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

Dispositivo que se propõe alterar:
larguras de residencias por terrenos
Natureza da Alteração:
( ) Supressiva : exclusão do texto proposto.
(X) Modificativa : alteração do texto proposto.
( ) Aditiva : acréscimo ao texto proposto.
Texto proposto para a nova redação:
BOA TARDE;
SOU MORADORA E CONSTRUTORA EM SAO FRANCISCO DO SUL, FACO OBRAS
GEMINADAS A 7 ANOS.
Neste momento estamos realizando 4 obras, nessas 4 obras tenho 21 funcionarios diretos ( entre
pedreiros, ajudantes, pintores, eletrecistas e outros) indiretos temos mais de 20 pessoas ( entre
corretores, vidraceiros, muck, calheiro e outros) e alem deles nos compramos todos os materiais das
obras dentro de Sao francisco do sul que com isso colaboramos com empregos.
Meu pedido é que o novo plano diretor nao acabe por exemplo com o nosso trabalho, fazemos casas
com 4 metros de largura, que na nossa opniao fica com um tamanho bom e com valor acessivel.
Caso o plano mude, eu e todos os construtores do mesmo porte vamos perder a oportunidade e
teremos que investir em outras cidades.
Com isso vem construtoras de grande porte maiores e como todos sabem trazem os construtores ja
registrados, os materiais ele pegam direto da fabrica e ate os corretores acabam perdendo, pois as
construtoras grandes eles mesmo vendem os negocios deles....Ate os agentes da caixa economica
acabam perdendo.
Perceberam quanto vamos perder ? Nao so eu, mas todos ??? Sera justo ?
Nao sou contra grandes construtores virem pra ca, sou contra nos perdemos as oprtunidades!!!
Conto com a coloboracao e o bom senso de todos, para olharem com carinho a esse respeito.
Atenciosamente
Suelen
Justificativa:

BOA TARDE;
SOU MORADORA E CONSTRUTORA EM SAO FRANCISCO DO SUL, FACO OBRAS
GEMINADAS A 7 ANOS.
Neste momento estamos realizando 4 obras, nessas 4 obras tenho 21 funcionarios diretos ( entre
pedreiros, ajudantes, pintores, eletrecistas e outros) indiretos temos mais de 20 pessoas ( entre
corretores, vidraceiros, muck, calheiro e outros) e alem deles nos compramos todos os materiais das
obras dentro de Sao francisco do sul que com isso colaboramos com empregos.
Meu pedido é que o novo plano diretor nao acabe por exemplo com o nosso trabalho, fazemos casas
com 4 metros de largura, que na nossa opniao fica com um tamanho bom e com valor acessivel.
Caso o plano mude, eu e todos os construtores do mesmo porte vamos perder a oportunidade e
teremos que investir em outras cidades.
Com isso vem construtoras de grande porte maiores e como todos sabem trazem os construtores ja
registrados, os materiais ele pegam direto da fabrica e ate os corretores acabam perdendo, pois as
construtoras grandes eles mesmo vendem os negocios deles....Ate os agentes da caixa economica
acabam perdendo.
Perceberam quanto vamos perder ? Nao so eu, mas todos ??? Sera justo ?
Nao sou contra grandes construtores virem pra ca, sou contra nos perdemos as oprtunidades!!!
Conto com a coloboracao e o bom senso de todos, para olharem com carinho a esse respeito.
Atenciosamente
Suelen
Contato do autor da proposta:
E-mail: SUELENBUSARELLO@GMAIL.COM
Telefone: (47) 98433-7212

SUELEN WERNER

Data: 05/06/2020

