Prezados Associados da AMONC

O Novo Campeche como o conhecemos está sob risco de desaparecer. A
tranquilidade, a qualidade de vida, a proximidade ao mar e à natureza,
atributos que tornaram o Novo Campeche um dos melhores locais para se
morar em Florianópolis, estão seriamente ameaçados.
Estamos diante da ameaça de conversão do Novo Campeche em um novo
polo comercial, inclusive com a criação de uma nova zona de exploração
comercial que acarretaria a perda de faixa de restinga que forma corredor
ecológico já demarcado pelo Município como área prioritária para a
conservação
da
Mata
Atlântica
em
Florianópolis.
(http://www.pmf.sc.gov.br/sistemas/pmma/)

A demarcação do corredor do Maciço da Costeira, como uma área
prioritária para a conservação foi definida no Plano Municipal da Mata
Atlântica, elaborado em 2019 pelo Município de Florianópolis e FLORAM,
IPUF, com apoio do Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade – ICMBio, ao custo estimado de um milhão de reais para
realização do estudo, que foi submetido à avaliação das comunidades,
exame técnico de especialistas e, ao final, foi aprovado pelo Conselho
Municipal de Meio Ambiente de Florianópolis – CONDEMA.

Tudo isso para concluir que a área vizinha ao Novo Campeche é um
remanescente natural de altíssima riqueza e relevância ecológica, o que
sem dúvida contribui para melhoria da qualidade e valorização do bairro.

Uma parte desse ecossistema já foi perdida em 2006 após embargo pelo
IBAMA, que restou anulado e depois restabelecido pela Justiça Federal, em
uma disputa judicial que segue até os dias atuais, sendo que recentemente
o IBAMA teve ganho de causa no tribunais superiores em Brasília, quanto à
necessidade de nova avaliação judicial sobre o caso. Ou seja, enquanto o
judiciário está avaliando a necessidade de reparar áreas, outras áreas ao
lado seguem sob ameaça de ocupações e intervenções, descumprindo até
mesmo os estudos técnicos realizados pelo Município.

E agora, se nada for feito, mais uma parte importante pode ser perdida. É
de conhecimento da comunidade que empreendimentos tentam se instalar
às pressas sem qualquer comunicação prévia ou consulta à comunidade ou
aos órgãos ambientais. Por isso, já ocorreram embargos administrativos e
judiciais que confirmaram a ausência de consulta ou audiência pública com
a comunidade e a supressão de vegetação restinga dentro da área do
corredor ecológico, sem licenciamento ambiental e sem autorização dos
órgãos ambientais.

Essa é apenas a porta de entrada da ocupação de toda a faixa de restinga
situada entre o Novo Campeche e a Lagoa Pequena – área definida como
prioritária para a conservação da Mata Atlântica – o que acarretaria

impactos significativos nos aspectos ambiental e urbanístico, afetando não
apenas a preservação do meio ambiente mas também o bem estar de
proprietários e moradores, com impactos nas questões viárias, de
segurança e ruído, decorrentes inclusive de obras e movimentação de
caminhões, e ainda fluxo comercial de veículos ou pedestres,
descaracterizando a proposta e projeto de loteamento tal como planejado,
aprovado, registrado em cartório, realizado e comercializado, tudo
conforme consta do memorial descritivo.
Se essas intervenções prosperarem, logo o Novo Campeche poderá se
encontrar na mesma situação da região da Lagoa da Conceição, antes um
local também tranquilo e que, devido ao incremento dos usos comerciais,
hoje sofre com graves problemas de trânsito, perturbação do sossego,
baderna de madrugada, e o consequente aumento da violência e
desvalorização dos imóveis no bairro. Essa situação também decorre da
alteração da legislação urbanística – da qual os moradores jamais foram
consultados ou ouvidos – passando a permitir o uso comercial em todo e
qualquer imóvel, ao contrário da legislação anterior que compatibilizava
ambos os usos de forma organizada e nos seus devidos espaços.

Há ainda a concreta ameaça de instalação de Beach Clubs, centros
geradores grave poluição sonora, tráfego intenso de veículos, e grandes
aglomerações, tudo isso utilizando-se da infraestrutura que foi planejada e
executada para um bairro residencial, que foi paga com a contribuição de
cada um dos proprietários de imóveis do Novo Campeche.

Essa alteração da legislação só não fez sentir seus efeitos antes porque foi
anulada (tornada sem efeito) por decisão do Poder Judiciário, a pedido do
Ministério Público, justamente devido á falta de consulta e participação da
comunidade. Ocorre que recentemente a medida judicial terminou sem
efeito, permitindo uma verdadeira invasão de empreendimentos
comerciais em todo e qualquer local, ou seja, a qualquer momento e em
qualquer local um imóvel vizinho pode ser convertido em polo gerador de
poluição sonora, poluição do ar, tráfego intenso de veículos, aglomeração
de pessoas, com todas as consequências indesejáveis e incompatíveis ao
uso residencial, situação que ameaça seriamente a tranquilidade e a
segurança jurídica dos proprietários e moradores.

E como a medida do Ministério Público no seu mérito teve resultado
favorável em todas as instâncias, somente perdendo efeito por questão
meramente formal (ilegitimidade ativa), a qual pode ser sanada, reforça-se
a legitimidade da AMONC para acionar o Poder Judiciário em defesa da
qualidade de vida e a segurança jurídica de moradores e proprietários do
Novo Campeche.

Para tanto, a AMONC realiza a presente chamada de arrecadação
facultativa para cobrir despesas extraordinárias e honorários advocatícios
referente à adoção de medidas judiciais em defesa da qualidade de vida e
do meio ambiente no Novo Campeche, conforme atividades aprovadas na
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06 fevereiro desse ano.

As demandas judiciais envolvem: i) o ajuizamento de uma primeira medida
urgente já ajuizada visando a imediata suspensão da instalação de
empreendimento dentro do corredor ecológico demarcado, fato
confirmado no processo pela FLORAM e IBAMA, em desconformidade com
a legislação ambiental e urbanística, tendo liminar inicialmente deferida e,
no presente momento, objeto discussão em segunda instância; ii)
respectiva Ação Civil Pública visando a anulação das autorizações
concedidas para a instalação de empreendimento em desconformidade
com a legislação ambiental e urbanística, considerando, sobretudo, a
supressão ilegal de vegetação, a intervenção em área de preservação

permanente bem como em corredor entre remanescentes de vegetação
nativa existente no local (corredor ecológico) reconhecido como prioritário
no Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata
(http://www.pmf.sc.gov.br/sistemas/pmma/), assim como o desfazimento
das obras realizadas e a proibição de novas construções sobre essa área de
alta relevância ecológica, e ainda, alternativamente a reparação por danos
ambientais difuso e individual aos proprietários decorrentes dos impactos
ambientais e degradação da qualidade de vida; iii) o questionamento da
alteração do regime urbanístico do Novo Campeche de Área Residencial
Exclusiva para Área Turística Residencial, da qual os moradores jamais
foram consultados ou ouvidos e que admite o uso comercial em todo e
qualquer imóvel, sem áreas protegidas do trafego e movimentação
associados aos usos comerciais, visando a reversão da alteração de regime
para o regime anterior que compatibilizava ambos os usos dentro do
loteamento de forma organizada e nos seus devidos espaços.

Com essa chamada extraordinária e facultativa, a AMONC busca arrecadar
o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) necessários para despesas da
associação com a condução do processo. Desta forma solicitamos a
contribuição espontânea com qualquer valor entre R$ 100 (cem reais) e R$
300 (trezentos reais) de forma que possamos dar andamento no custeio
desta importante iniciativa que trará imensos benefícios aos moradores do
loteamento Novo Campeche.

Lembramos que as contas da AMONC são abertas e estão à disposição de
qualquer associado ou interessado, além da prestação de contas já
realizada regularmente nas assembleias gerais.

As Contribuições devem ser feitas na Conta da AMONC e o comprovante
enviado para nossa Tesoureira BECK para registro
Dados da conta Amonc
PagBank - PagSeguro
Banco: 290 - PagSeguro Internet S.A.

Agência: 0001
Número da conta: 07717263-3
Favorecido: AMONC
CNPJ: 05.123.588/0001-94
Tipo: Conta de pagamento

Valor R$ 100, R$ 200 ou R$ 300
Data de deposito desta chamada a contribuições - até 10 de julho

Contamos com a colaboração de todos

Florianópolis, 03 de julho de 2020.
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO LOTEAMENTO NOVO CAMPECHE –
AMONC

