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OFÍCIO Nº 3428/GP/CMSJC/2022 
 

São José dos Campos, 29 de junho de 2022. 
 

À Senhora 
Sâmera Dayse da Silva Ribeiro Barros  
Bairro: Buquirinha 2 
 
Assunto: Devolutiva de sugestão ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023 
 

Senhora Sâmera Dayse, 
 

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: Sugiro a reserva de 3% do orçamento total do município para o 
proximo ano, para investimento na regularização dos loteamentos irregulares já 
cadastrados e rastreados pela Prefeitura, em especial para meu bairro Buquirinha 2. 

Resposta:  

Secretaria de Gestão Habitacional e Obras: 

Os loteamentos Buquirinha I e II são núcleos urbanos informais antigos, já 
consolidados e têm tratativas para regularização fundiária em andamento e o 
procedimento é acompanhado pelo Ministério Público e através de uma ação civil 
pública. Com relação à reserva de percentual do orçamento municipal, a sugestão 
deve ser avaliada no contexto da elaboração da LDO 2023. 

 

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 
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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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