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REQUERIMENTO Nº______
(DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO)

Requer a inclusão da Comissão de
Desenvolvimento Urbano na relação das
Comissões que apreciarão o Projeto de Lei n.º
100.10, de 2018.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 17, inciso II, alínea “a”, do
art. 139, e do inciso V do art. 32 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
que o despacho de distribuição da matéria pertinente ao Projeto de Lei 100.10, de
2018, de autoria do Senhor Nilson Leitão, inclua a Comissão de Desenvolvimento
Urbano, como comissão de mérito, tendo em vista que a referida proposição trata
de assuntos concernentes ao campo temático dessa Comissão.

JUSTIFICAÇÃO
O art. 32, VII, informa como campo temático da Comissão de
Desenvolvimento Urbano: assuntos atinentes a urbanismo e arquitetura; política e
desenvolvimento urbano; uso, parcelamento e ocupação do solo urbano; habitação e
sistema financeiro da habitação; transportes urbanos; infra-estrutura urbana e
saneamento ambiental;
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Diante deste diapasão de competência regimental e aprimoramento
de uma eventual legislação mais restritiva para segmentos sociais historicamente
discriminados e rejeitados, esse colegiado se vê na missão de buscar um debate mais
profundo e detalhado da matéria.
O crescente déficit habitacional tem forçado, cada vez mais, famílias
a procurarem moradias em locais com menores índices de infraestrutura, serviços
públicos e, muitas das vezes, dignidade para a pessoa humana.
Entendemos que a ocupação de imóveis caracteriza-se como medida
extrema, mas isso não pode servir de escudo para que as forças publicas pratiquem
atos exorbitantes ou mesmo desarrazoados para a remoção dos ocupantes.
Assim, visando a garantir políticas públicas mais humanas e
condizentes com a realidades nacional, acreditamos que esse Colegiado possa
contribuir de forma significativa no aperfeiçoamento do Projeto de Lei nº 100.10, de
2018.
Por conseguinte, pedimos considerar o nosso pleito no sentido de que
seja incluída, no despacho da proposição, a Comissão de Desenvolvimento Urbano
para análise de mérito.

Sala das Sessões, em

de abril de 2018.

MARGARIDA SALOMÃO
Presidenta da CDU

