
 

 

 

 

 

 

 

Página 1 de 3 

 

Câmara Municipal de São José dos Campos 

 
Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, 33 
Vila Santa Luzia - São José dos Campos - SP 
CEP 12.209-535 - Tel.: (12) 3925.6566  
Email: camara@camarasjc.sp.gov.br  

OFÍCIO Nº 3408/GP/CMSJC/2022 
 

São José dos Campos, 29 de junho de 2022. 
 

Ao Senhor 
Paulo Rodolfo da Silva  
Bairro: Vale do Sol  
 
Assunto: Devolutiva de sugestão ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023 
 

Senhor Paulo Rodolfo, 
 

A Câmara Municipal de São José dos Campos agradece sua contribuição na discussão 
sobre o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023 (Processo nº 3881/2022 – Projeto de 
Lei nº 107/2022). A sugestão popular é indispensável no aprimoramento das diretrizes, metas 
e prioridades do orçamento público municipal a ser estabelecido para o próximo ano, já que, 
a partir da manifestação da sociedade, é possível identificar e entender as necessidades do 
nosso Município.  

Com base no inciso I, art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que 
“Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e 
dá outras providências”, a Câmara Municipal, com o apoio da Comissão de Economia, realizou 
audiência pública e recebeu sugestões, de maneira presencial e via formulário on-line, visando 
garantir ampla participação popular na apreciação do Projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias 2023.   

Após estudos, a Comissão de Economia solicitou à Secretaria de Gestão Administrativa 
e Finanças da Prefeitura Municipal análise técnica das demandas da população. Em resposta 
à sua sugestão, encaminhamos a devolutiva recebida, para conhecimento: 

 

Solicitação/dúvida:  

Mais concursos para a administração pública; 

Mandar a Vivo e a Claro colocar antena de celular no Costinha e no Papa João Paulo 
2°; 

Construção de casas populares ou cemitério no Putim e no Limoeiro 

Obras anti-enchentes no Jd. Do lago; 

Construção de ponte ligando o Jd. Paranangaba ao Residencial California;  

Ligação direta entre o Jd. Americano e o Vista Verde; 

Construção de praça e campo society no Rio Comprido; 

Construção de UBS no jardim República e no Bairro dos Freitas; 

Reforma e Ampliação do PS do parque; 

Transferência da UBS do Chácaras Reunidas para o Vale do Sol ou 31 de março; 
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Asfaltamento nos seguintes bairros:  

Rio Comprido  

Torrão de Ouro 

Santa Cecília 1 

Capão Grosso 

Asfaltar a rua Antígua no Vista Verde; 

Asfaltar a rua coronel Gonçalves em Eugênio de Melo; 

Asfaltar o bairro Olaria; 

Reforma do estrada Putim/Tamoios; 

Reforma da antiga estrada de Paraibuna;  

Construção de um acesso entre o Pousada do Vale e o Jd. Paineiras; 

Construção da segunda ponte no Urbanova; 

Duplicação da avenida João Miacci no Interlagos;  

Reforma da estrada Bezerra de Menezes; 

Reforma da estrada José Augusto Teixeira. 

Instalação de bases permanente da CGM na avenida João Marson, na Vila Machado, 
Campo dos Alemães e no Jd. São José 2; 

Resposta:  

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças: 

Em atenção à vossa manifestação realizada em audiência pública, informamos que 
realizaremos estudos acerca da abertura de novos concursos, tendo em vista que 
ainda temos muitos vigentes. 

Secretaria de Gestão Habitacional e Obras: 

Construção de casas populares: Havendo disponibilidade de programas habitacionais 
dos governos estadual e federal, será realizado avaliação em todo o município para 
aliar demanda com oferta de terras.  

Construção de cemitério, construção de pontes e ligação entre bairros não temos 
como avaliar, pois depende do plano de governo ligado a questões de mobilidade. 

Secretaria de Gestão Habitacional e Obras: 

Agradecemos a sugestão e informamos que a secretaria avaliará tecnicamente a 
viabilidade do quanto sugerido. 

Secretaria de Saúde: 

No momento não há previsão para construção de nova Unidade na região. Bairro 
Jardim República está na abrangência da UBS Colonial, que possui no momento 
26.303 CRA's ativos. Sobre a UBS Chácaras Reunidas não há previsão de mudança de 
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local, ressaltando que a unidade se localiza em via pavimentada, com acesso de 
ônibus. 

Secretaria de Mobilidade Urbana: 

-Sobre asfaltamento será encaminhado para análise da equipe da semob, os bairros 
em processo de regularização serão avaliados no momento de sua regularização. 

- foi desenvolvido projeto para reforma da estrada putim/tamoios e antiga estra de 
paraibuna, porem no momento não há previsão de execução. 

- a construção de novo acesso pausada do vale e jd. Paineiras é necessário 
desapropriações, o qual no momento não há projetos, porem existe a macroestrutura 
que possibilita a conexão entre os bairros porem devem ser executadas por 
loteadores em momento oportuno. 

- faz parte da macro estrutura viária novos acessos ao urbanova, porem no momento 
não há previsão de execução. 

- a duplicação da Av. Joao Miacci, e reforma (duplicação) da Estrada bezerra de 
Menezes e Estrada J. Augusto Teixeira fazem parte da macroestrutura viária do 
município (pode ser consultado no geosanja) a qual deve ser implantada através de 
novos empreendimentos na região. No momento não há previsão para que as obras. 

Secretaria de Proteção ao Cidadão: 

Prezado Paulo, 

Agradecemos sua sugestão de melhoria e informamos que não faz parte do atual 
escopo da Guarda Civil Municipal a implantação de bases nos bairros, uma vez que o 
patrulhamento na região é realizado constantemente pela GCM e pela Polícia Militar 
através do Programa São José Unida, que tem como objetivo realizar uma força-tarefa 
entre as forças de segurança. 

Informamos ainda, que faz parte do atual Plano de Gestão 2021/2024 a implantação 
de nova sede da GCM no bairro Vila Industrial (região leste), com fácil acesso para as 
demais regiões da cidade. 

Para obter mais informações e ter acesso ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 
2023 na íntegra, visite o site www.camarasjc.sp.gov.br/ldo. Este projeto de Lei e outros que 
estão em tramitação na Câmara Municipal podem ser acessados por meio do site 
http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/.  

Atenciosamente, 

 VER. ROBERTINHO DA PADARIA  
 Presidente da Câmara Municipal  

 

 

 
  

VER. ROBERTO DO ELEVEN VER. MARCÃO DA ACADEMIA VER. JÚNIOR DA FARMÁCIA 
Relator da Comissão de 

Economia 
Presidente da Comissão de 

Economia 
Membro da Comissão de 

Economia 
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