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Dispositivo que se propõe alterar:
ANEXO o3

-

Mapa de Zoneamento

Natureza da Alteração:
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Supressiva: exclusão do texto proposto.

( X ) - Modificativa: alteração

do texto proposto.

egisláiv â

( ) - Aditiva: acréscimo ao texto proposto.

Texto proposto para a nova redação: alteração da ZP.E-2, lado esquerdo de
quem entra pela Rodoüa para Rua Candido Silva, bairro Paulas, SFS.
"Art. 169. As Zonas Especiais

d.e

Proteção Ambiental (ZEPA-L) são constituídas pelas

seguintes areas de preseruação permanente:

WII - Morro

de Paulas: cota de

3om (trinta metros).' (grifo nosso)

Justificativa:
Se faz necessária alteração da planta de zoneamento, denominada ANEXO o3, da
minuta apresentada, üsto que as áreas de propriedade da empresa Requerente,
diante das proximidades com o Porto Público possuem vocação portuária.

De outro norte, a planta denominada como ANEXO o3 está desproüda de
o que causa fragilidade no momento de localização e da

georeferenciamento,

classificação das áreas. A planta dá margem para discussão futura entre os técnicos
que irão aplicá-la, somada ao fato de que não se pode detectar com precisão, quantos
metros a Zona Portuária lá preústa, adentra nas áreas, üsto que em seguida, o
zoneamento proposto na mesma área é Zona Residencial de Expansão z.

Nota-se que se existe reüsão do Plano Diretor a cada dez anos, e as alterações de
zoneamento procuram diminuir o impacto entre as áreas vizinhas, como pode uma
área portuária na sequência ter como proposição uma Zona Residencial de
Expansão 2. Diante das proximidades com o porto público, e frente para Rodoúa
BR-28o, onde inclusive existe o projeto de duplicação da rodoúa e contorno
ferroviário, não restam dúüdas acerca da Zona Portuária, todaüa, a faixa
denominada como ZP é muito estreita. Há um morro próximo que a quota atinge
altura que inúabiliza qualquer construgão, assim sendo, esse morro poderia servir
como zona de amortecimento entre a Zona Portuária e a Zona Residencial.
Acerca do Morro do Paulas, existe preüsão na minuta do Projeto, no art. 169, inciso

VIII.

Zonas Especiais de proteção Ambiental (ZEpA_t)
são constifuídas pelas seguintes áreas de preseruação
permanente:

Art.

169. As

WII - Morro de Paulas: cota

de 3om

(trinta metros)."

Isto posto, se questiona, se houve algum estudo e se existiu altimetria da área, afim
de fundamentar a fixação da altura do morro. Ao mesmo tempo, requer cópia áa ata
da reunião dos delegados representantes dos bairros, em qué hourã a votàção para
fixação da quota em gom.

Insta lembrar, que na área da Requerente durante muitos anos funcionou a Nova
Transportes, empresa na época do mesmo grupo, conforme demonstram alguns
documentos que se apresenta.

Além da atiüdade exercida há anos, a empresa Requerente possui projeto em
andamento, e já no ano de zor3 obteve o Alvará de Licença no 4z3fzor3, e no ano
rle zo16, Alvará de Licença no tgg4g lzot6, ambos em anexo. Houve embargo da
obra, e no ano de zo16 foi assinado Termo de Ajustamento de Conduta, para o
desembargo. Nesse TAC, além da multa aplicada, a empresa Requerente cedeu todo
o material que não utilizará na área, para o município, que conseguiu junto ao
DNPM uma licença minerária. Além de ter que efetuar a compensação ambiental da
área desmatada em outro imóvel, conforme se extrai da matricula AY-t-42.656,
compensada na AV-9-3r.463, todas do ro RI-SFS. Assim, comprovada está, que as
áreas da Requerente são consolidadas no que tange a sua vocação portuária, com
projetos em andamento, o que justiÍica o pedido de alteração do zoneamento em
todo lado esquerdo da Rua Candido Silva.

Nome e assinatura do autor da proposta:

CAEDI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, situada na Rua Fernandes
Dias, no 456, no Município de São Francisco/SC, inscrita no CNPJ sob o no
o9.333.35o/ooor-44, por seu representante legal FABIO LUCIANO CABRAL,
brasileiro, empresário, portador da Carteira de identidade no r.r3t.786, SSP/SC,
inscrita no CPF no 889.833.319-68, por intermédio de sua procuradora que ao final
assina.
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