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Dispositivo que se propõe alterar:
ANEXO 03

RECEBIDO
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Natureza da Alteração:

(

) Supressiva : exclusão do

texto proposto.
(X) Modificativa : alteração do texto proposto.
( ) Aditiva : acréscimo ao texto proposto.

k;
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Texto proposto para a nova redação:
ALTERAR ANEXO 03

-

ONDE CONSTA ZEPA-2 CONSTAR ZR-2, lado esquerdo de quem vai na Av. Oscar

Bernardo Beckhauser, sentido Capri.
J

ustificativa

Todo o lado contrário do mar, restou inserido como ZEPA-2, todavia, existem grandes áreas contíguas ao
Loteamento denominado Capri 33 Parte passível de parcelamento do solo. Assim, se requer alteração para
ZR-2, de forma a possibilitar o desenvolvimento da região.
Todas as condicionantes ambientais serão analisadas e respeitadas no momento do licenciamento
ambiental e aprovação municipal. Por exemplo, a presença de um curso da água não inviabiliza a utilização
do remanescente, desde que respeitada a metragem legal exigida para App.

O município

necessita fomentar

o crescimento

sustentável,

de forma que se reduza

invasões,

assentamentos irregulares, e a clandestinidade.

A cada loteamento regularizado que se instala no município, não somente o município ganha com
incremento em sua arrecadação, mas também os munícipes que tem opções de moradias dignas e
documentadas. Os loteamentos executam drenagem, pavimentação, rede de energia elétrica, rede de
água e esgoto, doam percentual da área para instalações de equipamentos públicos, área verde,
manutenção florestal, sem contar que toda a vegetação suprimida é compensada dentro da mesma bacia
hidrográfica. Assim, o poder público recebe todo a infraestrutura pronta. Dessa forma, é imprescindível
fomentar a vinda de empreendedores ao município de SFS, desburocratizando as aprovações e não
colocando mais empecilhos.
A quantidade de munÍcipes cresce todos os anos, sendo que as pessoas segundo a Constituição Federal
têm direito à moradia digna. Como possibilitar empreendimentos imobiliários regulares se grande parte
das áreas, ainda não ocupadas em nosso município, pretendem se transformar em ZEPA.
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