
ANEXO I - INDICAÇÕES 

 

N° Órgão Objeto 

207 

Secretaria de 

Segurança, Defesa 

Social e Trânsito. 

realização de estudo técnico para instalação de redutor de 

velocidade na Rua Francisco Jacinto de Melo esquina com Rua 

Aparecida Maria Dadam (esquina da Escola Profissional). 

Sugerimos a instalação de faixa elevada de pedestre ou lombada. 

208  

realização de estudo técnico para instalação de redutor de 

velocidade na Rua Francisco Jacinto de Melo esquina com Rua 

Maria Justina Cunha. Sugerimos a instalação de faixa elevada de 

pedestre ou lombada. 

209 

CAEPM/GuEspPMM

on– Guarnição 

Especial de Polícia 

Militar Montada 

(Cavalaria) de 

Santa Catarina 

para que seja realizado Policiamento na Rua João Sandim e 

adjacentes, Bairro Ipiranga com o uso da tropa Hipomóvel 

(Cavalaria). 

210 
Secretaria de 

Projetos Especiais 

reivindicando-lhe que seja provincializado melhorias na iluminação 

pública, com substituição de luminárias em LED na Servidão 

Catarina Muller, Bairro Areais, neste Município. 

211  

que seja tomado providências quanto a situação dos pontos de 

ônibus instalados na Rua Nossa Senhora dos Navegantes, próximo 

ao Centro Educacional Marista de São José e o Posto de Saúde do 

Zanelato, pois os mesmo se encontram em situação calamitosa, 

representando risco aos pedestres e usuários do serviço público de 

transporte coletivo 

212  

reivindicando-lhe a possibilidade de realização de estudo técnico a 

fim de que seja regulamentado e providenciado área destinado a 

carga e descarga na Rua Paulo João dos Santos (ao lado do 

Mercado São Pedro) possibilitando que os comerciantes possam 

realizar suas atividades com maior comodidade. 

213  

reivindicando-lhe para que seja regulamentado e providenciado 

área destinado a carga e descarga na Rua Servidão Catarina 

Muller, n.961, Areias, neste Município. 

288 

Secretaria de 

Segurança, Defesa 

Social e Trânsito. 

reivindicando-lhe a realização de estudo técnico objetivando a 

instalação de Câmara de Monitoramento 24hs no entroncamento 

da Rua José Luiz de Souza, bairro Flor de Nápolis, neste Município. 

289 

Secretaria de 

Segurança, Defesa 

Social e Trânsito. 

reivindicando-lhe que seja realizado estudo técnico de trânsito na 

Servidão Catarina Muller, visando a regulamentação com 

permissão de estacionar apenas nos finais de semana e feriados 

no local. 

381 
Prefeitura e 

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 são rompidos por 

caminhões. 

382 
Secretaria de 

Segurança, Defesa 

reivindicando-lhe rondas no Bairro Sertão do Maruim, 

principalmente nas Ruas José Matias Zimerman, Francisco Antônio 



Social e Trânsito e 

Comando do 7º 

Batalhão da Polícia 

Militar 

da Silva e Mathias Schell, onde tem maior concentração de 

comércios. 

383 

Secretaria de 

Segurança, Defesa 

Social e Trânsito e 

Comando do 7º 

Batalhão da Polícia 

Militar 

reivindicando-lhe rondas no Bairro Sertão do Maruim, 

principalmente nas Ruas José Matias Zimerman, Francisco Antônio 

da Silva e Mathias Schell, onde tem maior concentração de 

comércios. 

384 
Secretaria de 

Infraestrutura 

reivindicando-lhe que seja realizado reparo no calçamento na 

esquina da Rua Leonel Felisbino da Silva com Rua Fagundes Varela 

(próximo ao Ponto Final do Dona Adélia), bairro Areias, neste 

Município. 

385 

Prefeitura e 

Secretaria da 

Infraestrutura 

reivindicando-lhe a realização dos serviços de pavimentação 

asfáltica na Rua Fagundes Varela, haja vista ter sido realizado até 

a esquina com Rua Manoel Bandeira, bairro Areais, neste 

município. 

386 

Prefeitura e 

Secretaria 

Executiva de 

Urbanismo e 

Serviços Públicos 

reivindicando-lhe notificação dos proprietários de terrenos 

localizados no loteamento Ana Clara e Arvoredo para que realizem 

a limpeza e conservação dos terrenos baldios, bem como 

providenciem o fechamento dos mesmos (com cercas ou muros), 

além da instalação de passeio (calçada). 

638 
Secretaria de 

Infraestrutura 

reivindicando-lhe que seja realizado na Rua José Mathias 

Zimermann, bairro Sertão do Maruim, neste município, próximo a 

Ponte sobre o Rio Imaruí o reparo da Calçada ao redor do ponto de 

ônibus, que dificulta o acesso de cadeirantes. 

639 
Secretaria de 

Infraestrutura 

reivindicando-lhe que seja realizado na Rua José Mathias 

Zimermann, bairro Sertão do Maruim, neste município, próximo a 

Ponte sobre o Rio Imaruí o reparo da Calçada ao redor do ponto de 

ônibus, que dificulta o acesso de cadeirantes. 

640 
Secretaria de 

Infraestrutura 

reivindicando-lhe que seja realizado reparos nas bocas de lobo 

localizadas na Rua São Pedro, Bairro Areais, neste município, que 

estão com problemas no escoamento de agua pluvial, seja por 

obstrução total, parcial e também por estar em nível superior ao 

da pavimentação. 

641 

Prefeitura  

Secretaria de 

Infraestrutura 

reivindicando-lhe a realização dos serviços de pavimentação 

asfáltica nas Ruas Fagundes Varela, haja vista ter sido realizado 

até a esquina com Rua Manoel Bandeira e da Rua Hamilton 

Ferreira, bairro Areais, neste município. 

642 

Prefeitura e 

Secretaria 

Executiva de 

Urbanismo e 

Serviços Públicos 

reivindicando-lhe notificação do proprietário do terreno localizado 

na Rua São Cristóvão n.49, bairro Barreiros, para que realizem a 

limpeza e conservação do imóvel, bem como providenciem as 

adequações necessárias no passeio público. 

696 
Secretaria de 

Infraestrutura 

sugerindo que seja realizado a pavimentação asfáltica ou 

reperfilamento de lajotas em todas as vias públicas do loteamento 

Arvoredo e Ana Clara, Areais, neste município. 



698 

Departamento 

Estadual de 

Trânsito de Santa 

Catarina e a 

Coordenadora de 

Credenciamento do 

DETRAN-SC 

para que intervenha na utilização como local de prova prática do 

Detran-SC/Ciretran-São José e área destinada pelas autoescolas 

como local de ensino a Rua José Rafael Frutas de melo e Rua 

Maria de Lurdes Vieira de Oliveiras todas próxima ao Centro de 

Educação Infantil Professora Regina Basto, Bairro Areais, Munícipio 

de São José. 

763 

Secretaria 

Executiva de 

Urbanismo e 

Serviços Públicos 

sugerindo que seja notificado os proprietários de terrenos 

localizados ao longo da Rua Álvaro Medeiro Santiago, Areais, São 

José, para que providenciem as devidas manutenções e 

adequações nas calçadas, dentro dos moldes exigidos. 

764 

Prefeitura 

Secretaria 

Executiva de 

Urbanismo e 

Serviços Públicos 

sugerindo que seja providenciado serviços de manutenção, capina 

e roça da Rua Álvaro Pedro Gregório, bairro Barreiros, neste 

Município 

765 

Prefeitura 

Secretaria 

Executiva de 

Urbanismo e 

Serviços Públicos 

sugerindo que seja notificado o proprietário do terreno localizado 

na esquina da Rua Valdemar Schmidt com Rua Vidal Vicente de 

Andrade (próxima ao CTG Os Praianos) para que realizem a 

limpeza e conservação dos terrenos baldios, bem como 

providenciem o fechamento dos mesmos (com cercas ou muros), 

além da instalação de passeio (calçada). 

766 

Departamento de 

Transportes e 

Terminais - DETER 

– GERÊNCIA DE 

FISCALIZAÇÃO – 

GEFIS 

(FLORIANÓPOLIS) 

reivindicando-lhe que seja realizado fiscalizações na prestação dos 

serviços de transporte municipal e intermunicipal da Empresa 

Rodoviária Santa Terezinha Ltda. 

854 

Secretaria 

Executiva de 

Urbanismo e 

Serviços Públicos 

reivindicando-lhe que seja notificado os proprietários do imóvel 

localizado em Rua Projetada (foto anexo) entre a Rua Eugênio 

Portela e Rua Pintor Eduardo Dias, a fim de que tomem 

providências quanto ao acumulo de entulhos obstruindo o trânsito 

de pedestre na calçada, bem como providencie os serviços de 

roçada. Ruas Localizada na Divisa de Barreiros com Jardim 

Atlântico. 

855 

Secretaria de 

Segurança, Defesa 

Social e Trânsito 

reivindicando-lhe que seja adotado medidas junto a Rua Maria 

Oliveira - Serraria, São José - SC, 88115-163, para cessar o 

estacionamento de veículos nos dois lados da via e nas calçadas, 

que dificultam o trânsito de veículos e pedestres. Pedimos ainda, 

que seja realizado rondas da Guarda Municipal no local. 

874 
Secretaria de 

Projetos Especiais 

reivindicando-lhe que seja providenciado melhorias na iluminação 

pública, com substituição de luminárias em LED, priorizando 

lugares próximo a paradas de ônibus e escolas. 

875 

Prefeitura 

Secretaria 

Executiva de 

Urbanismo e 

sugerindo que seja providenciado a substituição na fixação na 

sinalização vertical instalada em cano de metal sobre o piso tátil 

(calçada) quando poderia estar instalada no poste de energia 

elétrica, localizado na Rua Capitão Pedro Leite, próximo ao n.10. 



Serviços Públicos 

875 

Prefeitura 

Secretaria 

Executiva de 

Urbanismo e 

Serviços Públicos 

sugerindo que seja providenciado a substituição na fixação na 

sinalização vertical instalada em cano de metal sobre o piso tátil 

(calçada) quando poderia estar instalada no poste de energia 

elétrica, localizado na Rua Capitão Pedro Leite, próximo ao n.10. 

908 

Prefeitura 

Secretaria de 

Projetos Especiais 

sugerindo que seja realizado estudo técnico quanto ao uso das 

lixeiras comunitárias em pontos especifico e na rota da coleta 

seletiva, no município. 

947 

Secretaria da 

Infraestrutura 

Superintendencia 

Municipal do Meio 

Ambiente 

Casan 

sugerindo que seja realizado fiscalização junto ao bueiros 

localizado na Rua Franklin Cascaes esquina Rua João José Martins, 

bairro Real Parque, por conta do liquido que sai do local, bem 

como o forte odor. Sugerimos ainda que diante dos apontamentos 

realizado sejam adotados os serviços de desentupimento para 

cessar os problemas. 

948 

Secretaria 

Executiva de 

Urbanismo e 

Serviços Públicos, 

Fundação Municipal 

do Meio Ambiente 

e Desenvolvimento 

Sustentável 

Secretária da 

Infraestrutura 

reivindicando-lhe o desassoreamento do Rio Três Henrique altura 

com Rua Fagundes Varela em direção à Avenida das Torres, bairro 

Areias, neste Município, bem como fiscalização quanto a normas 

ambientais. 

949 
Secretaria da 

Infraestrutura 

sugerindo a instalação de redutor de velocidade na Rua Heriberto 

Hulse, Jardim Santiago, São José - SC, 88113-000, próximo ao n. 

3038 – Colégio Padre Agostinho. No local havia um redutor de 

velocidade que foi retirado e por ser áreas escolar é necessário 

com urgência que seja instalado algum redutor 

1008 
Secretaria da 

Infraestrutura 

sugerindo que seja realizado revitalização da Rua Capitão Pedro 

Leite, intensificando a fiscalização das adequações em calçadas, 

capeamento asfáltico e outras intervenções na via pública visando 

segurança, saúde e mobilidade. 

1035 
Secretaria da 

Infraestrutura 

sugerindo a manutenção da quadra de areia localizada no final da 

Avenida das Torres, bairro serraria. 

1036 

Secretaria de 

Segurança, Defesa 

Social e Trânsito 

sugerindo que seja adotado medidas junto a Rua José Vitor da 

Rosa - Barreiros, São José, a fim de intensificar as rondas e 

fiscalizações pela Guarda Municipal. 

1114 Prefeitura 

sugerindo a manutenção no Ginásio Municipal Nedir Valdo Macedo 

localizado na Rua Fúlvio Vieira da Rosa com Rua Marlei Geraldo 

dos Santos, principalmente na parte localizada aos fundos que tem 

sido local de dormitório e descarte irregular de lixo com incêndios 

deste inservíveis 

1115 

Prefeitura 

Secretaria de 

Educação 

sugerindo medidas públicas para garantir que no bairro de 

Barreiros/Sede seja contemplado com uma creche em período 

integral. 

1116 Secretaria de sugerindo que seja adotado medidas junto a Rua José Vitor da 



Segurança, Defesa 

Social e Trânsito 

Rosa - Barreiros, São José, a fim de intensificar as rondas e 

fiscalizações pela Guarda Municipal 

1169 
Secretaria de 

Infraestrutura 

sugerindo a realização de estudo técnico para que as futuras 

instalações de redutor de velocidade (faixa elevada de pedestre) e 

faixa de pedestre sejam instaladas em local distante da esquinas, 

bem como seja eventuais readequações das existentes. 

1170 
Secretaria de 

Infraestrutura 

sugerindo para que seja realizado manutenção e adequações dos 

equipamento “Gelo Baiano” próximo as faixa de pedestre, local 

que vem sendo utilizado para realizar manobras de retorno. 

1171 
Secretaria de 

Infraestrutura 

solicitar a Vossa Excelência a expedição de INDICAÇÃO ao 

Secretário de Infraestrutura sugerindo o retorno do Programa 

“Destino Certo” criado pela Lei Municipal n°4.938/2010 

1172 
Secretaria de 

Infraestrutura 

sugerindo a realização de estudo técnico de engenharia de tráfego 

na Rua Do Iano, visando alteração para sentido único da via. 

1173 
Secretaria de 

Infraestrutura 

sugerindo que seja realizado reparo no asfalto, por conta da 

formação de buraco que vem aumentando na Rua Antônio 

Schroeder, 86 Barreiros. 

1174 
Secretaria de 

Infraestrutura 

solicitar a Vossa Excelência a expedição de INDICAÇÃO ao 

Secretário de Infraestrutura sugerindo a instalação de redutor de 

velocidade na Rua João Paulo Gaspar, Ipiranga - São José. 

1212 

Prefeitura 

Secretaria 

Executiva de 

Urbanismo e 

Serviços Públicos 

sugerindo que seja providenciado a notificação do proprietário do 

terreno localizado na Rua Valdemar Schmidt 535, bairro 

Forquilhas, para que realizem a limpeza e conservação do imóvel. 

1213 

Secretaria de 

Segurança, Defesa 

Social e Trânsito e 

Secretaria 

Executiva de 

Urbanismo e 

Serviços Públicos 

sugerindo que seja providenciado fiscalização em todos os bairros 

do Município quanto as exigência legais para calçadas visando 

mobilidade e acessibilidade. 

1273 

Prefeitura 

Secretaria 

Executiva de 

Urbanismo e 

Serviços Públicos 

sugerindo que seja notificado o proprietário do imóvel localizado 

na Rua Mar Del Plata esquina com Rua Xangri Lá, bairro Barreiros, 

para que realizem a limpeza e conservação do imóvel, bem como 

providenciem as adequações necessárias no passeio público. 

1274 

Secretaria de 

Segurança, Defesa 

Social e Trânsito 

sugerindo maior atuação da Guarda Municipal junto ao Bairro 

Barreiros (Avenida Leoberto Leal e adjacentes), para que possa 

realizar patrulhamento preventivo, e principalmente buscar o 

respeito as legislações de trânsito. 

1324 

Secretaria de 

Segurança, Defesa 

Social e Trânsito 

sugerindo que o setor de trânsito realize fiscalizações na Avenida 

Leoberto Leal quanto a conduta dos motoristas do transporte 

coletivo para que utilizam os recuos destinados ao embarque e 

desembarque de passageiros. Conduta que tem fomentado o 

congestionamento. 

1466 
Secretaria de 

Infraestrutura 

que seja realizado reparo na tampa de bueiro na Rua Otto Júlio 

Malina em frente a UBS do Bairro Ipiranga e Escola Básica Homero 



de Miranda Gomes, bairro Ipiranga, haja vista que a tampa de 

concreto está quebrada, expondo risco a pedestres e motoristas. 

1611 

Secretaria de 

Segurança, Defesa 

Social e Trânsito 

sugerindo a realização de estudo técnico quanto a proibição de 

estacionar em um dos lados da via ao longo da Servidão Passos 

Filhos, e sua consequente distribuição adequada de sinalização 

vertical (placas) na via 

1612 
Secretaria de 

Infraestrutura 

sugerindo que seja realizado a reposição da estrutura metálica 

(guard rail) que estava instalado no pátio do Centro de Atenção 

Psicossocial Infantojuvenil CAPS i, localizado na Rua Fagundes 

Varela, bairro Areais. O equipamento é de suma importância haja 

vista que servia de proteção ante a proximidade com a margem do 

Rio Três Henrique 

1969 
Secretaria de 

Infraestrutura 

solicitando a realização de recapeamento asfáltico em trecho da 

Rua São Pedro, próximo ao n°1488, bairro Barreiros, neste 

município, haja vista a irregularidade no asfalto, causando serias 

trepidações nas residências com o trânsito de veículos pesados, 

principalmente ônibus. 

2398 
Secretaria de 

Infraestrutura 

sugerindo que seja realizado reparo no asfalto e bueiro, localizado 

na rua Capitão Pedro Leite, próximo ao n.9, bairro de Barreiros, 

neste Município. 

2399 

Prefeitura 

Secretaria 

Executiva de 

Urbanismo e 

Serviços Públicos 

sugerindo que seja providenciado a substituição na fixação na 

sinalização vertical instalada em cano de metal sobre o piso tátil 

(calçada) quando poderia estar instalada no poste de energia 

elétrica, localizado na Rua Capitão Pedro Leite, próximo ao n.10. 

2677 Prefeitura 

sugerindo a doação de parte do terreno institucional localizado aos 

fundos da UBS Ceniro Martins, Avenida Ceniro Luiz Ribeiro Martins 

para a Associação dos Moradores do bairro, visando a construção 

de uma sede. 

2678 

Secretaria de 

Segurança, Defesa 

Social e Trânsito 

sugerindo a realização de estudo técnico de engenharia de tráfego 

nas vias ao redor do Parque do Araucária; Rua Josué Orion Neto 

Capistrano, Travessa Valentin Heriberto Warmling e Rua Nilton 

Antenor de Souza, para a implantação de sistema binário na 

localidade, almejando maior fluidez, segurança e comodidade ao 

trânsito, moradores e frequentadores. 

2679 

Secretaria de 

Segurança, Defesa 

Social e Trânsito 

sugerindo a realização de estudo técnico objetivando a instalação 

de Câmara de Monitoramento 24hs no Parque do Araucária, a fim 

de toda a área do parque e as vias adjacentes. 

2706 

Prefeitura 

Secretaria de 

Segurança, Defesa 

Social e Trânsito 

Secretaria de 

Infraestrutura 

para que providencie a retirada do gelo baiano instalado na 

Avenida Leoberto Leal em Barreiros. 

2948 
Secretaria de 

Infraestrutura 

sugerindo que seja realizado reparo no asfalto, por conta da 

formação de buraco que vem aumentando na Rua Antônio 

Schroeder, em frente ao 7º Batalhão da Polícia Militar SC-São 

José. 



2949 

Prefeitura 

Secretaria de 

Segurança, Defesa 

Social e Trânsito 

sugerindo a instalação de sinalização vertical proibindo o uso alto 

no Parque do Araucária, bairro Serraria, da mesma forma, que 

seja realizada fiscalização por parte da Guarda Municipal. 

2987 

Secretaria de 

Segurança, Defesa 

Social e Trânsito 

reivindicando-lhe que seja tomado providências quanto a situação 

do ponto de ônibus instalados na Rua Fagundes Varela, em frente 

a padaria Doce Sabor, bairro Areais, pois o mesmo está em 

situação calamitosa, representando risco aos pedestres e usuários 

do serviço público de transporte coletivo. 

2988 

Prefeitura 

Secretaria 

Executiva de 

Urbanismo e 

Serviços Públicos 

reivindicando-lhe notificação do proprietário do terreno localizado 

na Rua São Cristóvão esquina com Rua Mar Del Plata, bairro 

Barreiros, para que realizem a limpeza, conservação do imóvel, 

bem como providenciem o fechamento do imóvel. 

3048 Prefeitura 

sugerindo a apresentação de projeto de lei a fim de seja realizado 

alteração na Lei n. 5.633 de 20 de outubro de 2017, que 

“INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO ÀS 

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS VOLTADAS À SAÚDE NO ÂMBITO DO 

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, para 

que conste a possibilidade das Organizações Sociais apenas na 

Unidade de Pronto Atendimento 24 horas da Policlínica 

Forquilhinhas. Para tanto apresentamos minuta de Projeto de lei. 

3203 

Com 7º BPM/SJ 

Secretaria de 

Defesa Social e 

Trânsito 

reivindicando-lhe rondas no Loteamento Araucária, principalmente 

no Parque do Araucária, bairro Serraria, município de São José. 

3388 
Secretaria de 

Infraestrutura 

sugerindo a instalação de redutor de velocidade, ou faixa elevada 

de Pedestre com a devida sinalização horizontal/vertical ao longo 

da na Rua Gisela entroncamento com Rua Araranguá, bairro Vela 

Vista I 

3479 

Prefeitura 

Secretaria de 

Saúde 

sugerindo que seja desenvolvido material informativo acerca do 

funcionamento de todos os estabelecimentos de saúde do 

Município, visando informar o cidadão de todo funcionamentos das 

respectivas unidades de saúde, prezando pela excelência e 

qualidade na prestação dos serviços ofertados. 

3480 

Secretaria de 

Segurança, Defesa 

Social e Trânsito 

sugerindo que seja realizado estudo técnico visando a 

possibilidade de regulamentar a permissão de estacionar em 

apenas um dos lados da Rua David Nasser e Rua Paulo João dos 

Santos, todas do bairro Areias, bem como seja providenciado as 

sinalizações horizontais e verticais. 

3482 
Secretaria de 

Infraestrutura 

sugerindo que seja realizado reparo no asfalto na Rua Capitão 

Pedro Leite em frente à Casa das Cucas, em barreiros, por conta 

de formação buraco que tem causado sérios transtornos ao 

trânsito. 

3328 
Secretaria de 

Infraestrutura 

sugerindo que seja realizado reparo no asfalto na Rua Pedro 

Gregório, entroncamento com a Rua José Víctor da Rosa, bairro 

Barreiros 

3329 Prefeitura sugerindo a manutenção do espaço de lazer localizadas na Rua 



Secretaria de 

Infraestrutura 

Regina Maria da Silva Waltrick Ramos, Serraria-SC, CEP 88113-

140, próximo ao Rio Três Henrique, bem como em caráter de 

urgência a realização da manutenção do alambrado, expondo risco 

aos usuários do equipamento de lazer. 

3387 

Secretaria de 

Segurança, Defesa 

Social e Trânsito 

sugerindo que seja realizado readequação na sinalização horizontal 

e vertical de proibido estacionar ao longo da Rua Cristo Rei, Real 

Parque-São José/SC, haja vista que em ambos os lados da via há 

restrição de estacionamento. 

3419 

Secretaria de 

Urbanismo e 

Serviços Públicos, 

Fundação Municipal 

do Meio Ambiente 

e Desenvolvimento 

Sustentável  

Secretaria de 

Infraestrutura 

sugerindo que seja tomado providencias quanto ao acumulo de 

lixo as margens do Mar – faixa de areia, tubulações de água 

pluvial e outros encanamentos despejando resíduos no mar, 

localizado à Rua Heriberto Hulse, fundos do n. 1016 e da Empresa 

Plastimper, Barreiros 

3481 
Secretaria de 

Infraestrutura 

sugerindo que seja realizado reparo no asfalto na Rua Capitão 

Pedro Leite em frente à Casa das Cucas, em barreiros, por conta 

de formação buraco que tem causado sérios transtornos ao 

trânsito. 

3483 

Prefeitura 

Secretaria de 

Saúde 

solicitando a realização de estudo técnico quanto a implantação de 

Sistema de Controle, Distribuição e Dispensação de 

Medicamentos/insumos em todos os estabelecimentos de saúde do 

Sistema Único de Saúde (SUS), sob a gestão do Município de São 

José, objetivando seu correto controle e distribuição. 

3484 

Secretaria 

Executiva de 

Urbanismo 

Secretaria de 

Serviços Públicos 

Fundação Municipal 

do Meio Ambiente 

e Desenvolvimento 

Sustentável 

Secretaria de 

Infraestrutura 

sugerindo que seja tomado providencias quanto ao acumulo de 

lixo as margens do Mar – faixa de areia, tubulações de água 

pluvial e outros encanamentos despejando outros tipos de 

resíduos no mar, localizado à Rua Heriberto Hulse, fundos do n. 

1016 e da Empresa Plastimper, Barreiros. 

3559 
Secretaria de 

Infraestrutura 

sugerindo a realização de estudo técnico visando a instalação de 

redutor de velocidade/faixa elevada de pedestre na Rua Job Bispo 

de Castro – Ipiranga, São José - SC, 88113-330. 

3560 

Secretaria de 

Segurança, Defesa 

Social e Trânsito 

sugerindo que seja realizado adequação na sinalização vertical 

instalada na Rua Pedro Alvares Cabral, próximo ao n.740, com a 

retirado e instalação a uma distância máxima de 10m da esquina. 

3743 
Secretaria de 

Saúde 

sugerindo o encaminhado profissionais da área de vigilância 

epidemiológica para tomar providencias com a proliferação de 

caracol "Achatina fulica", mais conhecido como "Caramujo 

Africano", em imóvel localizado na Rua Caetano da Costa Coelho, 

ao lado do n.1654, bairro areais, São José-SC, 88113-790. 



3744 

Prefeitura 

Secretaria de 

Infraestrutura 

Secretaria de 

Projetos Especiais 

sugerindo que seja realizado a instalação de novos banheiros 

públicos em pontos diversos da Avenida Beira Mar São José. 

3779 

Prefeitura 

Secretaria de 

Saúde 

solicitando a redução da carga horária dos Agentes de Combates a 

Endemias, de 40 horas semanais para 30 horas semanais, durante 

o horário de verão estabelecido no Brasil. 

3850 

Secretaria de 

Segurança, Defesa 

Social e Trânsito 

para que realize estudo sobre acerca da possibilidade de se 

instalar placas de proibido estacionar no lado direito da via para 

quem acessa a primeira travessa da Rua Antônio Schroeder, no 

Bairro Nossa Senhora do Rosário, travessa essa que dá acesso à 

garagem do condomínio residencial João Manoel. 

3851 

Secretaria 

Executiva de 

Urbanismo e 

Serviços Públicos 

que notifique o proprietário do terreno localizado na Rua São 

Cristóvão, esquina com Rua Mar Del Plata, bairro Barreiros, neste 

município, para que tome providências quanto ao acúmulo de lixo 

depositado no local, bem como providencie a recuperação dos 

tapumes, que foram danificados e cuja ausência, permitem o 

depósito de inservíveis, entulhos e lixo, no referido terreno. 

3924 

Prefeitura 

Secretaria de 

Segurança, Defesa 

Social e Transito 

Secretaria de 

Infraestrutura 

Nº 3924/2018 do Vereador André Guesser, à Prefeita Municipal de 

São José, Secretaria de Segurança, Defesa Social e Trânsito e ao 

Secretário de Infraestrutura sugerindo adequações no canteiro 

central ao longo da Avenida das Torres (Av. Osvaldo José do 

Amaral), com a instalação de calçadas para que o canteiro central 

e as faixas de pedestres sejam perpendiculares as vias, 

proporciona maior mobilidade, acessibilidade, segurança e 

diminuindo a exposição dos pedestres aos veículos. 

3930 
Prefeitura 

CELESC 

sugerindo que seja tomado providências quanto ao cabeamento 

“baixo” instalados nos Postes de Energia elétrica na Rua Theodoro 

Francisco dos Santos, bairro Fazenda Santo Antônio, CEP 88104-

547, que constantemente são rompidos por caminhões. 

3931 

Prefeitura 

Secretaria de 

Infraestrutura 

Secretaria de 

Planejamento e 

Assutos 

Estratégicos 

sugerindo que seja realizado a instalação de equipamentos de 

lazer na Escola Municipal Vila Formosa, Forquilhas, São José – SC. 

3932 

Prefeitura 

Secretaria de 

Infraestrutura 

sugerindo a continuidade da pavimentação asfáltica da Rua José 

Edgar Dill, a partir do cruzamento com a Rua Francisco Inácio do 

Nascimento, bairro Forquilhas, neste Município. 

3933 
Secretaria de 

Infraestrutura 

sugerindo que seja realizado o reperfilamento de lajotas da Rua 

sem saída localizada ao lado do Campo do Bicudo, R. Manoel Rosa, 

922, Areais, neste município. 

 


