INSTITUTO
SÃO lOSÉ

Ao Excelentíssimo Senhor Roberto da Penha Ramos,
Digníssimo Presidente da Câmara Legislativa
Município de São José dos Campos - São Paulo - Brasil
São José dos Campos, 24 de setembro de 2019

Excelentíssimo Senhor
Ir. Lucia Maistro, RG 4.412.635-9, Religiosa, Filha de Maria Auxiliadora, membro da Família
Salesiana, Diretora do Instituto São José - Rua Presidente Wenceslau Braz, 161 — S.J.C. — S.P. - vem
respeitosamente solicitar sua particular atenção de homem público compromissado com o bem comum ao que diz respeito aos aspectos menos positivos decorrentes do Projeto de Lei de Zoneamento Urbano e
liberação das ruas do Jardim Esplanada e Adjacências para implementação do comércio em tais áreas,
inclusive das Ruas Presidente Wenceslau Braz e Clovis Bevilacqua, fechando totalmente o entorno do
Instituto São José.
Nossa Instituição Educativa que objetiva, de fato, favorecer condições para a formação de
“cidadãos honestos e bons cristãos” engajados ativamente no processo democrático, solidário e fraterno
de busca do bem comum solicita, pois, instantemente a valiosa colaboração de Vossa Excelência afim de
que, no andamento do citado Projeto de Lei, na Edilidade, sejam evidenciados - de modo objetivo - os
aspectos relevantes dos impactos ambientais, de modo especial, neste momento em que o mundo todo
tem sua atenção voltada para a urgência do cuidado com nosso Planeta, a “Casa do Comum” na expressão
feliz do Papa Francisco.
Ressaltamos ainda a necessidade de levar em conta os efeitos da Lei de Zoneamento sobre a
fluidez do trânsito viário, sobre a qualidade de vida tão prezada pelos moradores do Bairro Esplanada e,
também, da mais difícil acessibilidade dos Pais que a nossa Escola atende numeroso público de crianças e
jovens, dentro em breve cidadãos ativos e eleitores na construção do processo democrático em nosso
Município.
Na certeza de alta compreensão de Vossa Excelência, agradecemos antecipadamente a atenção
que, por certo, nos vai dispensar.
Com respeitosos cumprimentos, votos de Saúde, Paz, Sucesso e Bênçãos de Deus nos
empreendimentos, subscrevemo-nos atenciosamente.

Pela Equipe de Direção
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Ik Lucia Maistro
Diretora Pedagógica do Instituto São José

Recebido em:

Gabinete da Presidência
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