
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO

2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÂO JOSÉ DOS CAMPOS
Av. Salmão, n° 678 - Pque Resid. Aquarius - CEP 12246-260 

Fone (12) 3922-7549

São José dos Campos, 27 de março de 2019.

Ofício n° 156/19-2a PJ
Inquérito Civil n° 14.0719.0000422/19

Prezado Senhor,

Instaurou-se nesta Promotoría de Justiça o Inquérito Civil n° 

14.0719.0000422/19, com o fim de apurar “averiguar possíveis ilegalidades e 

responsabilidades decorrentes da tramitação de projeto de lei ao qual não se garantiu 

a devida participação popular como instrumento necessário à prevenção de danos 

ambientais”. .

Assim sendo, nos termos do Ato n° 484/06-CPJ, faculto a Vossa 

Senhoria, no prazo de 5 (cinco) dias, a apresentação de recurso contra a instauração 

de inquérito civil e/ou a apresentação de resposta por escrito, contendo amplos dados 

sobre o cronograma de audiências públicas e participação popular.

Com votos de estima e consideração, subscrevo-me.

LARISSA CRBSCINI ALBERNAZ
Promotòra de Justiça

Ilustríssimo Senhor
Roberto da Penha Ramos
Presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos
Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto. n° 33 - V. Santa Luzia 
São José dos Campos - SP 
CEP: 12209-535

Lavrado por Vicente Laganaro Filho. Oficial de Promotoría; matrícula n° 4365
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0 Ministério Público do Estado de São Paulo, por sua

■ "Promotora de Justiça que a esta subscreve, com fundamento nos arts. 5o, inciso H e artigos 

v ' • i V127 e 129, inc. III, da Constituição Federal; artigo 25, inc. IV, alínea “a”, da Lei Federal...t i-'

V V
:; 8.625/93; aft' 103,'inc. VIII e segundo as disposições dá Lei federal n°. 7347/85 e.

v :' vr X

..■y-

Considerando o recebimento de representação encaminhada 

pela'Associàção Amigos do Bairro Esplanada e. Adjacências AABEA, noticiando a 

tramitação de projeto de lei que tem por objetivo alterar a lei complementar n. 428, de 9 de 

agosto: de 20 ÍO, qüe estabelece as noimas relativas ao parcelamento, uso è ocupação do

. V, - . .X-.' •--^r ''' '*
Considerando a noticia de que o projeto nãõ foi alvo :de

/r suficiente publicidade e amplo acesso da população, por-Talta de participação popular e

. : audiêricias públicas com apertado cronográma, agendadaS: com. prazo exíguo de intervalo

t Vs; '

. : ' 4 - \

V4, í

entre elas;

v.vx,-- ’ , Considerando que, no énsinámento de/C^so' Antônio
v'! //;■ ' 1

. 4^ Pacheco.Fiorillo, a audiência pública encontra seu fundamento constitucional no direito de *

■ /'Vi' / : '■ ' informação, que decorre do princípio, da participação da população, tendo por Objetivo

^ V “expor ás informações do RIMA e, através disso, recolher críticas è sugestões com/relação 

à.instalação da atividade local/COm isso, permite-se a participação popular”;
- ^ ■ ■ -V '■ \

■ : Considerando,, assim, qüe a participação popular pode ser

■ /-.‘C' ' considerada como um instrumento de prevenção do dano ambiental;
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J v Considerando OS princípios da precaução» da prevenção, dò ;

, desenvolvimento sustentável e a: ppssibilidade dè ilícito^ ambientais decorrentes . de 

. irrêgulafidades ou ilegalidades ocorridas na discussão do projeto de lei acima mencionado, ' 

; com efeitos práticos;

- . Considerando que a Constituição Federal, além e.garantir o

, direito à informação prevê, em seü artigo 225, “caput” estabelece que;

“Todos têm direito aO meio ambiente ecologicamente, equilibrado, : 

bem de uso comum do povo e. essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

! Público, e à coletividade .o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes, ê futuras

gerações.”

Público:

< ■

■-'§ Io. Par^ ássegurar a'efetividade desse direito^ incumbe ao Poder ,

I ■

IV. exigir, na forma da lei, para instalação de obrà^ ou atividade

ao meio ambiente, estudo prévio de . ' ^ 

impacto ambiental, a que se dará publicidade. :

■ : Considerando'que a Lei Orgânica do Municípm de São José. ■

: dos Campos, em seu .artigo 16 estabelece a obrigatoriedade de realização de audiências 

públicas em casos còmo os que envolve a elaboração ou alteração de legislação reguladora 

do uso e ocupação do solo; • - C -.
■. > A •;V

r' ,v
Considerando a necessidade, segundo a lei Orgânica do >" ', '

Município de São José dos Campos, de que a audiência pública seja divulgada,epm quinze ' ■, 

dias de antecedência; ' ' , . , - }

' Considerando que a

dos Campos, em seu art. 15, ao estabelecer a participação popular em projetos de lei
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outras disposições referentes ao direito de pronunciamento verbal eiji audiências públicas 

da Câmara Municipal; - , '

Considerando, por fim, a'necessidade de apurar melhòr os; 

fatos imputados, com vista-à garantia de participação democrática na discussão, de

importante tema.que.ppde efetivar danos ao meio ambiente artificial e natural;

1-'. ' ■ 'w•4:- ' ' .. V.^v -í» • ■ *,i' ''w*-. •

RESOLVE
'fí-.V-.'.- s • ' ' i 'r

I .o-
> ' V •
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v. - Instaurar INQUÉRITO CIVIL para averiguar possíveis ;

•• ilegalidades é responsabilidades decorrentes da tramitação de projeto de lei ao qual não sé 

gafantiu/garantirá á, devida participação fiopular como instrumento necessário à prevenção: 

de danos ambientais, por apertado cnmograrha de audiências públicas e, visando promover 

' . a plena apuração dos fatos, determino, por ora, a realização das seguintes diligências:
V f

■y :■ .'v -1. ■

: •‘r-^ .
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•1“ Registre-se e. autue-se a presente Portaria, renumerando-se o 

feito e promovendo sua evolução em SIS - Integrado. MP,' com anotação :de prazo 

imprescritível;' -• V * - ’, 1 '' ' ' v -’ ’ . ._ i, '

.'-i-

xí.
, . ' 2- Cientifique-se o município de São José dos Campos, é a

Câmara Municipal de São José dos Campos da instauração deste Inquérito Civil, nos 

termos do Ato n. 484/06, para apresentação de resposta e/ou recurso em 05 dias^ contendo 

amplos dados sobre o cronograma de audiências públicas e participação popufar, ,
. ■ r

' Vv;V:;í 3- Cientifique-se a representante quanto a esta portaria' de 

' : ^:// : . v^mstamação de Inquérito Civil; -
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DÈ SAO PAULO’

■ v ■ 'Nomeio, páxa secretariar oS trabalhos è as diligêneias . o 

funcionário Vicente Laganaro Filho, Oficial de Promotoria. ; • r,-

LARISSA CR^CINI ALBERNAÇ
Promo/ora de Justiça '
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Asradacando a Naturan

Associação Amigos do Bairro 

Esplanada e Adjacências
ÁABEA

(t

Ofício n° QABCDSTQQW/3SQRHHE 

São José dos Campos, 14 de março de 2019.

Assunto: Solicitação de providências para suspender o atual processo de 
Revisão da Lei Complementar n° 428/10 (Lei de Parcelamento, Uso e 
Ocupação do Solo em São José dos Campos de 2010).

Referência: Questionamento do Cronograma de Revisão da LC 428/10 (Lei de 
Zoneamento de 2010) e desdobramentos previsíveis da LC 612/18 (Plano Diretor 
de Desenvolvimento Integrado do Município de São José dos Campos de 2018) no 
processo de revisão desta lei.

De: Samuel Gomes da Silva,
Presidente da Associação Amigos do Bairro Esplanada e Adjacências

Ao: Excelentíssimo Senhor Doutor Gustavo Médici,
Promotor de Justiça de Habitação e Urbanismo de São José dos Campos - 
Ministério Público do Estado de São Paulo

Excelentíssimo Senhor,
A ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BAIRRO ESPLANADA E ADJACÊNCIAS 

(AABEA), entidade civil sem fins lucrativos, de representação de proprietários e 
moradores do bairro Jardim Esplanada e Adjacências, inscrita como o CNPJ n° 
47.568.431/0001-12, com sede na Av. Barão do Rio Branco, 244, Jardim Esplanada, 
neste município, por seu Presidente infra-assinado, vêm respeitosamente a Vossa 
Excelência, REQUERER:
- providências para suspensão imediata do atual processo de Revisão da Lei de 
Zoneamento (LC 428/10), dadas impropriedades observadas no planejamento 
deste processo, que comprometem frontalmente sua legitimidade, pois ferem o 
Princípio da Participação Popular, fato corroborado por outras improprieda
des anteriormente denunciadas, no processo de construção do atual Plano Diretor e 
caracterizadas pelo baixíssimo aproveitamento do rico material técnico apresen
tado por esta Associação, configurando clara negligência à participação da Socie
dade Civil, agravada por tendenciosa fundamentação metodológica do balanço das 
devolutivas dos Fóruns Regionais.

Assim, no sentido elucidativo, este ofício está dividido em duas partes:
Na primeira parte, com base no Cronograma de Revisão da LC 428/10 apre

sentado pela Prefeitura Municipal, denunciamos a violação do Princípio dá Par
ticipação Popular nas decisões executivas do Município e sugerimos um novo 
cronograma que atendería este Princípio.

, ______ . ■ i
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Na segunda parte, considerando que o Plano Diretor define diretrizes gerais 
da política de uso e ocupação dò solo, evidenciamos ameaças que a LC 612/18 
(Plano Diretor), promulgada em 30 de novembro de 2018, faz correr a integridade 
das áreas residenciais do Município, decorrentes da violação do referido Princípio.

Cabe lembrar que considerando o andamento do IC 58/17, em caso desta úl
tima lei ser julgada inconstitucional, sugerimos a efitivação das mesmas providências 
requeridas, 3.fim de garantir a Participação Popular na construção de um novo 
Plano Diretor.

Cumpre registrar, que no entendimento desta Associação, todos os agentes públi
cos e políticos que endossarem o prosseguimento deste processo de Revisão, conscien
tes das ilegitimidades apontadas, estarão sujeitos à responsabilização continuada por 
seus atos ou seja, mesmo depois de destes exonerados, a responder judicialmente nas 
esferas administrativa, civil e criminal, considerando grave lesão ao interesse público 
e ao bem comum.

1 Questionamento do Cronograma de Revisão da LC 428/10

Em janeiro e 2019 a Prefeitura Municipal em reunião do CMDU apresentou seu 
Cronograma de Revisão'da LC 428/10 (ver Anexo I a este ofício).

1.1 Cronograma atual

1.1.1 Segundo o Cronograma, a proposta da Prefeitura de Revisão da LC 428/10 
será conhecida na 4a semana de maio e serão apenas 15 dias antes da primeira 
Audiência Pública. Este prazo é muito curto para tomar conhecimento da 
proposta e preparar sugestões de ajuste.

1.1.2 Segundo o Cronograma, o recebimento de contribuições e a Formatação Final 
do Projeto de Lei terroinam no mesmo dia. Assim, não haverá espaço para 
devolutivas e nem para discussão. Isto vai em desencontro com as promessas 
feitas peia Prefeitura Municipal nas devolutivas do Plano Diretor.
Durante o Fórum Regional da Região Centro em 16 de maio de 2018 os mo
radores do Jardim Esplanada e Adjacências fizeram entre outras sugestões de 
ajuste à Proposta Inicial do Plano Dnetor, as quatro sugestões seguintes:

â) Manter as características de uso e ocupação das zonas exclnsivamente re
sidenciais na forma como foram inicialmente projetadas, mesmo que estas 
comportam usos não residenciais em decorrência da aplicação de sucessivas 
leis de regularização/anistia, não sendo, nestes casos, permitindo a renova
ção da certidão de licenciamento após o encerramento de uma atividade.

b) Promover uma distribuição espacial das atividades urbanas de forma a evi
tar os conflitos de uso restringindo os usos comerciais e de serviços inseri
dos nas áreas residenciais ao atendimento às necessidades locais, bem como

. proibir a criação de novos corredores em áreas já bem atendidas.
c) Promover uma distribuição espacial equilibrada das escolas entre as várias 

centralidades do Município, desestimulando a instalação de escolas em áreas 
saturadas e estimulando-a em áreas carentes.

d) Excluir da área de abrangência das leis de regularização/anistia de uso e 
ocupação do solo as zonas exclnsivamente residenciais.

Para estas quatro sugestõfô a resposta da Prefeitura Municipal foi a mesma:
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A SEURBS agradece a contribuição no Fórum Regional e informa 
que o assunto será discutido na ocasião do processo de revisão da
legislação de uso e ocupação do solo [grifado por nós].

Agora, no processo de Revisão da LC 428/10, o Cronograma não abre nenhum 
espaço para discussão destfô assuntos, caso estes não forem incorporados na 
Proposta de Revisão da Prefeitura (o que é muito provável na medida em que 
a Prefeitura já se esquivou sobre estes assuntos na época da Revisão do Plano 
Diretor de 2006).

1.1.3 Segundo o Cronograma, a Formatação Final do Projeto de Lei será feita 
exclusivamente pela Secretária de Urbanismo e Sustentabilidade. Isto é, o 
Cronograma não garante, após as Audiências Públicas e o prazo de rece
bimento das contribuições, a Participação Popular na hora de decidir quais 
contribuições serão incorporadas no Projeto de Lei de Zoneamento. Pode se 
repetir o que. aconteceu no ano passado, quando á Secretária de Urbanismo 
e Sustentabilidade ignorou a maioria das contribuições feitas pela Sociedade 
Civil durante as reuniões públicas da Revisão do Plano Diretor de 20061.

Como pode-se observar acima, o Cronograma não dá as condições mínimas para 
uma Participação Popular efetiva nas principais etapas de Revisão da LC 428/10. 
Isto viola o Princípio da Participação Popular prevista no Artigo 12 da Lei Orgânica 
do Município de São José dos Campos:

Art. 12. É garantida a participação popular naa decisões do Município, 
no aperfeiçoamento democrático de suas instituições e na fiscalização 
de seus órgãos, que se dará através de audiências públicas, conselhos 
populares c demais formas previstas cm lei [grifado por nós].

1.2 Proposta de um novo Cronograma

Para garantir a participação popular nas decisões do Município mencionado no Ar
tigo 12, 0 Cronograma deveria seguir, pelo menos, as seguintes regras:

1.2.1 Prever um prazo de pelo menos 30 dias entre a divulgação da Proposta de 
Revisão da LC 428/10 e a primeira Audiência Pública;

1.2.2 Prever um prazo de pelo menos 15 dias entre a última Audiência Pública e o 
final de recebimento das contribuições;

1.2:3 Prever o quanto antes, a constituição de um Conselho Popular específico para a 
Revisão da LC 428/10 na forma como estipulado no Artigo 13 da Lei Orgânica 
do Município:

Art. 13. Poderão ser criados conselhos populares, autônomos e- 
independentes, com objetivos específicos, composição e competên
cia definidos em lei. [grifado por nós].

Este conselho deveria ser composto de representantes de entidades da Socie
dade Civil sem poder econômico afim de evitar o tradicional conluio entre os 
Poderes Executivo e Econômico que acaba sempre em polarizar as decisões do 
primeiro de forma a beneficiar o segundo em prejuízo do interesse'público (ver 
exemplo disto na Seção 2.1 abaixo). Um bairro com mais de uma associação de 
moradores seria representado pela associação com maior número de associados 
proprietário e/ou morador.

1Fato que a Secretária não reconheceu, no entanto, sem dar as devidas provas.
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1.2.4 Prever, na fase de Formatação Final do Projeto de Lei de^ Zoneamento, que 
as decisões sobre quais contribuições da Sociedade Civil serão incorporadas no . 
Proieto de Lei seriam o resultado de um consenso entre o Conselho Popular^ 
a Prefeitura Municipal Em caso de ausência de consenso, prevalecería o sÉaíu 
quo. As decisões mencionadas acima seriam tomadas em reumoes marcad^ 
pela Prefeitura Municipal com antecedência de duas semanas apos divulgaçao 
da sua pauta acompnhada das propostas já definidas pelo Poder tocutivo. A 
duração desta fase dependerá do volume de contribuições recebidas.

2 Desdobramentos previsíveis da LC 612/18

Lembrando que o Plano Diretor define diretrizes gerais da política de uso e ocupaqao 
do solo seu papel é essencial na Revisão de Lei de Zoneamento. Ou s^a de 
Plano Diretor elaborado negando as legítimas contribuições da Sociedade Cml pod^ 
se esperar uma Lei de Zoneamento que faltará no atendimento aos seus anseios.

No processo de Revisão do Plano Diretor de 2006 (LC 306/06) dois tipos de 
malefício ocorreram que serão danosos no tratamento que será^oa Regjan do 
Jardim Esplanada e Adjacências durante o atual processo de Revisão da Lei e
Zoneamento de 2010 (LC 428/10). + -f' ^

O primeiro tipo de malefício é em decorrência da rejeição, de forma autoritaria,^
7 Has swffitões de aiuste feitas pela AABEA (ver Anexo II a este oficio) e apoiados 
por 43 moradores do Jardim Esplanada e Adjacências presentes dnrante o I omm 
Regional da Região Centro em 16 de maio de 2018 (ver Anexo III a este ofício). 
Com isto, a Proposta de Revisão da LC 428/10 deixará muito provavelmente d_e 
incorporar no seu texto legitimas reivindicações dos moradores feitas a publico. ^

O segundo tipo de malefício, dual do primeiro, é em decorrência da luclusao, 
de forma arbitrária e de última hora de 2 alterações e/ou acréscii^ que nao io- 
ram objeto de discussão púbUca e abrem brechas para a construção de prédios e a 
transformação de ruas residenciais em corredores comerciais nas áreas residenciais 
unifamiharL como as do Jardim Esplanada e Adjacências. Com isto, a Proposta 
de Revisão da LC 428/10 poderá contribuir na descaracterizaçao pogressivas e sem
volta destas áreas. ,. ‘ ,

Enquanto o primeiro tipo de malefício torna mais precárias as garantias de manu
tenção das áreas residenciais unifamiliares, o segundo tipo torna-se uma verdadeira 
ameaça à sua preservação, o que será detalhado a seguir.

2.1 Ameaças contidas no atual Plano Diretor
2 11 Como informado Página 17 do nosso Ofício n° QABCDSTQQW/3SAHLKB de 

18 de dezembro de 2018 (Juntada ao IC 58/17) protocolado nesta Promotoria 
de Justiça, a respeito dos esforços da AABEA para alertar a Câmara Municipal 
sobre possíveis ofensas ao princípio da morahdade administrativa na Revisão 
do Plano Diretor de 2006, a Prefeitura alterou a redação da Diretriz III da. 
Seção intitulada “Diretrizes para revisão da reguiação do parcelamento, uso e 
ocupação do solo e da paisagem urbana e rural” constando na Proposta Final 
do Plano Diretor apresentado no Fórum Final A redação da diretriz que era 
assim na Proposta Final:

III. Manter as características de uso e ocupação das zonas exclu
sivamente residenciais;

Cf



c

1

ficou assim, no Projeto de Lei Complementar do Plano Diretor, (Diretriz III 
do Artigo 67):

III - manter as características de uso das zonas predominante- 
mente residenciais de ocupação horizontal:

A nova redação desta diretriz passa a tratar apenas do uso do solo e não mais 
da ocupação do solo (sutilmente, a palavra “ocupação” foi reaproveitada para 
designar o que era “zonas exclusivamente residenciais” na primeira redação), 
deixando assim uma brecha para permitir a construção de prédios residenciais 
em áreas residenciais unifamiliares

2.1.2 Como informado Página 3 do mesmo Ofício n° QABCDSTQQW/3SAHLKB, 
a Prefeitura Municipal acrescentou de última hora ao Projeto de Lei Comple
mentar do Plano Diretor, depois de sua apresentação nas Audiências Públicas 
de setembro de 2018 e antes de seu envio à Câmara Municipal em outubro de
2018), a Diretriz XI no Artigo 67:

XI - estabelecer as vias de apoio comercial e de serviço destinadas 
a permitir a implautaçã<j de atividades de apoio às zonas de uso:

Esta diretriz pode ser usada agora negativamente, na Revisão da Lei de Zonea- 
mento, para embasar tentativas de alteração de ruas residenciais unifamiliares 
em corredores comerciais.

As duas Diretrizes líl e XI citadas acima, denunciadas no nosso Ofício de 18 de 
dezembro de 2018, são os instrumentos ideais, preparados pela atual Administração 
da Prefeitura Municipal para que ela possa agora atender, na fase de Revisão da 
LC 428/2010, setores da Construção Civü cujo interesse na Região do Esplanada, é 
antiga e se manifesta até hoje como comprova matéria do O VALE de 8 de março de 
2018 intitulada uFeIicio quer priorizar Esplanada no projeto da Lei de Zoneamento”- 
(ver o Anexo IV a este ofício).

2.2 Proposta de nova revisão do Plano Diretor de 2006

Caso o atual Plano Diretor (LC 612/18) seja considerado inconstitucional, enten
demos que a atual Revisão da Lei de Zoneamento de 2010 (LC 428/10) será auto
maticamente suspensa. Neste caso sugerimos que o trabalho de Revisão do Plano 
Diretor de 2006 (LC 306/06) seja retomado a partir da apresentação pela Prefeitura 
de uma Proposta de Revisão do Plano Diretor de 2006, reaproveitando as Oficinas 
de Leituras Comunitárias realizadas em outubro de 2017,

Esta Proposta deveria seguir o rito especificado no Artigo 90 do Plano Diretor 
de Desenvolvimento Integrado de 2006:

Alt. 90. O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado deverá ser 
objeto de revisões periódicas ordinárias no máximo a cada 10 anos, nos 
termos da Lei Federal n° 10.257 de 10 de Julho de 2.001 e suas eventuais 
alterações {grifado por nós).

§ Io As revisões serão efetuadas sob coordenação da Prefeitura Munici
pal de São José dos Campos, que recolherá as solicitações e definirá
a pauta das alterações a serem estudadas em cada revisão ordinária.

Elaboradas as propostas de alteração, acompanhadas das respecti
vas justificativas técnicas, as mesmas deverão ser objeto de audiên
cias públicas abertas à participação de todos os representantes da 
comunidade, após sua ampla divulgação {grifado por nós).
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§ 3o Somente após a realização das audiências públicas as propostas de 
alteração serão redigidas na forma de projeto de lei e encaminíiadas 
a Câmara Municipal, mantidas as diretrizes e regras básicas desta 
Lei Municipal.

No entanto, para garantir a participação popular nas decisões do Município como 
mencionado no Artigo 12 da Lei Orgânica do Município (ver Seção. 1.2 acima) o 
processo de revisão deveria seguir após a divulgação do Proposta de Revisão do 
PDDI pela Prefeitura Municipal, pelo menos, as seguintes regras:

2.2.1 Prever um prazo de pelo menos 30 dias entre a divulgação da Proposta de 
Revisão da LG 306/06 e a primeira Audiência Pública;

2.2.2 Prever um prazo de pelo menos 15 dias entre a última Audiência Pública e o 
final de recebimento das contribuições;

2.2.3 Prever o quanto antes, a constituição de um Conselho Popular específico para a 
Revisão da LC 306/06 na forma como estipulado no Artigo 13 da Lei Orgâmca 
do Município (ver Seção 1.2 acima).
Este conselho deveria ser composto de representantes de entidades da Socie
dade Civil sem poder econômico afim de evitar o tradicional conluio entre os 
Poderes Executivos e Econômicos que acaba sempre em polarizar as decisões 
do primeiro de forma a beneficiar o segundo em prejuízo do interesse público 
(ver exemplo disto na Seção 2.1 acima). Um bairro com mais de uma asso
ciação de moradores seria representado pela associação com maior número de 
associados proprietário e/ou morador.

2.2.4 Prever, na fase de Formatação Final do Projeto de Lei de Plano Diretor, que 
as decisões sobre quais contribuições da Sociedade Civil serão incorporadas no 
Projeto de Lei seriam o resultado de um consenso entre o Conselho Popular e 
a Prefeitura Municipal. Em caso de ausência de consenso, prevalecería o statu 
quo. As decisões mencionadas acima seriam tomadas em reuniões marcadas 
pela Prefeitura Municipal com antecedência de duas semanas após divulgação 
da sua pauta acompnhada das propostas já definidas pelo Poder Executivo. A 
duração desta fase dependerá do volume de contribuições recebidas.

Encontram-se anexados a este ofício os seguintes documentos:

Anexo I - (Página 8) Cronograma de Trabalho de Revisão da Lei Complementar 
n° 428/2010, Lei de Parcelamento. Uso e Ocupação do Solo de São José 
dos Campos;

Anexo II - (Página 10) Cópia protocolada do Ofício n° J8LNKB5R7W/3QTBLN5 
de 8 de maio de 2018 da AABEA ao Secretário de Urbanismo e Sus- 
tentabilidade encaminhando um conjunto de sugestões de ajustes à 
Proposta Inicial de Plano Diretor;

Anexo III - (Página 22) Cópia protocolada do Ofício n° J8LNKB5R7W/3R4L3RS 
de 16 de maio de 2018 da AABEA ao Secretário de^Urbanismo e Sus- 
tentabilidade encaminhando üm abaixo-assinado de apoio ao conjunto 
de sugestões de ajustes à Proposta Inicial do Plano Diretor contido no 
Ofício n° J8LNKB5R7W/3QTBLN5 da AABEA;

Anexo IV - (Página 29) Matéria do O VALE de 8 de março de 2018.
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Km resumo, esta Associação vem alertando há tempo os entes públicos 
direta e indiretamente responsáveis, sobre iminetes prejuízos a ocorrerem nas áreas 
residenciais horizontais neste momento de Revisão da Lei de Zoneamento (LC 
428/10), considerando um Cronograma de trabalho que não abre espaço para a 
adequada Participação Popular, bem como a ocorrência de manobras de última 
hora, promovidas pelo Poder Executivo durante a finalização do texto de Projeto 
.de Lei Gomplenientar do Plano Diretor de 2018.

Por fim, cabe destacar que os citados prejuízos agravarão ainda mais um perverso 
processo de descaracterização do Jardim Esplanada e Adjacências, que vem ocor
rendo de modo franco, este decorrente em grande parte da omissão fiscalízatória do 
Poder Executivo, que permite a franca ocupação e uso irregular de áreas e imóveis, 
prática sugestiva de conivência pactuada e lesiva ao interesse público.

Convicta de vosso elevado espírito de justiça e dedicação à defesa do legítimo 
interesse púbfico, esta Associação, certa de vossa compreensão, • registra votos de 
agradecimento, reiterando a Vossa Excelência, profundo respeito e irrestrita confi-
ança.

Atenciosamente,

SaijatíelGomes dg^-Silva / /
Prèkfâ^^dãTÃABEA /

Av. Barão do Rio Branco, .244 
12242-800 São José dos Campos, SP

'V V

Fone: .3923-4742 
CNPJ: 47.568.431/0001-12
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