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PARECER DO PROJETO DE LEI E DAS EMENDAS 

 

Projeto de Lei Complementar n° 11/2019 

 

O Projeto de Lei apresentado visa estabelecer normas relativas ao 

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

Integrado do Município aprovado e instituído pela Lei Complementar n° 612, de 30 de novembro 

de 2018. 

 

Preliminarmente cumpre destacar que a Comissão de Economia, Finanças 

e Orçamento tem o objetivo de analisar o caráter financeiro, tributário, orçamentário ou sobre 

matérias referentes a operações de crédito, as que acarretam responsabilidade ao erário ou 

representem mutação patrimonial do Município, dentre outras, nos termos do art. 34 do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de São José dos Campos.  

 

Passada a premissa, insta mencionar que este vereador, Presidente da 

Comissão de Economia, compareceu e apresentou sugestões nas oficinas realizadas, 

acompanhou as audiências públicas, e participou das reuniões da Comissão de Planejamento, 

por ser membro, bem como compareceu nas reuniões junto a equipe técnica da Prefeitura, tudo 

com o intuito de estudar o projeto e, assim, poder exarar com maior clareza o presente parecer. 

 

Podemos constatar que houve diversas audiências públicas, sendo que o 

texto originalmente apresentado como proposta prévia, foi alterado em razão das diversas 

aclamações da população. 
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Para melhor visualização do processo de discussão pública, o Poder 

Executivo disponibilizou 4 (quatro) cadernos de devolutivas, no site da PMSJC 

(www.sjc.sp.gov.br), em que demonstram todos os pleitos acolhidos integral ou parcialmente, 

com as devidas justificativas técnicas. 

 

Assim, vale ressaltar que o Projeto de Lei Complementar apresentado 

garantiu de maneira democrática a ampla participação da sociedade por meio das audiências 

públicas realizadas em todas as regiões do município, com ampla divulgação das datas e horários, 

cumprindo, deste modo, os requisitos estabelecidos na Lei Orgânica do Município. 

 

Aliás, mister elucidar que, também, houve o cumprimento quanto ao 

princípio da publicidade, uma vez que os materiais referentes as audiências públicas estão 

disponíveis no site da PMSJC, www.sjc.sp.gov.br, podendo, quem quiser, consultar o mapa 

interativo. 

 

Consta, ainda, no mesmo site da Prefeitura, que a proposta foi precedida 

por um amplo diagnóstico da cidade, unindo as leituras técnicas e comunitária. 

 

Desta feita, a proposta acompanhou, tanto as premissas aprovadas no 

Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município, como os estudos realizados, 

procurando vir ao encontro das necessidades do município, buscando a organização urbana, a 

qualidade de vida para a população e o estabelecimento de condições favoráveis para o 

desenvolvimento econômico e sustentável da região. 

 

 Portanto, quanto ao aspecto econômico-financeiro, a propositura 

certamente trará benefícios à cidade, pois direciona seu desenvolvimento e cria mecanismo para 

motivar novos investimentos e geração de emprego e renda, visando favorecer com maior 

dinamicidade para o ambiente urbano, com a aproximação de moradia, com a oferta de comércio 

e serviços públicos, além de oportunidades de trabalho e estudo. 

 

Assim, no que tange ao aspecto a ser analisado por esta comissão, 

concordo com o relator desta Comissão, por entender que o projeto está em condições de ser 

apreciado e votado em Plenário pelos n. pares. 

 

Por outro lado, não podemos dizer o mesmo das Emendas n°s 1 a 50, as 

quais foram apresentadas sem justificativas ou estudos técnicos que pudessem corroborá-las. 
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As emendas apresentadas são técnicas e dizem respeito a matéria 

referente a competência da Comissão de Planejamento, a qual emitiu parecer desfavorável a 

tramitação das mesmas e, acompanhado por este vereador. 

 

No que tange as emendas de n°s 02 e 15, apresentadas exclusivamente 

para correção de erro material, também não deve prosperar, uma vez que não trazem prejuízo 

ao texto legal. 

 

Nestas condições, nos termos do art. 55 do RI/CMSJC, no que cabe a 

análise por esta Comissão, a propositura se encontra em condições de ser analisada pelos 

senhores pares em Plenário. Entretanto, no que tange as emendas de n°s 1 a 50 não reúnem 

condições de serem apreciadas pelo Plenário. 

 

 

 

José Dimas Sérgio Camargo Roberto do Eleven 

Presidente Membro Relator 
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