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Projeto de Resolução nQ 006/202 1 

EMENTA: "CRIAÇÃO E FORMAÇÃO DE COMISSÃO 
TEMPORÁRIA ESPECIAL DE ASSUNTOS RELEVANTES 
PARA O ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS 
VOLTADAS PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE 
RUA NO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS, DANDO 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS." 

SENHORES VEREADORES 

APRESENTO A CONSIDERAÇÃO DA CASA O SEGUINTE: 

Art. V - Fica criada, no âmbito da Câmara Municipal de Jardinópolis, a 
Comissão Temporária Especial de Assuntos Relevantes, nos termos do inciso 1 do artigo 
91 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Jardinópolis, com a finalidade de 
elaboração de estudos sobre políticas voltadas para a população que vive em situação de 
rua em Jardinópolis e Jurucê. 

Parágrafo único: São diretrizes do trabalho desta Comissão Temporária 
Especial de Assuntos Relevantes: 

1 - Garantia da promoção e proteção dos direitos fundamentais e dos direitos 
humanos positivados na Constituição Federal. 

II - Garantia do atendimento da população em situação de rua nos diversos 
serviços e equipamentos públicos, em especial na Assistência Social e Saúde. 

III - Avaliação das políticas sociais existentes e/ou necessidade de 
elaboração e implementação de novas políticas públicas. 

IV - Busca pela superação da situação de rua e emancipação plena dos 
cidadãos. 

V - Garantia de moradia digna como um direito social constitucionalmente 
estabelecido a ser garantido pelo Poder Público. 

VI - Intersetorialidade das políticas e ação integrada do setor público 
visando a superação da situação de rua dos cidadãos. 

Art. 2° - A finalidade do presente estudo é obter conhecimento claro da 
realidade que envolve a população que vive em situação de rua em Jardinópolis e Jurucê, 
as políticas, os programas e atendimentos existentes e disponibilizados pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Secretária Municipal de Saúde, além de outros 
departamentos e setores relacionados. 
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Art. 30 - São objetivos desta Comissão Temporária Especial de Assuntos 
Relevantes: 

1 - Apresentar diagnóstico quantitativo e qualitativo sobre as condições da 
população que vive em situação de rua em Jardinópolis e Jurucê. 

II - Verificar e avaliar o atendimento dessa população e as políticas públicas 
existentes no município, assim como o atendimento à legislação relacionada. 

III - Avaliar a necessidade de elaboração e implementação de novas 
políticas públicas. 

IV - Propor a adoção de planos, ações ou medidas que visem a garantia da 
promoção e proteção de direitos fundamentais/direitos humanos para essas pessoas. 

V - Promover a articulação entre as Secretarias, Departamentos e órgãos 
públicos relacionados à temática. 

Parágrafo único: Para atingir os objetivos propostos, a comissão deverá 
observar e relatar com clareza e agregar o máximo de informações possíveis, além 
daquelas que julgar oportunas para o presente estudo. 

Art. 40 - Para execução de seus objetivos a comissão temporária poderá: 
1 - Receber testemunhos, informações, dados e documentos que lhe forem 

encaminhados voluntariamente. 
II - Requisitar informações, dados e documentos de órgãos e entidades do 

poder público. 
III - Convidar, para entrevistas ou testemunho, pessoas que tenham 

conhecimento da situação analisada. 
IV - Determinar diligências para coleta de informações, documentos e 

dados. 
V - Promover audiências públicas e reuniões de trabalho intersetoriais. 
VI - Requisitar para prestar informações, esclarecimentos ou depoimento os 

secretários, servidores ou funcionários públicos do município. 
VII- Solicitar o auxílio de entidades e órgãos públicos. 

Art. 50 - A comissão será composta por 03 (três) Vereadores, com suas 
respectivas funções, conforme segue abaixo: 

1 - .............................................- Presidente 
II -  ............................................- Relator 
III - ...........................................- Membro Integrante 

Art. 6° - Os trabalhos da comissão serão concluídos em até 120 (cento e 
vinte) dias, e eventual prorrogação de prazo, se necessário, deverá será solicitada através 
de requerimento, observando-se o disposto no parágrafo 7° do artigo 92 do Regimento 
Interno. 
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Parágrafo único: O prazo previsto no caput do presente artigo ficará 
suspenso no período de recesso parlamentar desta Casa de Leis. 

Art. .70 - As despesas decorrentes da execução desta resolução correrão por 
conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. 

Art. 80 - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Jardinópolis, 14 de maio de 2021. 

Caio Jardim 

Vereador 
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JUSTIFICATIVA 

O projeto de resolução está sendo apresentado ao Plenário desta Casa de 

Leis visando a formação de uma comissão temporária para o acompanhamento de políticas 

voltadas para a população em situação no município de Jardinópolis. 

A comissão também acompanhará o atendimento dessa população, realizará 

estudos sobre o tema, promoverá a avaliação das políticas sociais existentes e/ou 

necessidade de elaboração e implementação de novas políticas públicas sobre o assunto. A 

finalidade é garantir às pessoas em situação de rua a promoção e proteção dos direitos 

fundamentais e dos direitos humanos positivados na Constituição Federal. 

O projeto está amparado no artigo 91 e seguintes do Regimento Interno 

desta Casa, lembrando que deverá ser submetido ao Plenário na ordem do dia na mesma 

sessão de sua apresentação e terá uma única discussão e votação e independerá de parecer 

das comissões permanentes (§ 2° do art. 92 do RI). 

A composição dos membros da comissão ocorrerá após a deliberação do 

plenário da aprovação da matéria e será procedida nos termos do § 4° do artigo 92 do 

Regimento Interno, que remete ao artigo 59 e seguintes do mesmo diploma. Logo após a 

declaração da composição, os membros da comissão devem eleger o presidente e relator, 

informando desde logo ao plenário. 

Contamos com o apoio de todos os pares desta Casa de Leis para aprovação 

do presente projeto de resolução. 

Jardinópolis, 14 de Maio de 2021. 

Caio Jardim 

Vereador 
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