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  Ilustres Colegas Vereadores (as), 

  Trata-se de projeto de lei complementar que “Estabelece as normas relativas ao 

parcelamento, uso e ocupação do solo, em consonância com o Plano Diretor de Desenvolvimento 

Integrado do Município de São José dos Campos aprovado e instituído pela Lei Complementar nº 

612, de 30 de novembro de 2018”. 

  Dada a relevância da LPUOS para o Município, vale aqui tecer uma observação ao 

sistema atual. Respeitando quem possa discordar, penso que o processo legislativo de matérias 

tão complexas e técnicas quanto o Zoneamento, com aproximadamente 290 artigos, deveria 

prever a possibilidade de votação em separado de parte da proposição, mediante o requerimento 

de destaque, tal como ocorre, por exemplo, na Câmara dos Deputados. Acredito que seja 

impossível para qualquer legislador discordar ou concordar cem por cento com propositura de 

tamanha complexidade. Em sendo assim, o destaque permitiria o debate pontual de variadas 

controvérsias (papel que as emendas, salvo melhor juízo, não desempenham suficientemente), 

contribuiria para aproximar mais a decisão legislativa da vontade da maioria, e fortaleceria as 

prerrogativas constitucionais do Poder Legislativo. Por outro lado, no modelo vigente, o legislador, 

conquanto concorde/discorde deste ou daquele enquadramento proposto (dada, como já disse, a 

complexidade técnica própria do Zoneamento), se vê obrigado a anuir/rejeitar (com) o todo, 

prejudicando o correto entendimento da manifestação do edil. Feitas estas breves considerações, 

e convencido de que isso contribuirá ao aprimoramento do processo legislativo, seria de grande 

valia a elaboração de estudos técnico-jurídicos visando a incorporação e/ou adaptação do 

instituto do DESTAQUE ao Regimento Interno desta Edilidade (sugestão que faço desde logo).  
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  Posto isso, destaco que sob o aspecto econômico-financeiro, não há o que opor 

contra a iniciativa original, que, desse modo, se apresenta em condições de ser apreciada e 

votada pelo soberano Plenário desta Câmara. O mesmo não se pode dizer, contudo, das 

emendas nos 1 a 50. Em grande medida, porque absolutamente ininteligíveis e desacompanhadas 

de justificativas e/ou estudos técnicos que pudessem minimamente respaldá-las. Mesmo aquelas 

emendas que objetivaram corrigir a redação ou a remissão de artigos, foram, por sua vez, 

suplantadas pela Emenda nº 51, de autoria da Comissão de Justiça desta Casa, incumbida 

regimentalmente desta tarefa. Desse modo, exceção feita às emendas de nos 1 a 50 (repita-se!), 

entendo que esta proposta, sob o enfoque econômico-financeiro, se mostra em condições de ser 

apreciada e votada pelo soberano Plenário desta Câmara. 

  Respeitadas eventuais opiniões dissonantes, este é o parecer. 

  Gabinete, 26/09/19. 

 

José Dimas  Sérgio Camargo Roberto do Eleven 

Presidente Membro Relator 
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