FoRMULÁnIo PARA CoNSULTA PUBLICA
PROCESSO DE NTVTSÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO
uuNrcÍplo DE sÃo rnlNcrsco Do sur,
Dispositivo que se propõe alterar:

tur.250.
§ 3" As iáreas de preservação pefinanente eventualmente existentes no terreno não serão
consideradas no cálculo do percentual de que trata este artigo.

Natureza da Alteração:
-cÂuaen MuNtctpAL

DE

SAO FRANCISCO DO SUL

(X) Supressiva : exclusão do texto proposto.
( ) Modificativa : alteração do texto proposto.
( ) Aditiva : acréscimo ao texto proposto.
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t/

Texto proposto para a nova redação:

EXCLUSÃO
Justificativa:
Requer a supressão do parágrafo terceiro, visto que as áreas de preservação permanente
eventualmente existentes nas iíreas podem integrar o percentu al de 5Vo de iírea verde,
visto que os objetivos se coadunam. É sabido que as áreas verdes, no percentual de 5Vo,
que devem integrar os condomínios e loteamentos são espaços físicos urbanos com
vegetação arbórea de grande importância no aumento da qualidade de vida da população.

E as áreas de preservação permanente conforme conceito legal inciso II do artigo 3" da
Lei 12.651112 é iárea protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o
bem-estar das populações humanas.
Salutar notar que tanto a iírea verde como a área de preservação permanente possuem o
condão de trazer equilíbrio e qualidade de vida, devendo cada caso ser avaliado conforme
projeto apresentado no momento do licenciamento, motivo pelo qual se requer a exclusão.
Contato do autor da proposta:
E-mail : j uridico @ abecker.com.br
Telefone: (47) 99 164-4566
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