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Câmara Municipal de São José dos Campos 

 
Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, 33 
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OFÍCIO Nº 3427/GP/CMSJC/2022 
 

São José dos Campos, 29 de junho de 2022. 
 

Ao Senhor 
Paulo Rodolfo da Silva  
Bairro: Jardim 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: Colocar uma unidade do Senai na zona sul. 

Melhoria na rotatória de acesso ao Chácaras Reunidas 

Melhoria na rotatória do Campo dos Alemães na avenida dos evangélicos. 

Asfaltar o bairro águas da prata, santa Cecília 2, Capão Grosso. 

Asfaltar a rua Antígua no vista verde. 

Resposta:  

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças: 

O SENAI é uma instituição privada, estando fora da administração publica. 

Secretaria de Mobilidade Urbana: 

A SeMob já vem realizando serviço de melhoria no bairro com implantação do bairro 
ciclavel, e este está sendo reconfigurado a sinalização do local. 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200320036003700320032003A00540052004100, 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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As rotatórias na av. dos evangélicos estão em conformidade com os manuais vigentes 
de sinalização, não havendo necessidade de obras para o local. 

As áreas classificadas como ZEIS ou NUI (núcleo urbano informal), são avaliados 
através da regularização fundiária, no momento a semob não tem estudos para o 
local. 

Será realizado vistoria na Rua Antigua, e se for constato viabilidade técnica os projetos 
serão desenvolvidos, porém não há previsão de obra no local. 

 

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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