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Câmara Municipal de São José dos Campos

Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, n. 33 
Vila Santa Luzia - São José dos Campos - SP 
CEP 12209-535 -Tel.: (12) 3925.6566 
Email: presidencia(5)camarasjc.sp.gov.br

OFICIO N9 6711

São José dos Campos, 2 de outubro de 2019.

À Senhora 
Fernanda
Local/bairro: Residencial São Francisco

Assunto: Devolutíva de manifestação contida em e-mail datado de 17 de setembro.

Prezada Senhora,

A Câmara Municipal de São José dos Campos agradece sua sugestão 
referente ao Projeto de Lei Complementar n9 11/2019. A participação popular é de suma 
importância em discussões de projetos que determinarão o crescimento da cidade pelos 
próximos anos.

Em atenção à sua solicitação, informamos que a instalação de 
equipamentos públicos e melhoria da malha viária do loteamento são matérias 
relacionadas às leis orçamentárias, as quais devem estar em consonância com o Plano 
Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município e não serem tratadas em um projeto 
que estabelece normas sobre parcelamento, uso e ocupação do solo.

Neste contexto, informamos ainda que se encontra em tramitação o 
Processo n9 11308/2019, Projeto de Lei n9 340/2019, que "Estima a Receita e Fixa a 
Despesa do Município de São José dos Campos para o exercício de 2020", no qual será 
realizada audiência pública em 21 de novembro, às 19h, no Auditório Mário Covas. Assim, 
as sugestões de competência do Município poderão ser apresentadas por ocasião da 
audiência pública.

Por fim, esclarecemos que a matéria relativa à segurança pública é de 
competência do Estado.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade 
para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Vereador ROBERTO DA PENHA RAMOS 
Presidente
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