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Ofício nº 162/2021

Uruçuí - PI, em 06 de Dezembro de 2021.

MENSAGEM À CÂMARA
PROJETO DE LEI 020 DE NOVEMBRO DE 2021

Excelentíssimo Sr. Manoel Pereira Borges
Presidente da Câmara Municipal Uruçuí - PI
Praça Luís Leite, S/N, 64860-000 - Malvinas – Uruçuí

Excelentíssimos Vereadores,
Com elevada honra e cumprimentos de estilo, submete-se à apreciação dessa
Casa Legislativa Projeto de Lei nº 020 de dezembro de 2021 que dispõe sobre a revisão
do Plano Diretor Municipal de Uruçuí.
O Projeto de Lei Complementar que ora apresentamos à apreciação dessa Egrégia
Câmara representa o fruto do trabalho de uma equipe multidisciplinar, iniciado em 2021,
para revisão do atual Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Uruçuí -, instituído
pela Lei Municipal nº 592/2010, e busca, entre outras questões, atender à Lei Federal nº
10.257/2001 que no § 3º, do art. 40, estabelece prazo decimal para a revisão da lei que
instituir o Plano Diretor.
Importante salientar que esta revisão ocorre no décimo ano de vigência do Plano
Diretor Vigente, portanto, atendendo as normais legais, se faz necessária para que o
Município possa continuar em situação regular perante o Estatuto da Cidade.
Por fim, considerando o momento atual, e que transformações econômicas, sociais
e ambientais afetam de forma significativa os municípios o planejamento e gestão do
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território tem como objetivo contribuir para a solução dos problemas estruturais que tanto
prejudicam a qualidade e o funcionamento da cidade.
Sem mais, aproveita-se a oportunidade para reiterar votos de estima e apreço aos
digníssimos componentes dessa egrégia Casa de Leis.
Uruçuí, em 06 de Dezembro de 2021.
_____________________________________
ELANO MARTINS COELHO
Secretário Municipal de Governo
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JUSTIFICATIVA

O Plano Diretor, aqui denominado Plano Diretor Participativo de Uruçuí, é o
instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, dele originando as
diretrizes, princípios, objetivos e demais dispositivos que visam orientar o processo de
planejamento territorial do município, assim como estruturar o sistema de planejamento
municipal integrado.
A partir da promulgação da Constituição de 1988 e, anos mais tarde, da aprovação
do Estatuto da Cidade, uma série de novos conceitos e instrumentos de planejamento vem
sendo propostos e experimentados. No entanto, uma questão que perpassa todo este
processo e que é o grande ponto de inflexão na condução das políticas públicas é
introdução do componente participativo.
A discussão, concepção e implementação da metodologia participativa para o PDP
exigiu um grande esforço e dedicação de toda a equipe envolvida, e seus resultados foram
integralmente documentados e colocados à disposição do público durante todo o processo
O Projeto de Lei que institui o Plano Diretor Participativo cujos conteúdos tratam
de aspectos específicos do planejamento e da gestão urbana em todo o território
municipal, tem como principal objetivo dotar o Município de um conjunto de
instrumentos legais que permitam à cidade caminhar na direção do desenvolvimento de
forma equilibrada e sustentável.
O PDP deve favorecer a implantação de uma política habitacional includente que
promova a produção de moradias em áreas infraestruturadas, conduzindo o crescimento
da cidade ao longo dos eixos estruturantes e no entorno das novas centralidades onde é
melhor o acesso ao transporte público e as facilidades urbanas.
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A estruturação do território de forma a atender aos desígnios do PDP passa
primeiramente pela leitura da sua organização administrativa visando à gestão integrada
das políticas públicas.
Assim,

efetuou-se a reavaliação dos perímetros urbanos dos diversos

aglomerados, em especial o Distrito-sede, onde se encontra a Cidade de Uruçuí. Esta
revisão se deve principalmente no sentido de corrigir distorções que vem se acumulando,
de forma a abrigar ocupações consolidadas.
A leitura espacial do Município e em especial das áreas urbanizadas em maior ou
menor grau, em seus aspectos morfológicos revela-nos um padrão característico dos
aglomerados urbanos brasileiros, ou seja: a densificação construtiva e a concentração de
bens e serviços em uma determinada região da cidade e uma tendência ao espraiamento
da mancha urbana onde a qualidade espacial e infraestrutural caem de forma mais ou
menos significativa, via de regra com sérios comprometimentos sociais e ambientais.
A reversão deste modelo passa pela análise das características específicas de cada
parcela do território municipal de forma a se servir dos instrumentos de gestão do uso do
solo para preservar ou fortalecer suas tendências e/ou potencialidades, respeitando os
aspectos ambientais, culturais e sociais daquela porção do território.
O detalhamento, a regulamentação e a implementação do Plano Diretor irão
indicar à Administração Municipal uma alteração da sua estrutura técnica e
administrativa, para a implementação da Gestão Democrática e do Sistema Municipal de
Planejamento do Território.
Mais do que cumprir preceitos constitucionais, detalhados e reforçados no
Estatuto da Cidade, move-nos a convicção de que a busca por melhores condições e
qualidade de vida para toda a população passa pela construção de todo um conjunto de
instrumentos - legais e administrativos - que permitam e conduzam de forma eficaz as
instituições à consecução destes objetivos.
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Um Plano Diretor em consonância com os conceitos mais afinados do
planejamento e gestão urbana contemporâneos é peça fundamental para que as bases
físicas e territoriais do município ofereçam as melhores condições para o
desenvolvimento econômico, social e cultural do Município.
Pelo exposto, convictos da relevância do tema, e com o amparo nas razões
técnicas demonstradas, solicitamos aos Excelentíssimos Senhores a sua reflexão e o seu
apoio para a aprovação deste Projeto de Lei Complementar, face ao seu relevante
interesse público.
Uruçuí, em 06 de Dezembro de 2021.

_____________________________________
ELANO MARTINS COELHO
Secretário Municipal de Governo
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