Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Santa Maria Madalena

GABINETE DO VEREADOR NESTOR LOPES

INDICAÇÃO Nº 018/2021
Autoria: Vereador Nestor Lopes.

Senhor Presidente:

O Vereador infra-assinado, na forma do que dispõe a norma regimental,
ouvido o Soberano Plenário, INDICA ao Exmo. Senhor Prefeito à
instituição de uma COMISSÃO DESTINADA A PROMOVER A
ANÁLISE E A APRESENTAÇÃO DE SUGESTÃO PARA A
ADEQUAÇÃO DE CÓDIGOS MUNICIPAIS DE SANTA MAIA
MADALENA, pelos motivos constantes da seguinte
JUSTIFICATIVA:
A comissão em referência deverá ser destinada a analisar, discutir e
apresentar ao Poder Executivo, para posterior encaminhamento a esta
Câmara Municipal, propostas de atualização e adequação das legislações
municipais que tratam dos seguintes CÓDIGOS: Obras; Uso e
Parcelamento do Solo; Postura e Tributário.
É de se destacar que esses Códigos foram instituídos no município de Santa
Maria Madalena na década de 1970 e, por questões óbvias, dependem de
atualização e adequação à realidade dos novos tempos.
Também deverão ser analisados com os mesmos propósitos os Códigos de
Vigilância Sanitária e o Ambiental, que apesar de terem sido
implementados posteriormente, também precisam ser atualizados.
Será de grande importância aproveitar-se o ensejo dos serviços dessa
comissão, para também finalizar os serviços de elaboração do tão falado
Plano Diretor do Município de Santa Maria Madalena, que há muito
carece sair do papel.

Importante destacar que não tendo a Prefeitura, profissionais que detenham
conhecimento técnico para a execução de tais serviços, sejam os mesmos
contratados na forma da Lei 8.666/93.
Assim sendo, claro está que em razão de tantas transformações sociais,
culturais, econômicas, ambientais e políticas acontecidas em ritmo
acelerado nos últimos tempos, não há como se conceber a ideia de ainda
termos legislações tão importantes e indispensáveis ao desenvolvimento da
nossa cidade e município, paradas no tempo e no espaço.
Face ao acima exposto, estamos certos de que o Exmo. Senhor Prefeito
ficará sensível a esta justa reivindicação e determinará as providências que
se fizerem necessárias à instituição da Comissão acima referida, por tratarse de assunto que muito interessa ao povo madalenense.
Por derradeiro, requer o encaminhamento desta ao Poder Executivo
municipal e o seu teor seja publicado no Boletim Informativo do Município
de Santa Maria Madalena.
Salão Plenário Tude Portugal, em 17 de fevereiro de 2021.
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