Construindo o futuro da cidade
junto com a população.
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O QUE É UM PLANO
DIRETOR PARTICIPATIVO?
É a elaboração da revisão de uma Lei Municipal que tem por
objetivo orientar o crescimento físico e socioeconômico da cidade, respeitando as necessidades da população, com a participação efetiva da sociedade nas tomadas de decisões, contribuindo para que o Município seja um lugar adequado para
morar, trabalhar e viver com dignidade.

de forma resumida,
o plano diretor é...
• a organização do crescimento e desenvolvimento do município;
• a definição de ações prioritárias;
• a regulamentação dos instrumentos urbanísticos;
• o estabelecimento de um sistema de gestão democrática.
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O QUE É O ESTATUTO
DA CIDADE?
É a Lei Federal (nº 10.257 de 10 de julho de 2001), que regulamenta o capítulo da Política Urbana, presente na Constituição
Federal (1988, artigos 182 e 183), estabelecendo como deve ser
elaborada a política urbana de todos os municípios brasileiros.

A IMPORTÂNCIA DO
PLANO DIRETOR
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O Plano Diretor define a função social da cidade e da propriedade
urbana, além de organizar o crescimento ordenado e o funcionamento do município. Ele é um pacto entre a sociedade e os governantes, visando uma cidade mais humana, participativa, inovadora,
funcional, sustentável e que acima de tudo ofereça qualidade de
vida para os munícipes. Ele vai apresentar uma visão para os próximos anos, orientando a população e os políticos para o desenvolvimento municipal.

QUEM PODE PARTICIPAR?
Toda a sociedade tem o DIREITO e DEVER de participar:
Movimentos sociais e populares;
Entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa;
Entidades dos trabalhadores/sindicatos;
Entidades empresariais e organizações não governamentais (ONGS)
juntamente com o poder público.

COMO PODEMOS PARTICIPAR?
Acompanhando as notícias que estarão no site da Prefeitura, buscando informações no Espaço do Plano Diretor na Prefeitura, para saber em que Etapa
se encontra, quando e onde ocorrerão reuniões, oficinas e audiências para
poder participar, dando sugestões.
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ESPAÇO PLANO DIRETOR
PRAÇA DO CIDADÃO - Prefeitura de Itajaí
Rua Alberto Werner nº. 100 - Centro, Itajaí - SC
Seg à Sex. Das 08h às 12h
(47) 3341-6061

Você pode participar ainda...
• Preenchendo o formulário disponível no final desta cartilha
e depositando na urna do Espaço Plano Diretor
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• Através do link do Espaço Plano Diretor
no site www.itajai.sc.gov.br

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE ITAJAÍ:

FORMULÁRIO

OCUPE UM LUGAR QUE É SEU. VENHA PARTICIPAR!
Dê a sua contribuição para a construção do futuro de Itajaí

Nome (opcional):
Bairro:
Se não reside em Itajaí, qual a sua cidade:

TEMA/ASSUNTO:
PRINCIPAL PROBLEMA:

SOLUÇÃO/PROPOSTA:

Preencha o formulário acima, destaque a folha e deposite dentro da urna localizada no espaço Plano Diretor
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CONSULTORIA

