
 

R E S O L U Ç Ã O  Nº  268/2021 

- De 04 de Novembro de 2021 - 
 

 

 

 

 

 

FAÇO SABER, QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS APROVOU 

O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 012/2021, DE AUTORIA DO VEREADOR 

LEANDRO MORETTI SERRANO; E EU, CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS - 

PRESIDENTE, PROMULGO A SEGUINTE RESOLUÇÃO: 

 Art. 1º - Fica criada, no âmbito da Câmara Municipal de Jardinópolis, a Comissão 

Temporária Especial de Assuntos Relevantes, nos termos do inciso I do artigo 91, do Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Jardinópolis, com a finalidade de elaboração de estudos do 

problema que envolve o perímetro urbano de Jardinópolis, sua respectiva extensão e consonância 

com o Plano Diretor, levando em consideração áreas residenciais, comerciais, industriais e rurais, 

impactos causados pela evolução/crescimento da cidade a partir da aprovação do Plano Diretor no 

ano de 2006, assim como aqueles que podem ser causados com os empreendimentos que estão 

sendo implantados no município, projeções futuras que venham a subtrair áreas rurais, e impactos 

ambientais em mananciais e córregos, além de impactos sociais. 

 Art. 2º - A finalidade do presente estudo é obter conhecimento claro da realidade 

que envolve o perímetro urbano, crescimento da cidade e impactos, uma vez dentre os princípios 

fundamentais constantes do Plano Diretor – Lei Complementar nº 01/2006, estão a garantia do 

direito à cidade sustentável, aos serviços públicos, a preservação do meio ambiente, condicionada 

a função social da propriedade ao respeito de índices e urbanísticos e limites construtivos, devendo 

a ocupação, parcelamento e uso do solo ocorrer de forma ordenada para que a propriedade urbana 

cumpra sua função social impedindo o uso nocivo ao desenvolvimento do município,  devendo 

observar entre outras as funções de: 

 I – esclarecer os fatos e as circunstâncias que envolvem a questão do perímetro 

urbano, sua extensão e consonância com o Plano Diretor, considerando áreas residenciais, 

comerciais, industriais e rurais, impactos causados pelo crescimento da cidade a partir da 

aprovação do Plano Diretor e aqueles que podem ser causados com os empreendimentos que estão 

sendo implantados, projeções futuras que venham a subtrair áreas rurais, e impactos ambientais 

em mananciais e córregos. 

 II – promover esclarecimento circunstanciado dos casos concretos; e 

 III – Requisição e análise de documentos relacionados com a finalidade da 

comissão, recomendações para adoção de medidas e políticas públicas. 

“CRIAÇÃO E FORMAÇÃO DE COMISSÃO TEMPORÁRIA ESPECIAL 

DE ASSUNTOS RELEVANTES, VOLTADA PARA AVALIAÇÃO DO 

PERÍMETRO URBANO DE JARDINÓPOLIS, SUA CONSONÂNCIA COM 

O PLANO DIRETOR, E IMPACTOS DECORRENTES DO CRESCIMENTO 

DA CIDADE, DANDO OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 
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 Parágrafo único: Para atingir o objetivo proposto, a comissão também deverá 

observar e relatar com clareza e agregar o máximo de informações possíveis, além daquelas que 

julgar oportunas para o presente estudo. 

 Art. 3º - Ainda, para execução de seus objetivos a comissão temporária poderá: 

 I - 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 possam guardar 

qualquer relação com os fatos e circunstâncias examinados; 

 IV - determinar diligências para coleta ou recuperação de informações, documentos 

e dados; 

 V - promover audiências públicas, na sede da Câmara Municipal, com ampla 

divulgação; 

 VI – requisitar para prestar informações, esclarecimentos e ou depoimento os 

Secretários, servidores ou funcionários públicos do município; e, 

 VII - solicitar o auxílio de entidades e órgãos públicos. 

 Parágrafo único. A Comissão poderá requerer ao Poder Judiciário acesso a 

informações, dados e documentos públicos ou privados necessários para o desempenho de suas 

atividades.  

 Art. 4º - A comissão será composta por 03 (três) Vereadores, com suas respectivas 

funções, conforme segue abaixo: 

 I - Leandro Moretti Serrano – Presidente 

 II - Jose Eduardo Gomes Junior – Relator 

 III - Dalva Cristina Siqueira dos Santos – Membro Integrante 

 Art. 5º Os trabalhos da comissão serão concluídos em até 180 (cento e oitenta) dias 

e sua prorrogação de prazo de funcionamento, será através de requerimento, observando-se o 

disposto no parágrafo 7º do artigo 92 do Regimento Interno. 

 Parágrafo único. O prazo previsto no caput do presente artigo ficará suspenso no 

período de recesso parlamentar desta Casa de Leis.  

 Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta resolução, correrão por conta de 

dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. 

 Art. 7º Esta resolução entrará em vigor  na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

    

                                                Jardinópolis-SP, 04 de novembro de 2021. 

 

 

 

REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria da Câmara Municipal de Jardinópolis-SP, aos 

quatro dias do mês de novembro de 2021.  

 

___________________________________ 
CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS                                                                                                                                                                               

Presidente 
Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 

 

___________________________________ 
MATEUS SIGNORINI                                                                                                                                                                               

1º Secretário 
Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 
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Log

04 nov 2021, 14:04:51 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 581bd0ce-50b7-4c4d-b847-

d2c95ce54703. Data limite para assinatura do documento: 04 de dezembro de 2021 (14:04).

Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

04 nov 2021, 14:04:54 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

cleberbicicletaria@camarajardinopolis.sp.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Cleber Tomaz de Camargos e CPF 145.407.528-71.

04 nov 2021, 14:04:54 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

mateussignorini@camarajardinopolis.sp.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Mateus Signorini e CPF 175.514.838-02.

04 nov 2021, 14:11:43 Mateus Signorini assinou. Pontos de autenticação: email

mateussignorini@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 175.514.838-02. IP:

177.52.85.34. Componente de assinatura versão 1.159.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

04 nov 2021, 14:24:59 Cleber Tomaz de Camargos assinou. Pontos de autenticação: email

cleberbicicletaria@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 145.407.528-71. IP:

191.246.6.84. Componente de assinatura versão 1.159.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.
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04 nov 2021, 14:25:00 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

581bd0ce-50b7-4c4d-b847-d2c95ce54703.

Para validar este documento assinado, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos

signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 581bd0ce-50b7-4c4d-b847-d2c95ce54703,

com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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