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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 3487/GP/CMSJC/2022 
 

São José dos Campos, 29 de junho de 2022. 
 

À  
Associação em Defesa dos Moradores das Chácaras Canindu I e II, Chácaras Havaí e 
Adjacências 
Bairro: Chácaras Canindu I e II, Chácaras Havaí e Adjacências 
 
Assunto: Devolutiva de sugestão ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023 
 

Senhor, 
 

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:  

Rotatória – Avenida Vicente Cintra de Oliveira, com estrada do Sertãozinho e Antenor 
Sales e Avenida Mario Candida. 

Finalizar rede de esgoto no Canindú e Havaí, em todo bairro. 

Sinalização viária nos cruzamentos com placas de pare. 

Rua Monte Carmelo, finalizar esgoto. 

Chácara Oliveira, pavimentação, calçamento rua S. 

Resposta 

Secretaria de Mobilidade Urbana: 
O local solicitado já dispõe de um sistema de ordenamento do cruzamento, sendo 
uma mini rotatória de sinalização a qual encontra-se em conformidade com os 
manuais de sinalização vigente, devido a geometria (largura) do local, não é viável a 
implantação de outro modelo de rotatória. 
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Secretaria de Gestão Habitacional e Obras: 
Os loteamentos Águas de Canindú e Chácaras Havaí são antigos e sua regularização 
está sendo tratada junto ao convênio com o Programa Cidade Legal da Secretaria de 
Habitação do Estado de São Paulo. O DRF já recebeu os representantes da Associação 
de Moradores desses loteamentos para reuniões sobre a regularização. 

Secretaria de Mobilidade Urbana: 
Por se tratar de bairro em processo de regularização fundiária, a sinalização será 
avaliada/implantada quando da conclusão do processo e os serviços a serem 
realizados no local. 

Secretaria de Mobilidade Urbana: 
Não foi localizado nas consultas desta semob a rua “S” do bairro Chácaras Oliveiras, 
desta forma não é possível emitir parecer sobre a pavimentação e calçamento.  Porem 
informamos que o bairro chácara Oliveira já se encontra pavimentado e com 
calçamento, para calçamento em área particular orientamos que seja aberto 156 
informando o local exato para fiscalização. 

 

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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