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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MARCO-CEARÁ

REQUERIMENTO Nº 036/2015

A Vereadora infra-assinada, no uso de suas atribuições legais e na forma
regimental, requer a Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, seja
encaminhado Ofício ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, José
Grijalma Rocha Silva, solicitando informações acerca de previsão de
elaboração do Plano Diretor do Município de Marco.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 10
de setembro de 2015.

ANTÔNIA GLAUCY OSTERNO RIOS
Vereadora
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Justificativa

A Constituição Federal, em seu Artigo 21, Inc. XX, diz que Compete à União
instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação,
saneamento básico e transportes urbanos, complementando, no Art. 182, que a
política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal,
conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus
habitantes.

Também, em seu § 1º, o mesmo Artigo, c/c o Art. 41, Inc. I, da Lei Federal nº
10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto das Cidades), estabelece que o Plano
Diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais
de 20.000 (vinte mil) habitantes, é o instrumento básico da política de
desenvolvimento e de expansão urbana.

Devendo corresponder à realidade e expectativas quanto ao futuro da cidade, o
Plano Diretor visa estabelecer e organizar seu crescimento, funcionamento e
planejamento territorial e orientar quanto às prioridades de investimentos,
garantindo, da forma mais justa, os benefícios da urbanização, os princípios da
reforma urbana, o direito à cidade e à cidadania e a gestão democrática da
cidade. Ele está definido no Estatuto das Cidades (Lei Federal nº 10.257, de 10
de julho de 2001) como instrumento básico para orientar a política de
desenvolvimento e de ordenamento da expansão urbana do município.

O Plano Diretor estabelece quais políticas públicas serão adotadas pelas
prefeituras.

No Plano Diretor, os municípios deverão especificar os objetivos de curto,
médio e longo prazo, com previsão dos meios financeiros e institucionais que
assegurem a implantação e execução das medidas previstas. Também
deverão ser formulados e implantados mecanismos de monitoramento e
avaliação das metas estabelecidas.

Diante do exposto, sob aprovação do Plenário desta Casa de Leis, solicito
desse augusto Poder, informações sobre a elaboração do Plano Diretor do
Município de Marco, a fim de que esta Câmara Municipal possa, segundo a
Legislação vigente, propor, analisar e inspecionar melhor os trabalhos
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executados pela Prefeitura Municipal na área do desenvolvimento da área
urbana de nosso Município.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 10
de setembro de 2015.

ANTÔNIA GLAUCY OSTERNO RIOS
Vereadora
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