
PREFEITURA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Secretaria de Apoio Jurídico 
Departamento de Apoio Legislativo

CERTIDÃO N.2.908/19

A SECRETÁRIA DE APOIO JURÍDICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, atendendo ao que 
dispõe a Lei n. 3.877, de 26 de setembro de 1990, e a Lei n. 6.015, de 10 de janeiro de 2002;

CERTIFICA, de acordo com assentamentos constantes no Processo Administrativo n. 
148.690/19 referente ao Projeto de Lei n. 402/19, o que segue:

Local a ser denominado; Área Verde no Jardim Satélite.

a) "O local a ser denominado pertence ao Município. O local não possui denominação 
oficial. O nome proposto não é homônimo. Dos pontos de vista urbanísticos e 
ecológicos entende-se que o local em questão se trata de área verde com 
características diversas às definições usuais de parques ou parques ecológicos, não 
eliminando, contudo, sua contribuição social e ecológica à comunidade.". 
SEURBS/Geoprocessamento - Sr. Valdir Martimiano

b) "O loteamento denominado Satélite Industrial de São José dos Campos foi aprovado 
através do processo n. 1.990/59 e registrado em 24/07/72, nos termos do Decreto Lei 
n. 58/72. Posteriormente, as quadras de n. 49 a 61 sofreram desmembramento 
através do processo n. 35.930/80, onde ocorreu alteração no traçado viário do 
loteamento. A Área Verde em questão é resultado dessa alteração somada à 
implantação da Avenida Mario Covas. Tendo em vista a denominação pretendida de 
"Parque Ecológico", salienta-se que tal definição é disciplinada pela Lei Complementar 
n. 428/10 em seu Artigo Terceiro.".
SEURBS/DPUR/Divisão de Parcelamento de Solo - Eng° Victor Pioltine

c) "A propositura é relevante no sentido de valorizar aquele espaço público. No entanto, 
os parques, em geral, são áreas extensas destinadas à proteção de ecossistemas, 
podendo também ser áreas dotadas de atributos naturais ou paisagísticos notáveis, 
sítios geológicos de grande interesse científico, educacional, recreativo ou turístico, 
cuja finalidade é resguardar atributos excepcionais da natureza, conciliando a proteção 
integral da flora, da fauna e das belezas naturais com a utilização para objetivos 
científicos, educacionais e recreativo. Nesse sentido, é importante destacar que uma 
das principais características para a classificação do espaço público como "parque" é a 
dimensão em área que abarque alguns dos atributos, acima mencionados. Isso posto, 
recomendamos que se analise a possibilidade de alteração da denominação de 
"Parque Ecológico" para outra mais apropriada àquele local"."
SEURBS/DGA/Divisão de Parques e Áreas Verdes - Sra. Andréa Sundfeld

O nome proposto não constitui homônimo.
SAJ/Departamento de Apoio Legislativo - Everton Almeida Figueira
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PREFEITURA
SÂO JOSÉ DOS CAMPOS
Secretaria de Apoio Jurídico 
Departamento de Apoio Legislativo

São José dos Campos, 16 de dezembro de 2019.

Everton Almeida Figueira 
Departamento de Apoio Legislativo

Melissa Pulice da Costa KTTendes 
Secretária de Apoio Jurídico

Autor do Projeto: Vereador Valdir Alvarenga
Nome proposto: Parque Ecológico Maria Noêmia Sobrinho
Local a ser denominado: Área verde localizada na Rua Antonio Aleixo da Silva, no trecho 
compreendido entre as ruas Pedro Martins de Toledo e Vasomiro Malaquias, no Jardim Satélite.
Projeto de Lei n.: 402/2019 
Ofício n.: 8154
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