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1. INDICAÇÕES 

 

Estatísticas 

Total: 34  

1.1. CELESC: 1; 

1.2. Prefeitura (Gabinete da Prefeita): 10 

1.3. Secretaria de Educação: 1 

1.4. Secretaria de Infraestrutura: 11 

1.5. Secretaria de Projetos Especiais: 1 

1.6. Secretaria de Segurança Defesa Social e Trânsito: 12; 

1.7. Secretaria Executiva de Urbanismo e serviços Públicos: 6 

1.8. Fundação do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável: 2  

 

2. OFÍCIOS 

 

Estatísticas 

Total: 13 

2.1. Fundação Municipal de Cultura e Turismo: 1 

2.2. Fundação Municipal de Esporte e Lazer: 2  

2.3. Empresa de Transporte Coletivo 9 

2.4. Cimes Construção: 1 

3. REQUERIMENTOS E PEDIDOS DE INFORMAÇÕES 

3.1. Requerimento nº 101/2017 - Secretaria de Planejamento e Assuntos 

Estratégicos: sejam solicitadas INFORMAÇÕES sobre a paralisação da construção 

do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEUs), que a Prefeitura de São José 

está executando em parceria com o Governo Federal, no bairro Ipiranga - Praça 

do PAC (Pedregal). Por que a obra está paralisada? Qual a contrapartida da 

Prefeitura neste Projeto? Qual o valor investido na obra até o momento 

(montante do governo federal e municipal)? Qual a previsão para a conclusão? 

 

4. OUTRAS PROPOSIÇÕES 

4.1. Projeto de Resolução nº 8/2017 - Altera a redação dos Art. 10 e 79 e Título do 

cap II, e acresce o artigos 65-A ao 65-G na Resolução 164/2005 (Regimento Interno 

da Câmara Municipal) para tratar da Instituição de Frentes Parlamentares. 

4.2. Projeto de Lei Ordinária nº 113/2017 -  Dispõe sobre os anúncios publicitários da 

Administração Direta, Empresas Públicas, Autarquias, Fundações, Institutos 

Municipais e Câmara Municipal de São José. 

4.3. Projeto de Lei Ordinária nº 114/2017 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

disponibilizar no Portal da Transparência da Prefeitura de São José, as informações 

sobre a aplicação dos recursos derivados de multas de trânsito no âmbito Municipal. 

4.4. Projeto de Emenda a LOM nº 4/2017 - Altera o Caput do Art.38 da Lei nº2.132 de 

4 de abril de 1990 - Lei Orgânica do Município de São José, onde que seja suprimido 

o recesso parlamentar no primeiro ano do mandato. 

4.5. Projeto de Resolução nº 9/2017 - Institui a tribuna cidadã nas sessões Ordinárias 

da Câmara Municipal de São José e modifica o Regimento Interno (Resolução nº 



164/2005), acrescentando alíneas ao inciso II do artigo 103, e dá outras 

providências. 

4.6. Projeto de Resolução nº 10/2017 - Altera o art. 5º e artigo 109 do Regimento 

Interno da Câmara Municipal de São José. 

4.7. Projeto de Lei Ordinário 137/2017 - Organiza a Política Municipal de prevenção 

da corrupção. 

 

5. ATIVIDADES EXTRA GABINETE 

 

5.1. Visita ao Sintram São José; 

5.2. Reunião com comerciantes do Bairro Kobrasol; 

5.3. Reunião Comunitária no Loteamento Tarumã; 

5.4. Reunião com a Associação Nossa Senhora de Azambuja - Bela Vista; 

 

6. PRONUNCIAMENTOS 

6.1. 43ª Sessão Ordinária do dia 5 de julho de 2017 - Mais apoio a cultura, manutenção 

dos ginásios municipais, bebedouro e banheiros nas praças, plano de cargos e 

salários do magistério e a atual situação do EUA foram temas que levamos a tribuna 

da Câmara nesta semana. 

6.2. 45ª Sessão Ordinária do dia 12 de julho de 2017 - Regulamentação dos 

estacionamentos em Areias e que seja feito também em todo município; 

intensificação das rondas e mais segurança no Loteamento Jardim Zanelatto; compra 

de  apoio a mandatos em Brasília e a Reforma trabalhista que foi aprovado pelo 

Senado, porém os trabalhadores não têm conhecimento das alterações; 

6.3. 46ª Sessão Ordinária do dia 7 de agosto de 2017 - Solicitamos atenção especial para 

o projeto de resolução que prevê a retirada da leitura da ata da sessão anterior; 

falamos sobre o plano de carreira do magistério municipal e para que tenhamos 

vergonha do que estão fazendo em Brasília 

6.4. 47ª Sessão Ordinária do dia 8 de Agosto de 2017 - Pronunciamento sobre a creche 

do Jardim Zanelatto; as indicações protocoladas sobre as melhorias na rua Francisco 

Jacinto de Mello - Giassi - Areias, Rua Leoberto Leal, Placas de sinalização e sobre o 

Campo de Areia no final da Avenida das Torres; a inserção de mais matérias na 

ordem do dia; Cenário político-administrativo em Brasília, reforma política e sobre o 

Fundo de Campanha de origem Pública (4 bilhões); Projetos autorizativos e a sua 

ilegalidade; parte na discussão do  Parecer do PL 084 - Função social da Área 

Industrial 

6.5. 54ª Sessão Ordinária do dia 4 de setembro de 2017 - Sobre um PPA mais claro e 

objetivo para que se possa fazer as emendas; Sobre o atendimento do posto de 

Barreiros, atendimento deficiente e sobre o projeto social futebol pela paz, uma ação 

muito importante que valoriza as crianças da comunidade, no Bairro Serraria. 

6.6. 55ª Sessão Ordinária do dia 6 de setembro de 2017 - Como acontece em nossa casa, 

o governo municipal precisa definir quais as prioridades para a cidade. Podemos ter 

dez ações importantes, mas é necessário saber em quais agir primeiro.  

Em São José existe um mundo "invisível" que precisa ser imediatamente atendido, 

que esteja na frente de qualquer outra pauta, que são as crianças, adolescentes, as 

famílias que sofrem violência em seus lares. Precisamos superar isso e a hora é 

agora, urgente! 

Não tem como nos distanciarmos da insegurança que tanto atormenta o povo 

josefense se primeiro não atingirmos a raiz do problema: acolher quem mais precisa; 

https://www.youtube.com/watch?v=M1Szo64venQ
https://www.youtube.com/watch?v=M1Szo64venQ
https://www.youtube.com/watch?v=M1Szo64venQ
http://andreguesser.com.br/portal/sessao-ordinaria-do-dia-12-de-julho-de-2017/
https://www.youtube.com/watch?v=KMjPF2ih0e0
https://www.youtube.com/watch?v=Un8TqnGPI88
https://www.youtube.com/watch?v=0LxPCg9HRDc
https://www.youtube.com/watch?v=_V6AsLNpekE


6.7. 56ª Sessão Ordinária do dia 11 de setembro de 2017 - Pronunciamento sobre o 

Projeto de Lei 001/2017 que Institui o Dia Municipal da Reciclagem no âmbito 

Municipal. Salientamos a necessidade de que o Poder Público realize campanhas de 

divulgação dos dias municipais estabelecidos em São José e sobre o impacto 

ambiental da reciclagem dos resíduos; 

6.8. 58ª Sessão ordinária do dia 18 de setembro de 2017 - discussão acerca das leis 

autorizativas; 

6.9. 59ª Sessão Ordinária do dia 20 de setembro de 2017 - projeto Futebol pela Paz, que 

necessita de manutenção no campo de futebol onde desempenha suas atividades. 

Manutenção dos gazebos ao longo da Beira Mar de São José, manutenção da rua 

Heriberto Hulse (rua Velha), colocação das lombadas na rua Francisco Jacinto de Melo 

e a crise generalizada onde as verbas devem ser mais bem empregadas. 

6.10. 61ª Sessão Ordinária do dia 27 de setembro de 2017 - destacou o 

impedimento para que políticos mantenham locais destinado à acolhida de pessoas, 

conforme ocorria anteriormente. Manifestou ainda a necessidade de se rever o 

funcionamento do sistema de Saúde Pública Estadual, que deveria ser mais 

descentralizado. 
 

7. AUDIÊNCIAS COM O EXECUTIVO, SECRETÁRIOS E 

SUPERINTENDENTES MUNICIPAIS ENTRE OUTROS 

 

7.1. Fundação Municipal de Cultura e Lazer; 

7.2. Secretaria de Educação; 

7.3. Secretaria de Estado da Saúde; 

7.4. Prefeita Adeliana Dal Pont; 

7.5. PROCON/São José. 

 

 

8. REUNIÕES, FÓRUNS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

 

8.1. Audiência Pública para discussão do PL 007.3/2017/ALESC, que instituiu a Região 

Metropolitana da Grande Florianópolis; 

8.2. Reunião na Associação dos Aposentados e Pensionistas da Previdência Social e 

Idosos de São José; 

8.3. Reunião com o Presidente do Conselho Estadual da População Afrodescendente 

de Santa Catarina; 

8.4. Reunião com representantes da Secretaria de Estado da Saúde e Comissão de 

Saúde da Alesc sobre o Hospital Santa Tereza; 

8.5. Audiência Pública - Saúde Mental; 

8.6. Reunião Pública - Primeira Infância; 

8.7. Reunião na Vara da Infância e Juventude do Fórum de São José; 

8.8. Reunião com a Federação Catarinense dos Catadores e Catadoras de Material 

Reciclado - FECCAT; 

8.9. Reunião Pública Setembro Dourado - Prevenção e tratamento do câncer Infanto 

juvenil; 

8.10. Fórum Municipal Lixo Zero; 

8.11. Audiência Pública - Cumprimento das metas fiscais. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CAJYq-Bmxno
https://www.youtube.com/watch?v=ihMGJ46cN9Y
https://www.youtube.com/watch?v=QrRGZW7Waxk
https://www.youtube.com/watch?v=-NdHjZHRnMo


9. ATENDIMENTOS EM GABINETE 

9.1. Total: 8. 

 

10. REDES SOCIAIS / IMPRENSA (Fan Page) 
facebook.com/vereadorandreguesser 

 

10.1. Postagens de textos: 9; 

10.2. Postagens de fotos: 19; 

10.3. Postagens de vídeos: 17 

10.4. Postagem de Clipping de jornais ou sites de notícias: 6; 

 

11. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO GABINETE 
 

11.1. Impressora 

11.1.1. Cópias Coloridas: 301; 

11.1.2. Cópias preto e branco: 1355; 

11.2. Carro oficial 

11.2.1. 143 Quilômetros rodados. 

11.3. Material de Expediente 

11.3.1. R$ 17,18 

11.4. Telefonia 

11.4.1. R$ 193,10  

http://www.facebook.com/vereadorandreguesser


ANEXO I – INDICAÇÕES – PROTOCOLADAS E LIDAS EM 

PLENÁRIO 

 

DESTINO OBJETO 

Prefeitura 
Secretaria de Segurança Defesa 
Social e Trânsito 

Solicitando que seja adotado como prática na elaboração de 
projetos voltados ao lazer, recreação, esporte ou qualquer 
atividade física em áreas públicas a instalação de “bebedouros 
públicos”. 

Secretaria de Projetos Especiais 

Solicitando instalação de iluminação pública (matéria de 
interesse local) na Rodovia Estadual SC 281 a partir do 
Shopping Continente Park até o trecho inserido no limite 
territorial deste Município. 

Secretaria de Segurança Defesa 
Social e Trânsito 

Solicitando que seja realizado estudo técnico de trânsito na Rua 
São Benedito - Serraria, São José – SC, para que seja 
implantado proibição de estacionamento em um dos lados da 
via, com posterior realização de sinalização transversal e 
horizontal. 

Prefeitura 
Solicitando a manutenção no Ginásio de Esporte do Luar anexo 
ao Centro Educacional Municipal Luar e dar ciência acercas dos 
problemas e risco a qual estão expostos centenas de crianças. 

Secretaria de Segurança Defesa 
Social e Trânsito 

Solicitando que seja providenciado como medida de Urgência a 
instalação de faixa elevada de pedestre em frente a EEB Prof 
Valdete Luci Martins Porto na Rua Antônio Jovita Duarte em São 
José, Alto Forquilhas São José. 

Secretaria de Infraestrutura 

Solicitando a manutenção da praça, academia e quadra de areia 
localizada na Rodovia estadual SC-281 (Estrada Geral Colônia 
Santana) altura do cruzamento com o bairro Forquilhas, neste 
Município. 

Secretaria de Infraestrutura 

Solicitando seja realizado reparo na Rua Setubal esquina com 
Avenida Lisboa (Loteamento Lisboa) por conta da ausência de 
escoamento da água pluvial até o bueiro, bem como o reparo 
asfáltico no local. 

Secretaria de Segurança, Defesa 
Social e Trânsito 

Solicitando reivindicando-lhe como medida de urgência a 
realização de estudo técnico de trânsito para instalação de faixa 
elevada de pedestre ao longo da Avenida Lisboa, Loteamento 
Lisboa, ou que seja providenciado a sinalização horizontal (faixa 
de travessia de pedestre-FTP). 

Secretaria de Segurança, Defesa 
Social e Trânsito 

Solicitando que seja intensificado a fiscalização na Rua Adão 
Schimidt, haja vista a quantidade de veículos estacionados de 
maneira irregular ao longo da via, dificultando o trânsito. 

Secretaria de Segurança, Defesa 
Social e Trânsito 

Solicitando que seja providenciado como medida de Urgência a 
instalação de faixa elevada de pedestre na Rua José Gonzaga 
Regina Lima, kobrasol, São José, em frente ao Meu Cantinho 
Churrascaria. 

Secretaria de Segurança, Defesa 
Social e Trânsito 

Solicitando a realização de estudo técnico de trânsito na Leonel 
Felisbino da Silva - Areias, São José – SC, para instalação de 
redutor de velocidade (lombada). Sugerimos próximo à Esquina 
com a Rua Cristóvão Ribeiro Filho (Ruas de calçamento). 



Secretaria de Segurança, Defesa 
Social e Trânsito 

Realização de estudo técnico para instalação de faixa elevada 
de pedestre ou que seja providenciado a sinalização horizontal 
(faixa de travessia de pedestre-FTP) na Rua Virgilino Ferreira de 
Souza, cruzamento com Rua Catarina Meira dos Santos, em 
frente ao Colégio, bairro de Barreiros. 

Prefeitura 
Secretaria Executiva de 
Urbanismo e Serviços Públicos 

Que seja adotada medidas para coibir a práticas consideradas 
ilegais e irregulares de uso do espaço público, como a obstrução 
da calçada por Deck de madeira, prolongamento do 
estabelecimento comercial Café Bistrô, situação no Centro 
Comercial Jardim Continental (ao lado do Centro Comercial 
Campinas) na Rua Dinartes Domingues, bairro de Campinas. 

Secretaria de Infraestrutura 
Que seja realizado serviço de limpeza geral com 
desentupimento de bueiro localizado no fim da Avenida Lisboa, 
em frente ao MiniMercado Grande Família, neste Município. 

Prefeitura Secretaria de 
Infraestrutura 

A realização de reparos na pavimentação asfáltica ao longo da 
Rua João Honorato da Silveira, bairro Vila Formosa, neste 
município. 

Secretaria de Segurança, Defesa 
Social e Trânsito 

A realização estudo de trânsito capaz de restringir o tráfego de 
veículos pesados nas Ruas Francisco Jacinto de Melo, 
Independência, São Pedro e outras, todas no bairro Areais, 
neste Município. 

Prefeitura 
Secretaria Executiva de 
Urbanismo e Serviços Públicos 

Que seja realizado estudo técnico no Loteamento Nova São 
José e Loteamento San Marino, visando garantir maior 
mobilidade, facilitando o acesso aos loteamentos. 

Secretaria de Infraestrutura 
Que seja realizado a pavimentação asfáltica ou reperfilamento 
de lajotas na Rua Projetada entre a Rua Pintor Eduardo Dias e 
Rua Eugênio Portela, bairro Barreiros, neste município. 

Secretaria Municipal Executiva de 
Urbanismo e Serviços Públicos 

Que seja notificado o proprietário do imóvel localizado na Rua 
Eugênio Portela esquina com Rua Projetada (foto anexo) para 
que seja tomado providências quanto ao acúmulo de entulhos 
obstruindo o trânsito de pedestre na calçada, bairro de Barreiros, 
neste município. 

Secretaria Municipal Executiva de 
Urbanismo e Serviços Públicos 

Que seja tomado providências quanto a obstrução da calçada 
localizada na Rua Luiz Fagundes, próximo a Farmácia Josiane, 
bairro Picadas do Sul, neste município. O local é obstruído por 
poste de energia elétrica, telefone público e lixo. 

Secretaria Municipal de Educação 
Medidas públicas para garantir que o bairro de Barreiros/Sede 
seja contemplado com uma creche em período integral. 

Prefeitural 
Secretaria Executiva de 
Urbanismo e Serviços Públicos 
Fundação Municipal do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável 
Secretaria de Infraestrutura 

Providências quanto ao acúmulo de lixo às margens do Rio 
Büchler, promovendo a notificação de confrontantes e seja 
adotada medidas preventivas. 

Prefeitura 
Secretaria de Segurança Defesa 
Social e Trânsito 
Fundação Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável 

Que seja intensificado fiscalização nos Loteamentos Ana Clara I 
e Ana Clara II, por conta do descarte de Lixo e queimada 
irregular em lotes baldios. 



Prefeitura 
Secretaria de Infraestrutura 

Realização dos serviços de pavimentação asfáltica ao longo da 
Rua Tenente Caminha, bairro Barreiros, neste município. 

Secretaria de Segurança, Defesa 
Social e Trânsito 

Reivindicando-lhe que seja realizado estudo técnico de trânsito 
na Rua Renato Ramos da Silva - Barreiros, São José – SC, para 
que seja alterado o lado de proibido estacionar. 

Secretaria de Infraestrutura 
Reivindicando-lhe que seja realizado como medida de 
URGÊNCIA reparo nos decks de madeira instalados ao longo da 
Av. Acioni Souza Filho (Av.Beira Mar). 

Prefeitura 
Celesc 

Reivindicando-lhe que seja tomado providências quanto ao 
cabeamento “baixo” instalados nos Postes de Energia elétrica 
nas Ruas Virgílio Ferreira de Souza, Gregório Felipe e Capitão 
Pedro Leite, todas em barreiros, que constantemente ocasionam 
problemas ao trânsito de veículos altos. 

Prefeitura 

Reivindicando-lhe que seja realizado estudos técnicos e jurídicos 
a fim de seja criado, implantado e outorgado pelo Executivo o 
serviço Especial de Transporte individual de Passageiro em 
veículos de aluguel e taxímetro (Táxi) destinados a pessoas com 
deficiência física ou mobilidade reduzida. 

Secretaria de Segurança, Defesa 
Social e Trânsito 

Instalação de Abrigos de Passageiros para atender aos usuários 
do transporte coletivo público moradores do loteamento Tarumã. 

Secretaria de Infraestrutura 

Que seja realizado reparo asfáltico – Buraco na Rua Francisco 
Jacinto de Melo em frente a Cancela de acesso ao 
estacionamento descoberto do Supermercado Giassi do bairro 
de Areias. 

Secretaria de Infraestrutura 
Que seja realizado a pavimentação asfáltica ou reperfilamento 
de lajotas na Rua Caetano da Costa Coelho - Areias, São José - 
SC, 88113-790, neste município. 

Secretaria de Infraestrutura 
Secretaria de Segurança, Defesa 
Social e Trânsito 

Reivindicando-lhe a instalação de sinalização e estrutura capaz 
de impedir a passagem de veículos e motocicletas pela Praça 
localizada entre a Rua Paulo Zimmermann (Marginal Br-101) e 
Rua Heriberto Hulse, Barreiros. 

Secretaria Executiva de 
Urbanismo e Serviços Públicos 

Reivindicando-lhe que seja providenciado notificação ao 
proprietário do imóvel (construção abandonada) localizado na 
Rua Ivo Reis Montenegro, ao lado do Edifício Atena n°290, 
bairro Floresta, neste município, para que sejam compelidos a 
realizar manutenção devida ao imóvel, bem como passeio 
público, visando assegurar a saúde e segurança dos moradores 
vizinhos ao local. 

Prefeitura e Secretaria de 
Infraestrutura 

Reivindicando-lhe a realização dos serviços de calçamento ao 
longo da Rua dos Operários (parte final), bairro Serraria, neste 
município. 

 

  



ANEXO II – OFÍCIOS 

DESTINO OBJETO 

Fundação de Cultura e Turismo Apoio ao evento Tambores de São José 

Empresas de ônibus Asas do Ipiranga - solicitação de transporte 

CIMES construções / Praça Floresta Manutenção da Praça do Floresta 

Desterro Turismo Solicitação de apoio transporte Asas do Ipiranga 

Alexandre Turismo Solicitação de apoio transporte Asas do Ipiranga 

Ricardo Turismo Solicitação de apoio transporte Asas do Ipiranga 

Franlau Turismo Solicitação de apoio transporte Asas do Ipiranga 

JJê Turismo Solicitação de apoio transporte Asas do Ipiranga 

Estrela TC Solicitação de apoio transporte Asas do Ipiranga 

JOTUR Solicitação de apoio transporte Asas do Ipiranga 

Biguaçú Transportes Solicitação de apoio transporte Asas do Ipiranga 

Fundação de Cultura e Turismo Apoio a evento Futebol pela paz 

Fundação de Esporte e Lazer Apoio a evento Futebol pela paz 

  



ANEXO III – REQUERIMENTOS E PEDIDOS DE INFORMAÇÕES 

DESTINO OBJETO 

Secretaria de Planejamento 
e assuntos Estratégicos 

Sobre a paralisação da construção do Centro de Artes e 
Esportes Unificados (CEUs), que a Prefeitura de São José está 
executando em parceria com o Governo Federal, no bairro 
Ipiranga - Praça do PAC (Pedregal). Por que a obra está 
paralisada? Qual a contrapartida da Prefeitura neste Projeto? 
Qual o valor investido na obra até o momento (montante do 
governo federal e municipal)? Qual a previsão para a 
conclusão? 

 

 
 


