
NOTA DA 

AEAAV

A RESPEITO 

DO

PROJETO DE 

LEI

DO 

EXECUTIVO 

PL 105/2021



A Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Valinhos, entidade técnica que tem entre suas finalidades "Zelar pela manutenção da qualidade

de vida no município de Valinhos, dentro dos limites de sua especialização técnica", tem acompanhado, debatido e feito manifestações a respeito de vários

Projetos de Lei tanto pelo Legislativo, como pelo Executivo.

Dentre eles está o PL 105/2021 do Executivo Municipal que Dispõe sobre a aplicação no Município da Lei Federal nº 13.913 de 25 de novembro de 2019, que

trata do novo regramento de ocupação da faixa não edificável da Rodovia que corta o Município de Valinhos e em tramite na Câmara Municipal para sua

aprovação.

A entidade já pautou essa discussão nos Conselhos Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU), com apresentação da matéria e no Conselho Municipal

de Meio Ambiente (CMMA).

Também já se manifestou através de Oficio encaminhado a Câmara Municipal de Valinhos aos Ilmos. Vereadores.

Da análise do PL 105/2021, a AEAAV concluiu que:

• O Projeto de Lei é impreciso na definição e na justificativa do que é imperativo e do que é facultativo ao Município ao aplicar e regulamentar a Lei

federal 13.913/2019;

• O Projeto de Lei prescinde de regulamentar adequadamente o que é imperativo e que deve propiciar a melhor ação da gestão para implementar suas

determinações;

• O Projeto de Lei deixa de oportunizar as possibilidades de uso e ocupação da faixa não-edificável.



Recomendando então:

• Revisão integral do Projeto de Lei;

• Regulamentação exclusiva dos itens pertinentes ao município;

• Melhor explicitação de razões e fundamentos, além de estudos técnicos específicos;

• Foco na construção de jurisprudência urbanística municipal coerente;

• Fortalecimento do processo de planejamento permanente e participativo.

A AEAAV disponibiliza aqui todas as manifestações e a apresentação feita no CMDU, detalhando essa análise e conclusões, que são documentos de interesse

de toda a classe técnica e da sociedade como um todo.

Assim, a AEAAV espera que com essa colaboração tanto o Executivo como o Legislativo possam analisar com muito cuidado e critério as consequências de

uma Lei sem as devidas análises e estudos técnicos que a matéria exige e necessita.



Projeto de Lei na Integra:





Lei Federal 13.913/2019:



Ofício encaminhado a 
Câmara Municipal de Valinhos



Apresentação feita no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano:

















Exemplo de Legislação Municipal
com definições claras para cada Rodovia 






