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Parecer Conjunto: Emendas ao Projeto de Lei Complementar do Executivo nº 05/2012 
Autores: 
Conselho Municipal de Meio Ambiente de Jahu (COMDEMA JAHU); 
Coordenadoria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da FATEC JAHU; e  
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Jahu – AEAJ 

 
Em reunião extraordinária do COMDEMA, que contou com a participação de 

representantes da Coordenadoria do Curso de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da 

Faculdade de Tecnologia de Jahu e da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Jaú, 

foram discutidas as emendas apresentadas pelos vereadores em relação ao Projeto de Lei 

Complementar do Executivo nº 05/2012 que revisa a Lei Complementar nº. 298 de 2007 e 

dispõe sobre o zoneamento, parcelamento, uso e ocupação do solo do município de Jahu. 

Optou-se por elaborar um parecer para cada uma das emendas apresentadas pelos 

vereadores, subscrito pelo COMDEMA, pela FATEC JAHU e pela Associação dos 

Engenheiros e Arquitetos de Jahu, conforme segue: 

 

01- Somos contrários à aprovação da Emenda nº. 01, apresentada pelo vereador Tito 

Coló Neto, que propõem a inserção do parágrafo 3º no artigo 29 incluindo a 

possibilidade de regularização de empreendimentos imobiliários já implantados. 

Entendemos que é possível a regularização destes empreendimentos por meio de lei 

especifica que institua a criação de área urbana isolada, sem a inclusão deste 

dispositivo no Projeto de Lei. A aprovação desta emenda pode levar a uma situação 

semelhante àquela provocada pelo Decreto Municipal nº 5.459/2006, que isentou 21 

bairros de cumprirem o Plano Diretor de Jaú (Lei nº. 277/2006).   

 

02- Somos contrários à aprovação da Emenda de nº 02 apresentada pelos vereadores 

Ademar Pereira da Silva e Carlos A. Lampião B. Magon, que propõe a inserção de um 

novo mapa de zoneamento. Primeiramente a figura apresentada compromete a 

análise, muito embora tenha sido possível observar que na ZER, localizada na 

cabeceira do Córrego da Figueira foi proposta alteração para ZPR1. Na prática o 

tamanho dos lotes foi reduzido em 60%, aumentando a taxa de ocupação e a 
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impermeabilização do solo, podendo ocasionar aumento do escoamento superficial e, 

consequentemente, um sério agravamento dos problemas de enchentes na área. A 

emenda, portanto, é contrária ao interesse coletivo, pois aumenta o risco de desastres 

frente a eventos meteorológicos extremos, comprometendo a qualidade de vida da 

população e potencializando futuros prejuízos ao patrimônio público e privado. 

 

03- Somos contrários à aprovação da Emenda nº. 03 de autoria dos vereadores Carlos A. 

Lampião B Magon, Paulo de Tarso Nuñes Chiode e Ronaldo Formigão, que altera os 

parágrafos 2º e 3º do artigo 7º. A alteração proposta flexibiliza a implantação de área 

verde em novos parcelamentos. Estranhamente altera a redação do respectivo artigo 

propondo mudança na proporção de área verde a ser alocada fora da área do 

empreendimento. Pelo projeto original é da ordem de 1,0m² para 1,5m² e altera os 

valores propondo 1,5 para 1,0m², reduzindo, portanto a proporção da área verde, em 

caso de alocação fora da área do empreendimento. Esta emenda beneficia apenas os 

empreendedores, que terão mais lotes para vender, prejudicando a população do 

loteamento, que terá uma área verde menor e a toda a população, visto que a 

somatória das áreas verdes (dentro e fora do empreendimento) será menor. 

Entendemos, portanto que esta emenda não faz nenhum sentido, pois é totalmente 

contrária ao interesse público e coletivo.  

 

04-  Somos contrários à aprovação da Emenda nº. 04, apresentada pelos vereadores 

Carlos A. Lampião B Magon, Paulo de Tarso Nuñes Chiode e Ronaldo Formigão, que 

altera a redação do caput do 9º. Entendemos que o texto exposto na emenda é ruim, 

dúbio e tendencioso. Em nossa opinião a redação anterior é melhor. 

 

05-  Somos contrários à aprovação da Emenda nº. 05 proposta pelos vereadores Carlos 

A. Lampião B Magon, Paulo de Tarso Nuñes Chiode e Ronaldo Formigão, que altera a 

redação do parágrafo 3º do artigo 12º. Analisando a proposta de alteração na redação 

apresentada, entendemos que a emenda incentivará o desmembramento de lotes, 
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com áreas inferiores a previstas, intensificando a impermeabilização do solo e 

agravando o problema de enchentes na cidade. 

 

06-  Somos contrários à aprovação da Emenda nº. 06, apresentada pelos vereadores 

Carlos A. Lampião B Magon, Paulo de Tarso Nuñes Chiode e Ronaldo Formigão, que 

propõe alteração na redação do parágrafo 3º do artigo 12.  Entendemos que a 

redação original deva ser mantida, pois tecnicamente, em muitos casos é necessário 

implantar um sistema de contenção provisório e, posteriormente, implantar o sistema 

definitivo, visto que em diversas situações não é possível implantar o sistema de 

contenção definitivo antes da implantação do loteamento; o que só pode ser feito após 

ou em uma fase posterior do loteamento. Muito embora esta emenda seja bem 

intencionada, ela não é exeqüível em muitos casos. Cabe ressaltar, porém, que pela 

redação original está prevista a implantação do loteamento com impacto zero no que 

diz respeito as águas pluviais. Isto é o que importa. O “como” isto será feito depende 

de cada situação e deve ser analisado pelos técnicos do executivo municipal e 

Graprohab, caso a caso, no processo de licenciamento do empreendimento. 

 

07- Não temos qualquer objeção à aprovação da Emenda nº. 07 de autoria dos 

vereadores Carlos A. Lampião B Magon, Paulo de Tarso Nuñes Chiode e Ronaldo 

Formigão, que propõe alteração na redação do caput do artigo 14. Trata-se apenas de 

correção da redação original incluindo citação da legislação federal específica sobre o 

tema. 

 

08-  Não temos qualquer objeção à aprovação da Emenda nº. 08, apresentada pelos 

vereadores Carlos A. Lampião B Magon, Paulo de Tarso Nuñes Chiode e Ronaldo 

Formigão, que altera a redação do caput do artigo 15, pois os motivos são similares 

aos da Emenda nº. 07.  
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09- Somos contrários à aprovação da Emenda nº. 09 de autoria dos vereadores Carlos A. 

Lampião B Magon, Paulo de Tarso Nuñes Chiode e Ronaldo Formigão, que altera a 

redação do artigo 29. A nova redação faz referencia a Lei Complementar nº. 277/2006 

(Plano Diretor de Jaú), indicando que a regularização por meio de reconexão 

ambiental, somente será permitida para as áreas de loteamentos já existentes e 

implantados anteriormente a entrada em vigor desta lei. A emenda remete a uma 

situação questionada judicialmente e condenada moralmente por permitir a criação de 

reserva de mercado impedindo a expansão urbana e beneficiando apenas um 

empreendedor, ou seja, a emenda põe o interesse privado à frente do interesse 

público e coletivo, conforme estabelecia o nefasto e ardiloso artigo 106 da Lei 

Complementar nº. 277/2006 

 

10- Somos contrários à aprovação da Emenda nº 10 de autoria dos vereadores Carlos A. 

Lampião B Magon, Paulo de Tarso Nuñes Chiode e Ronaldo Formigão, que altera a 

redação do parágrafo 5º do artigo 31. A nova redação cria reserva de mercado 

impedindo a expansão urbana beneficiando apenas um empreendedor, ou seja, esta 

emenda, assim, como a anterior beneficia o privado, desconsiderando o interesse 

público e coletivo.  

 

11- Somos contrários à aprovação da Emenda nº. 11 de autoria dos vereadores Carlos A. 

Lampião B Magon, Paulo de Tarso Nuñes Chiode e Ronaldo Formigão, que altera a 

redação do parágrafo 5º do artigo 33. A nova redação cria reserva de mercado 

impedindo a expansão urbana beneficiando apenas um empreendedor. 

 

12- Não temos qualquer objeção à aprovação da Emenda nº. 12 de autoria dos 

vereadores Carlos A. Lampião B Magon, Paulo de Tarso Nuñes Chiode e Ronaldo 

Formigão, que propõe alteração no caput do artigo 39. Trata-se de correção na 

redação.  

13- Não temos qualquer objeção à aprovação da Emenda nº. 13 de autoria dos 
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vereadores Carlos A. Lampião B Magon, Paulo de Tarso Nuñes Chiode e Ronaldo 

Formigão, que propõe alteração no caput do artigo 42. Trata-se também de correção 

na redação.  

 

14- Somos contrários à aprovação da Emenda nº. 14 apresentada pelos vereadores 

Carlos A. Lampião B Magon, Paulo de Tarso Nuñes Chiode e Ronaldo Formigão, que 

insere o parágrafo 6º do artigo 67 criando uma Zona Especial de Corredor Urbano 

Territorial ao longo do traçado da linha férrea localizada no perímetro urbano.  É 

inviável a implantação de ZECUT nestas vias por se tratarem de vias antigas e com 

leito carroçável estreito; além de não existir nenhuma definição clara e objetiva sobre a 

finalidade desta mudança para um plano de expansão urbana. Parece-nos mais uma 

vez uma tentativa de beneficiar o interesse privado, em detrimento do interesse 

público e coletivo.  

 

15- Somos contrários à aprovação da Emenda nº. 15, proposta pelos vereadores Carlos 

A. Lampião B Magon, Paulo de Tarso Nuñes Chiode e Ronaldo Formigão, de 

alteração na redação do caput do artigo 78. Entendemos que a alteração proposta não 

é viável, pois as vias estruturais devem ser obrigatoriamente, mantidas em 30 metros 

principalmente porque nestas áreas é permitida a verticalização, o que gera 

adensamento populacional e intensificação do tráfego, do trânsito, causando impactos 

diretos no aparelho público urbano destes locais. A diminuição da largura das vias 

estruturais é, portanto, contrária aos interesses públicos e coletivos. 

 

16- Somos contrários à aprovação da Emenda nº. 16 de autoria dos vereadores Carlos A. 

Lampião B Magon, Paulo de Tarso Nuñes Chiode e Ronaldo Formigão, que apresenta 

proposta de alteração na redação do caput do artigo 79. Entendemos que a alteração 

proposta não é viável, pois as vias estruturais devem ser obrigatoriamente, mantidas 

em 30 metros principalmente porque nestas áreas é permitida a verticalização, o que 

gera adensamento populacional e intensificação do tráfego e do trânsito, causando 
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impactos diretos no aparelho público urbano destes locais. A emenda, assim como a 

anterior, é contrária aos interesses públicos e coletivos. 

 

17- Somos contrários à aprovação da Emenda nº. 17 dos vereadores Carlos A. Lampião B 

Magon, Paulo de Tarso Nuñes Chiode e Ronaldo Formigão, que apresenta proposta 

de alteração na redação do caput do artigo 81. Entendemos que a alteração proposta 

não é viável, pois as vias estruturais devem ser obrigatoriamente, mantidas em 30 

metros principalmente porque nestas áreas é permitida a verticalização, o que gera 

adensamento populacional e intensificação do tráfego e do trânsito, causando 

impactos diretos no aparelho público urbano destes locais. A emenda, assim como as 

anteriores, é contrária aos interesses públicos e coletivos. 

 

18- Somos contrários à aprovação da Emenda nº. 18 de autoria dos vereadores Carlos A. 

Lampião B Magon, Paulo de Tarso Nuñes Chiode e Ronaldo Formigão, que apresenta 

proposta de alteração na redação do caput do artigo 82. Entendemos que a alteração 

proposta não é viável, pois as vias estruturais devem ser obrigatoriamente, mantidas 

em 30 metros principalmente porque nestas áreas é permitida a verticalização, o que 

gera adensamento populacional e intensificação do tráfego e do trânsito, causando 

impactos diretos no aparelho público urbano destes locais. A emenda, assim como as 

anteriores, é contrária aos interesses públicos e coletivos. 

 

19- Somos contrários à aprovação da Emenda nº 19 , de autoria dos vereadores Carlos A. 

Lampião B Magon, Paulo de Tarso Nuñes Chiode e Ronaldo Formigão, que propõe 

alteração na redação do parágrafo 1° do artigo 84, extinguindo a Comissão de 

Avaliação. Acreditamos que é fundamental a criação de Comissão de Avaliação e que 

cabe a esta comissão determinar a metodologia adequada para obtenção do valor de 

mercado. Caso se atribua demanda de caráter tão importante a empresas do setor 

que obviamente possuem interesses comerciais na questão corre-se o risco da 

formação de cartéis. 
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20- Somos contrários à aprovação da Emenda nº. 20 dos vereadores Carlos A. Lampião B 

Magon, Paulo de Tarso Nuñes Chiode e Ronaldo Formigão, que apresenta proposta 

de alteração na redação do caput do artigo 86 e em seu parágrafo 2º. Entendemos 

que a alteração proposta não é viável, pois as vias estruturais devem ser 

obrigatoriamente, mantidas em 30 metros principalmente porque nestas áreas é 

permitida a verticalização, o que gera adensamento populacional e intensificação do 

tráfego e do trânsito, causando impactos diretos no aparelho público urbano destes 

locais. Já para o parágrafo 2º acreditamos que o valor a ser recolhido aos cofres 

públicos será reduzido, prejudicando a população e os projetos de manutenção e 

restauração, beneficiando apenas os empreendedores. A emenda, assim como as 

anteriores, é contrária aos interesses públicos e coletivos. 

 

21- Somos contrários à aprovação da Emenda nº. 21 de autoria dos vereadores Carlos A. 

Lampião B Magon, Paulo de Tarso Nuñes Chiode e Ronaldo Formigão, que apresenta 

proposta de alteração na redação do caput do artigo 88 e de seu parágrafo 1º. Para o 

caput do artigo acreditamos que o valor a ser recolhido aos cofres públicos será 

reduzido, prejudicando a população e os projetos de manutenção e restauração, 

beneficiando apenas os empreendedores. Em relação ao parágrafo 1º, acreditamos 

que é fundamental a criação de Comissão de Avaliação e que cabe a esta comissão 

determinar metodologia adequada para obtenção do o valor de mercado. Caso se 

atribua demanda de caráter tão importante a empresas do setor que obviamente 

possuem interesses comerciais na questão corre-se o risco da formação de cartéis. A 

emenda, assim como as anteriores, é contrária aos interesses públicos e coletivos. 

 

22- Somos contrários à aprovação da Emenda nº. 22 dos vereadores Carlos A. Lampião B 

Magon, Paulo de Tarso Nuñes Chiode e Ronaldo Formigão, que apresenta proposta 

que altera o caput do artigo 112. Sugerimos que a redação deva ser alterada para 7%, 

desse modo ficaria garantido o pagamento do ITBI de 3% e 7% para os cofres 
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públicos perfazendo o total de 10% estipulado no parágrafo 2º do artigo 86. 

23- Somos contrários à aprovação da Emenda nº. 23 de autoria dos vereadores Carlos A. 

Lampião B Magon, Paulo de Tarso Nuñes Chiode e Ronaldo Formigão, que apresenta 

proposta de alteração na redação do caput do artigo 132 incluindo o Jardim Botânico, 

visto que a sua criação não está prevista no Plano Diretor (Lei nº. 277/2006), na Lei de 

Zoneamento (Lei Complementar nº. 298/2007) e nem tampouco neste Projeto de Lei. 

Sugerimos ainda substituir o nome da “Mata do Botelho” (item d do inciso I do artigo 

132) para RPPN “Reserva Ecológica Amadeu Botelho”, nome oficial do fragmento 

florestal. 

 

Jahu, 06 de novembro de 2012. 

 

 

________________________________________ 
Prof. Me. JOSÉ CARLOS TOLEDO VENIZIANI JR. 
Presidente – COMDEMA - JAHU 
 

 
 

_____________________________________ 
Prof. Dr. JOZRAEL HENRIQUES REZENDE 

 Coordenador – Meio Ambiente e Recursos Hídricos – FATEC - JAHU 
 

 
 
 ______________________________ 
 Arqº. MARCOS ANTÔNIO MARTINES FERNANDES 
 Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Jahu 


