprio Contorno Ferroviário que inviabiliza grande parte do imóveis e utilização
do modal ferroviário, e ainda o Traçado da duplicação da BR-280.

Neste sentido, entendo que a área propícia a utilização do modal ferroviário em
conjunto com o rodoviário está limitado entre as referidas rua Binot Paulmier de
Goneville e Celestino Ribeiro, conforme a proposta inicial do projeto de revisão
do Plano Diretor (figura 01), caso contrário o município poderá ter perdas
econômicas futuras nesta área.

São Francisco do Sul, 30 de julho de 2020.
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