FORMULÁRIO PARA CONSULTA PUBLICA
PROCESSO DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO
MI,MCÍPIO DE SÂO FRANCISCO DO SUL

Dispositivo que se propõe alterar:

Artigo 326 - Testada mínima para condomínios horizontais
Natureza da Alteração:
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( ) Supressiva : exclusão do texto proposto.

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

RECEBIDO

Em

n,'
Sec

)

a"ft'o)

na Legislativa

Texto proposto para a nova redação:

A testada mínima para cada unidade residencial deverá ser de 4,00m (quatro metros)
Justificativa:
Considerando que um imóvel xeminado possua uma testada/frente de 6 metros para cada uma das
unidades, o custo da obra aumentaria muito, inviabilizando a constnrção das casas populares.

Assim, pequenas construtoras com longo histórico de trabalho, que atualmente fomentam o merca<io
imobilirírio da cidade, assim como toda a cadeia de serviços vinculados a construção civil teriam seus
empreendimentos inviabilizados, migrando para outros municípios ou até mesmo tendo a falência de
suas empresas decretadas.

Alem disso. a população francisquense teria seu sonho da casa própria suprimido, haja vista que a
renda média das famílias contrata apenas financiamentos de imóveis via programas habitacionais
populares como a Casa Verde Amarela.
Este parâmetro de 6 metros de testada beneficia apenas grandes consrutoras e empreendimentos de
grande porte, com condominios de dezenas de unidades.
Sabe-se ainda que municípios vizinhos trabalham com testada abaixo de 04 metros, o que proporciona

unidades habitacionais confoúíveis e com custo mais acessível a população.

Neste sentido propomos uma testada mínima de 4 metros como mudança ao plano diretor. Com isso
desenvolve-se o mercado da construção civil da cidade, com projetos acessíveis para qualquer classe
econômica e que possa ser executado por empresas de todos os portes.
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