
 

 

NOTA  

ALTERAÇÃO DO MACROZONEAMENTO 

 O Prefeito Municipal pretende, em breve, enviar projeto de lei à Câmara de 

Vereadores com o objetivo de alterar o macrozoneamento do perímetro urbano de Santo 

Antônio do Monte (áreas residenciais, de preservação permanente, industrial etc).  

 Os integrantes da Associação de Proteção Ambiental de Santo Antônio do Monte - 

ASPRASAM não se opõem a mudanças na Lei, desde que sejam voltadas ao 

desenvolvimento sustentável e promovam real benefício à população. Entretanto, tratar de um 

assunto tão complexo e que mudará a expansão urbana de forma irreversível, num momento 

de pandemia, é extremamente temerário. A situação em que vivemos, por óbvio, inibe e 

restringe a participação popular a atos voltados à discussão do tema. Prova disso ocorreu na 

audiência pública realizada em 06/07/20, na Câmara Municipal, com o objetivo de expor o 

assunto, na qual o acesso do público foi limitado e controlado, sendo restringidos, também, o 

uso da palavra, perguntas e duração da audiência. Isso retira do ato a legitimidade popular 

necessária para que se promova qualquer mudança. 

 Os argumentos utilizados para justificar a alteração devem ser melhor analisados e 

parecem não sustentar uma mudança tão drástica e repentina. Para exemplificar, citamos dois: 

“alguns empreendedores iriam pleitear o não pagamento de iptu, já que seus loteamentos 

estão em zona não definida como residencial” - o êxito neste questionamento parece remoto 

e difícil, já que há lei específica aprovando os loteamentos, que estão registrados no Cartório 

de Imóveis, devendo os empreendedores assumirem o ônus decorrente, não apenas os lucros 

milionários.  

“toda área não “macrozoneada”deve ser definida como residencial, para beneficiar o 

direito de propriedade do dono” - numa democracia, nenhum direito é absoluto. Para que a 

sociedade democrática exista, o interesse público, da população, deve prevalecer em relação 

ao interesse privado, do particular. Uma área não só pode, mas deve sofrer restrições se isso 

proporcionar bem estar social.  

 Há muitos pontos a serem debatidos e o assunto é de extrema importância para a 

população de Samonte, tanto para as presentes quanto para as futuras gerações, por isso 

parece ser inoportuno discuti-lo num momento de tantas restrições. Esperamos que o bom 

senso, responsabilidade e o interesse público prevaleçam.  
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