FORMULÁRIO CONSULTA PÚBLICA
PROCESSO DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO
DE SÃO FRANCISCO DO SUL

Dispositivo que se propõe alterar:
ANEXO 03
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Natureza da Alteração:
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( ) Supressiva : exclusão do texto proposto.
(X) Modificativa : alteração do texto proposto.
( ) Aditiva : acréscimo ao texto proposto.

RECEEIDO
E

^?( tk
Sec

Texlo proposto para a nova redação:

AlteraÉo para Zona Residencial

CÁMARA MUNICIPAL OE
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Justificativa: Se faz necessária altêração da planta de zoneamento, denominada
ANEXO 03, da minuta apresentada, visto que as áreas de propriedade da empresa
Requerente, tiveram alteraçõês significativas no zoneamento, tendo sido classificadas
como ZEUS.
O art. í65, resta elencâda as característicâs dessa zona:

"Art. 165. São características da Zona Especial de Uso
SusÍenÍáve/:
I - existência de manancial de água;
ll - existência de Reserva Pafticular de Patrimônio Natural RPPN;
lll- presença de comunidade tradicional Guarani."
Nota-se que as áreas da requerenle se situam em áreas já urbanizadas, pois é vizinha
da Fecoagro e Vega do Sul, dentro da área em questão não possui manancial, reserva
particular de patrimônio natural, nem comunidade Guarani. Motivo pelo qual nâo se
pode concordar com tal alteração.
Mapa sem título
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lmportante frisar, que a alteração de ZEUS para Zona Residencial - 02, está no fato de
que as áreas da Requerente possuem o mÍnimo de vegetação, visto que por muitos
anos e até hoje, é utilizado como pastagem. Desse modo, ineficaz ,efetuar a
implantação de úm zoneamento que visa proteger algo que lá não existe. E uma das

últimas áreas

na região que não possuem

vegetação, portanto, eiicaz parc

implantação de loteamento residencial.

As normas ambientais por si só.iá se encarregam de preservar o que é necessário no
momento do licenciamento ambiental.
Mesmo porque, o desenvolvimento da região do bairro Rocio Grande é primordial ao
desenvolvimento da cidade, visto que os demais bairros já êstão afunilados, não tendo
mais para onde crescer. As proximidades com empresas grandes Íomentam a região,
e possibilitariam que muitos dos seus colaboradores residissem próximo do local de
trabalho.
Engessar toda uma região por conta de eventual manancial, comunidade Guarani ou
reserva de patrimônio não condiz com o objetivo do plano diretor que é desenvolver a
cidade.
Todos esses aspectos importantíssimos são levados em consideração nas áreas que
na
efetivamente contiverem, sendo detalhados no licenciamento ambiental
aprovação municipal.
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