


 

PROJETO   DE   RESOLUÇÃO  N.º 012/2021 
 

EMENTA:  
“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.” 

 

SENHORES VEREADORES 

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte: 
 

 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. 
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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 - ….......................................... - Presidente 

 II - …......................................... - Relator 

 III - …........................................ - 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, 28 de Outubro de 2021.  

  

        (assinatura eletrônica) 

Leandro Moretti Serrano 
             Vereador    

 Câmara Municipal de Jardinópolis-SP. 
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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 promover estudos 

relacionados ao perímetro urbano de Jardinópolis, sua respectiva extensão e consonância com o 

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

impactos causados pelo 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. 

 

  Ressalto a importância do trabalho que será realizado, ante ao grande 

número de reclamações que chegam constantemente aos vereadores, havendo necessidade de obter 

conhecimento claro da realidade do nosso município relacionada ao perímetro urbano, crescimento 

da cidade e impactos, consonância com os limites e princípios definidos pelo Plano Diretor – Lei 

Complementar nº 01/2006, garantia do direito à cidade sustentável, aos serviços públicos, a 

preservação do meio ambiente, respeito aos índices urbanísticos e limites construtivos, ordenação 

na ocupação, parcelamento e uso do solo para que a propriedade urbana cumpra sua função social 

de forma não nociva ao desenvolvimento do município. 

 

  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 discusão e votação e independerá de parecer das 

comissões permanentes (§ 2º do art. 92 do RI). 

 

  A composição dos membros da comissão, após a deliberação do 

plenário da aprovação da matéria, será procedida nos termos do § 4º do artigo 92 do Regimento 

Interno, que remete ao artigo 59 e ss do mesmo diploma, devendo logo após a declaração da  

composição, os membros da comissão elegerem o presidente e relator, informando desde logo ao 

plenário. 
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  Conto com o apoio de todos os pares desta Casa de Leis, para 

aprovação do presente projeto de resolução. 

  Jardinópolis, 28 de Outubro de 2021. 

 

            (assinatura eletrônica) 

Leandro Moretti Serrano 

                            Vereador 

                                                                     Câmara Municipal de Jardinópolis-SP. 
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