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RESUMO
Na dinâmica do Congresso Latinoamericano de Direito, realizado pela Coordenação do
curso de Direito da UNIG em Itaperuna, no dia 13 de agosto de 2015, foi demonstrada a
ênfase da importante função do Planejamento e Gestão Pública Municipal, dimensionada
nos indicadores referentes à revisão da Lei n° 403/2007, em que as informações, imagens
e propostas dos cidadãos media a comunicação dos resultados obtidos nas propostas
implementadas no processo participativo de revisão do Plano Diretor do Município de
ITAPERUNA-RJ . A sua perspectiva gera os cenários de um desenvolvimento ordenado,
com qualidade de vida, equilíbrio socioeconômico e ambiental com reflexos nas decisões
Institucionais. O plano diretor se torna um instrumento da política de desenvolvimento
urbano e territorial, voltado para a orientação de agentes públicos e privados na
construção e utilização do espaço urbano de maneira coletiva e democrática. Desta forma,
cumprindo o trâmite do parâmetro constitucional, a lei municipal emana da participação
de toda a sociedade, que parte de uma releitura real do Município, envolvendo aspectos
urbanos, sociais, econômicos, ambientais e culturais. Uma vez aprovada na Câmara
Municipal, a referida lei, será orientado e organizado o crescimento, ampliado o
desenvolvimento, a gestão da mobilidade estrutural e o funcionamento das relações
urbano-rurais e inter-relações territoriais municipais. No propósito da realização do
referido evento, urge a aplicação dos artigos 182 e 183, da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, no que tange a Política urbana e o que orienta a resolução
do Conselho das cidades nº25/2005.As repercussões estarão contempladas nas Leis
Complementares, na Lei de parcelamento do solo, o uso e ocupação do solo, Leis
urbanísticas específicas , Códigos de obras e o Plano de mobilidade urbana, que serão
revisadas, analisadas e adequadas ao novo Plano Diretor. Considera-se importante a
transparência de todo o processo apresentado e que está concretizado e constituído no
trabalho do Núcleo Gestor, cujas portarias, 2428/2015 e de uma equipe fiscalizadora na
portaria 2427/2015 e com a possibilidade de contratar uma consultoria especializada. A
metodologia em Planejamento urbano e regional permitiu uma leitura simultânea para
compreender a dinâmica do Município a partir de diversos olhares e análises da realidade:
conflitos e potencialidades , causas estruturais dos problemas prioritários, as forças que
interferem na produção, distribuição, reprodução e consumo no especo urbano
Itaperunense.
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