FORMULARIO CONSULTA PUBLICA
PROCESSO DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICíPIO
DE SÃO FRANCISCO DO SUL
CÂMARA Mt,NlclPAL D€

SÃo FRANCISCO DO SUL

Dispositivo que sê propõe alterar:
ANEXO 03
Natureza da AlteraÉo:

( ) Supressiva : exclusão do texto proposto.
(X) Modificativa : alteração do texto proposto
( ) Aditiva : acréscimo ao texto proposto.
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Texto proposto para a nova redação:

Alteração para Zona Residencial

-

2 (ZR-21, na Avenida Sete de Setembro,

s/no,

Ubatuba.

Justificativa: Se faz necessária alteraÉo da planta de zoneamento, denominada
ANEXO 03, da minuta apresentada, visto que o imóvel de propriedade da empresa
Requerente, teve alteração significativa no zoneamento, tendo sido classificada como

zÊPA-2.
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lmportante frisar, que a área no entorno é totalmente consolidada, possuindo diversas
residências e comércios, não havendo .iustificativa plausível para tornar uma Ultimas
áreas de frente para o mar como ZEPA-2.

O artigo 127, da minuta Plano Diretor aduz que a Lei tem como objetivo promover o
desenvolvimento econômico, incentivando a ocupação das áreas inutilizadas. Todavia,
ao classificar a área em questão como ZEPA-2 se origina um conflito de objetivos. Até
porque, 30% da ilha de São Francisco do Sul já possui preservação, em decorrência
da criação do Parque Estadual Acarai, instituído pelo Decreto n" 3.517/2005.
O art. 184 da minuta do Plano Diretor, aduz:

"As zonas especiais de proteção ambiental são áreas destinadas a reserva e proteção
das encostas, morros, recursos naturais de flora e fauna, manguezais e restinga
existentes no município, sendo classificadas em duas categorias: ZEPA-1 (encostas e
morros) e ZEPA-2 (manguezais e restingas).

Nota-se que a âtea da requerente possui registro imobiliário, no passado já foi
utilizada como camping, estando totalmente sem vegetação fechada. Tendo sido no
passado até terraplanada.
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Assim, não há que se falar em preservação de manguezal e restinga, pois não existe
na referida área. E tais importantíssimas informações devem ser constatadas no
momento do licenciamento ambiental, que tomará todas as medidas cabíveis caso
apurados passivos ambientais.
Contato do Autor da proposta:
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