
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. 03/2014

Senhores Vereadores,

O presente Projeto de Lei  Complementar  tem por objetivo atender  ao

disposto no art. 210 da Lei Orgânica de Itapoá. Trata-se de uma exigência legal

imposta ao Poder Legislativo de Itapoá, e que os parlamentares constituintes de

1990 buscaram garantir  um mecanismo de controle efetivo na proteção ao meio

ambiente pelo Poder Legislativo.

A Comissão Parlamentar Especial  de Estudo sobre a Ampliação do Porto

Itapoá,  após análise e discussão,  e emissão do Parecer  Técnico nº  01/2014 da

CEEAPI, é favorável ao empreendimento em análise. Trata-se de uma supressão de

vegetação necessária  ao crescimento  econômico do município  de Itapoá,  e que

conforme o Mapa de Uso e Ocupação Urbana de Itapoá, da Lei Ordinária Municipal

nº  204/2008,  o  local  pretendido  pelo  empreendedor  é  de  vocação  portuária e

retroportuária - industrial.  Assim, o planejamento da área em questão, há muitos

anos, já foi definido para a finalidade apresentada pelo Porto Itapoá. 

Além disso, identificou-se no Estudo de Impacto Ambiental e no Relatório de

Impactos Ambientais, produzido pela empresa Acquaplan Tecnologia e Consultoria

Ambiental,  diversas medidas compensatórias para o equilíbrio do meio ambiente

municipal.

Há pontos positivos e negativos no empreendimento, porém para a CEEAPI,
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os munícipes de Itapoá serão muito beneficiados, seja na geração de emprego e

renda,  no aumento da arrecadação tributária  municipal,  no aumento do PIB per

capita, no aumento do poder de investimento em obras e serviços públicos do Poder

Executivo, entre outros benefícios. Há também de se destacar os diversos projetos

ambientais promovidos pela empresa Porto Itapoá e as medidas mitigatórias, além

da compensação ambiental para o município, para o estado e para o país.

Sobre a necessidade de autorização legislativa, trata-se de uma imposição

do art. 210 da Constituição Municipal de Itapoá. A não autorização legislativa poderá

acarretar Ações Civis Públicas e até mesmo inviabilizar o empreendimento. Assim,

recomenda-se  expressamente  aos parlamentares  pela aprovação  do  presente

Projeto de Lei Complementar.

O Projeto de Lei Complementar nº 03/2014 vai ao encontro do Plano Diretor

de  Itapoá  e  dos  objetivos  de  desenvolvimento  econômico  e  sustentável  desta

municipalidade. O PLC também está devidamente instruído com o Parecer Jurídico

do Poder Legislativo.

Por  fim,  recomenda-se  a  aprovação  do  PLC  nº  03/2014  com  a  máxima

urgência, tendo em vista que o IBAMA estipulou prazo limite de 15 (quinze) dias

para  o  encaminhamento  de  documentos  integrantes  da  Audiência  Pública  do

empreendimento. Para respaldar o órgão ambiental em sua análise pela deliberação

da  ampliação  do  empreendimento,  é  importante  o  encaminhamento  desta Lei

Complementar. Solicita-se tramitação em regime de urgência especial.

Em síntese, são esses os motivos. Ante o exposto, e diante da relevância do

referido  Projeto  de  Lei  Complementar,  solicitamos a  aprovação  do  mesmo,  em

regime de urgência.

Câmara Municipal de Itapoá, 21 de fevereiro de 2014.
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