
PROJETO DE LEI N.º 62 DE 28 DE SETEMBRO DE 2015

Autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a  alterar  a
redação da Lei Municipal nº 2.037 de 16 de Janeiro de
2012 e dá outras providências.

Art. 1º – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar a Lei Municipal
nº 2.037 de 16 de Janeiro de 2012 que passa a ter a seguinte redação:

Capítulo II

Zonas Urbanas

Art.17. - (...)

I - (...)

II - Zona de Preservação Ambiental(ZPA): zonas a serem ambiental e
urbanisticamente valorizadas, como cidade de baixa densidade, onde houver ocupação,
evitando  impactos  sobre  a  fragilidade  ecológica  da  área  ainda  não  ocupada,
destinando áreas apenas para usos recreativos, de lazer e de preservação; 

III - Zona Industrial: zona destinada à implantação de empreendimentos
de caráter industrial;

IV - Zona de Ocupação Residencial e Comercial: área que privilegia a
implantação de edificações de cunho residencial e comercial, mantendo característica
já existente; 

V – Zona Histórica: zona onde se localizam edificações com interesse
histórico;

VI  – Zona Especial A – Verde Teto: zona onde se prevê o tratamento
diferenciado,  com o  objetivo  de  dar  continuidade  as  características  residenciais  já
existentes;

VII  – Zona  Especial  B  –  RST:  zona  onde  prevê-se  tratamento
diferenciado, com o objetivo de alterar caráter residencial pré-existente

Art. 2º –  Fica alterado o Anexo IV da Lei Municipal  nº 2.037 de 16 de Janeiro
de 2012 conforme planilha em Anexo, e extingue o Anexo V da referida Lei.



Art. 3º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa:

              Vem para apreciação desta casa Projeto de Lei que altera a redação do art. 17 e
Anexo III, IV   da Lei Municipal nº 2037/2012.

O plano diretor  é  um instrumento  de  planejamento  urbanístico,  que tem por
função  sistematizar  o  desenvolvimento  físico,  econômico  e  social  do  território
municipal,  visando  o  bem-estar  da  comunidade  local. De  uma  forma  geral,  o
planejamento é um processo técnico destinado a transformar a realidade existente em
direção a objetivos previamente estabelecidos. 

               O plano diretor deve projetar a longo prazo a necessidade de solo para fins de
edificações residenciais, para ruas e espaços livres, assim como o solo destinado a uso
industrial  e  comercial.  Poderá,  inclusive,  definir  a  formação  de  núcleos  industriais,
reservando  área  para  tanto  caso  tal  seja  aconselhável  diante  da  realidade  local. 
Outro  aspecto importante  é  que deve  o plano diretor  prever  os  meios  institucionais
necessários  à  sua  implementação,  execução,  continuidade  e  revisão. Impõem  uma
revisão,  tendo  em  vista  a  necessidade  de  desenvolvimento  e  oportunidades  de
crescimento do Município em todos os seus bairros.

    As alterações  sugeridas,  não modificam o centro da cidade e sim,  o seu
entorno, onde ainda existem locais para edificações.

     Na  realidade  atual,  as  Macrozonas  não  estampam  mais  a  realidade
habitacional  do  Município,  precisam  ser  unificadas  para  que  possamos  instituir  no
Município mais locais para área comercial e residencial.

                Diante de empreendedores que, sobretudo, projetam custos para empreender
seus projetos, é preciso ser claro para delimitar suas responsabilidades, minimizando o
espectro da barganha política e do tratamento desigual.

                Com este intuito, fundem-se as Zonas de  Preservação Ambiental (ZPA) e a
Zona de Especial Interesse Ecológico (ZRIE) passando a denominar-se tão somente :
Zona de Preservação Ambiental (ZPA); mantém-se as Zonas Industrial, a Área de
Preservação Permanente (APP), a Zona de Reserva, a Zona Especial Verde Teto,
Zona Histórica, Zona Especial RST. Quanto as Zonas de Amortecimento da Expansão
Urbana, Zona de Serviços Gerais, Zona de Serviços-Educação, Zona de Serviços-Saúde
e Zona Especial de Interesse Cultural (ZEIC) serão unificadas e passam a denominar-se
Zona de Ocupação Residencial e Comercial.

                Neste sentido, encaminho para análise e aprovação.



Volnei Colvero Savegnago

Prefeito Municipal


