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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 3413/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: Construção de cemitério no Jd. Limoeiro e no Putim; 

Construção de uma casa do idoso no Jd. das Industrias e no Galo Branco; 

Instalação de mais placas de indicação; 

Fazer um acesso direto ao distrito de S. Francisco Xavier; 

Fazer um acesso entre o Urbanova e os Altos de Santana; 

Asfaltar as ruas Talim e Dublin na Vila Nair; 

Colocar parquímetros que aceitem pagamento em cartão de debito e crédito; 

Fazer um acesso entre o Santa Ines 1 até o Residencial Frei Galvão e a Fatec; 

Asfaltar a rua Rita Matias Barbosa no Jardim Minas Gerais; 

Resposta:  

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças: 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200320036003600380034003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - 
ICP - Brasil.
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Informo que nosso Município conta com 5 (cinco) cemitérios e independentemente, 
estaremos verificando junto ao Governo a possibilidade de incluir a presente sugestão 
em futuro exercício (Planejamento). 

Secretaria de Apoio Social ao Cidadão: 

Toda a demanda de atendimento de idosos no município já é contemplada pelas 4 
Casas do Idoso existentes na cidade: Centro, Sul, Leste e Norte. 

Secretaria de Mobilidade Urbana: 

-As placas indicativas (POT), soa implantadas de forma estratégica e com objetivo de 
orientação de trafego para regiões e outras atividades que gerem impacto no transito, 
serviço realizado periodicamente pela semob. 

-No momento não há previsão de obras de infraestrutura de novas ligações diretas a 
S.F.X. 

- O pedido faz parte da macroestrutura do município o qual devera ser implantada 
oportunamente, sem que não momento não há previsão desta obra. 

- sobre os pagamentos de paquímetro, a semob esta avaliando o tema, atualmente 
72% do pagamento é realizado pelo aplicativo. 

- ligação santa Inês e fatec, faz parte da macroestrutura e deve ser implantada em 
loteamento. 

- será encaminhado a equipe técnica para analise a questão sobre asfaltamento. 

 

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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