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

Dispositivo que se propõe alterar:
nenhum
Natureza da Alteração:
( ) Supressiva : exclusão do texto proposto.
( ) Modificativa : alteração do texto proposto.
(X) Aditiva : acréscimo ao texto proposto.
Texto proposto para a nova redação:
Concordamos com todo o TEXTO PROPOSTO do PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO do
PROJETO DE LEI elaborado pelo PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO
Justificativa:
A Associação dos Moradores da Praia de Itamirim de Ubatuba, aprovam o texto em sua totalidade
como foi elaborado pela comunidade e pelo Executivo no projeto de lei de Revisão do Plano Diretor,
enviado à Câmara de Vereadores. Confirmando que o Executivo completou todos os trâmites legais
do processo de discussão, elaboração, revisão, adequação e implementação do Plano Diretor,
priorizando a participação social da comunidade em todo o processo, constituindo um Núcleo Gestor,
com participação de lideranças dos diferentes segmentos da sociedade governo, empresas, sindicatos,
movimentos sociais, promovendo a eleição de Delegados das comunidades em processo democrático,
com realização de audiências públicas e encaminhamento a Câmara Municipal o documento para
aprovação. Consideramos que o processo atendeu ao disposto na Constituição Federal, no Estatuto das
Cidades e Resolução nº 25, de 18 de março de 2005. Depois de mais de dois anos acompanhando todo
este processo, exigimos que a tramitação junto a essa Casa de Leis, dita Câmara de Vereadores, siga os
trâmites do Regimento Interno. Neste momento, notamos que há vícios nas ações com referência a esta
questão, já que a Câmara não informa como se dará a tramitação, incluindo os prazos, não colocou os
links da matéria em apreciação, desde que o projeto de Lei do Plano Diretor entrou na Câmara
Municipal.
Contato do autor da proposta:
E-mail: luisdealmeidagoncalves@gmail.com
Telefone: (48) 99916-6241

AMPIU- Associação dos Moradores da Praia de Itamirim de Ubatuba

Data: 04/06/2020

