
ANEXO IV – PRONUNCIAMENTOS 

Sessão  Data Expediente Explicações Pessoais Discussão de matérias 

1ª Sessão 
Ordinária 

05/02/2018  Pronunciamento sobre a 
importância da 
transparência, agilidade 
na tramitação dos 
projetos; 

Convite à comunidade 
para que participe mais 
das sessões; 

 

2ª Sessão 
Ordinária 

07/02/2018 - Pronunciamento sobre o 
risco da falta de lombadas 
redutoras de velocidade 
nas vias; 
- Terrenos baldios sem 
calçadas, não cercados 
que servem como local de 
descarte de lixo e 
entulhos; 
- Melhoria na iluminação 
pública onde os recursos 

podem vir da COSIP; 
- Melhorias na Avenida 
Leoberto Leal. 

  

3ª Sessão 
Ordinária 

14/02/2018 - Discussão sobre a 
emenda ao PLC 24/2017 
justificando a necessidade 
da pulverização das 

adoções em toda periferia 
do município; 

- Realocação dos fios de 
telefonia em Barreiros; 
- Eleição na USJ; 
- Manifestação sobre a 

programação dos horários 
dos ônibus com 
acessibilidade; 

 

5ª Sessão 
Ordinária 

21/02/2018 - Terrenos baldios pela 
cidade que carecem de 
fiscalização por parte do 
poder público; 

- Proposta de que a 
Câmara incentive a 
discussão e participação 
da comunidade na 
política; 
- Eleição na USJ 

 - Discussão sobre o 
Projeto de Resolução 
011/2017que versa sobre 
a criação da Frente 

Parlamentar Feminina; 
- Discussão sobre o 
Projeto de Lei nº 
141/2017 que versa 
sobre o fornecimento e 
manipulação de 
medicamentos oriundos 
de plantas medicianais; 

8ª Sessão 
Ordinária  

28/02/2018 - iluminação pública no 
município; 
- audiência pública das 
metas fiscais do 
município; 
- UPA de Forquilinhas;  
- Pavimentação da Rua 
Fagunde Varela em Areias 
e 
- Eleição na USJ. 

  

10ª Sessão 
Ordinária 

07/03/2018 Explicações pessoais 
- Reunião com a 
prefeitura sobre a 

manutenção do horário 
de atendimento do Posto 
de Saude do Bairro Bela 
Vista 
- Consulta popular, 
sempre fazer enquete 

  



com a popução; 

- A importância das 
opiniões dos Conselhos 
Comunitários; 

11ª Sessão 
Ordinária 

12/03/2018  - Alerta contra a violência 
doméstica e que se 
retorne as discussões 
sobre o encaminhamento 

dos recursos ao PAEFI; 
- Cobrança dos devedores 
de IPTU no município 
para que haja um 
incremento nos recurso e 
que sejam investidos na 
segurança, educação e 
saúde. 

 

13ª Sessão 
Ordinária 

21/03/2018 - Destaque ao evento 
tambores de São José, 
evento que reuniu 
diversos artistas na Beira-
mar de São José; 
- Reativação do Programa 
Destino Certo; 
- A necessidade de haver 
uma creche para atender 
a região de Barreiros; 
- Melhor divulgação dos 
meios de contato com a 
prefeitura; 
- Retirada dos carros sob 

custódia do EStado no 
entorno das Delegacias, 
principalmente na de 
Barreiros; 
- Estudo para 
implantação de binários 
em Barreiros;... 

  

14ª Sessão 
Ordinária 

23/03/2018   - Discussão sobre o 
PDL001/2018 a 
importância do 
cumprimento das regras, 
que sejam para tudo e 
todos.  

16ª Sessão 

Ordinária 

28-04-2018 Levando novamente a 

tribuna a situação da 
ação social "Futebol pela 
Paz", esclarecendo que o 
pouco que o Executivo 
investir em melhorias na 
infraestrutura do espaço 
público, muito estará 
fazendo pela comunidade 
local que não ficou de 
braços cruzados diante de 
inúmeros talentos.  

 Discussão sobre o dia de 

combate a homofobia 

17ª Sessão 
Ordinária 

04-04-2018 - Questionamentos sobre 
a aplicação do IPTU em 
São José: 
- Discussão sobre a 
política de preço dos 
combustíveis nos postos 
da Grande Florianópolis 
principalmente em São 

  



José; 

19ª Sessão 
Ordinária 

11-04-2018 - Leis com vício de 
origem, inconstitucionais 
e ilegais que são 
apreciadas em plenário; 
- O estelionato político 
que a Prefeitura da 
Capital está cometendo 

junto à Câmara de 
Florianópolis, inclusive 
com utilização de verba 
pública para colocar a 
população contra os 
vereadores; 
- Organização das placas 
de trânsito no Município 
de São José – 
absurdamente mal 
instaladas e posicionadas, 
o que atrapalha 
pedestres, confundem 
motoristas e, 

principalmente, dificultam 
a vida das pessoas 
deficientes; 
- Projeto de resolução 
que estamos propondo 
para fazer com que a 
Prefeitura tenha a 
obrigação de responder 

às indicações realizadas 
pelos vereadores (hoje, a 
Prefeitura além de não 
atender a demanda 
apresentada, não 
apresenta nenhuma 
resposta ao pedido 
encaminhado pelo 
vereador, mas que, 
normalmente, é uma 
solicitação da 
comunidade). 

  

22ª Sessão 
Ordinária 

23-04-2018   Pronunciamento de apoio 
ao PL 61 que versa sobre 
a identificação por meio 
de placas a prioridade de 
atendimento aos pais que 
possuem filhos autistas 

1ª Sessão 
Extraordiná

ria 

27-04-2018   - Discussão sobre o 
Projeto de Lei n 43/2018 
que autoriza a 

compensação de débitos 
tributários da divida ativa 
com créditos de 
precatórios - Voto pela 
abstenção 
- Discussão do Projeto de 
Lei n° 115/2018 que 

proibe a realização de 
cirurgias estéticas em 
animais - voto favorável. 

25ª Sessão 
Ordinária 

02-05-2018  Descaso do poder público, 
a falta de manutenção de 

 



espaço pública em quadra 

de esportes onde 
acontece a ação social 
"Futebol pela Paz" 

28ª Sessão 
Ordinária 

14-05-2018 - Manifestação sobre o 
conselho de fiscalização 
das OSs, questionando a 
formação do mesmo, que 

deveria ter mais 
representantes; 
- Manifestação sobre a 
reserva de vagas em via 
pública; 

 Discussão sobre o PL 50 
que contempla a 
matricula de irmãos em 
uma mesma instituição 

de ensino municipal; 
- Discussão sobre o PL 
118, que trata sobre 
criação de semana de 
prevenção do câncer 
infantil, manifestando-se 
favorável 
- Requerimento 14 que 

versa sobre o acesso a 
informação. 

29ª Sessão 
Ordinária 

16-05-2018  Comentário sobre a 
Reunião Publica 
abordando o Bullying 

 

32ª Sessão 

Ordinária 

28-05-2018 - Manifestação sobre 

acessibilidade no 
município; 
- Manutenção na quadra 
de esportes da Avenida 
das Torres 

  

33ª Sessão 
Ordinária 

04-06-2018    

34ª Sessão 
Ordinária 

06-06-2018  Chamada de atenção aos 
pares para a assuidade 
nas sessões 

 

35ª Sessão 
Ordinária 

11-06-2018  Cumprimento das Lei, 
Brinquedos adaptados 

 

37ª Sessão 

Ordinária 

18-06-2018 - Por mais investimentos 

na área social 

  

40ª Sessão 
Ordinária 

27-06-2018   Discussão ao PL 47 - 
reordenamento do 
conselho social - Voto 
Favorável 

45ª Sessão 
Ordinária 

06-08-2018 - Decreto 9944/2018 que 
versa sobre as 

gratificações de 
produtividade, 
- Audiência Pública no 
Fórum de São José sobre 
o Transporte Adaptado,  
- A necessidade de 
readequação das placas 

de transito fixadas nas 
calçadas,  
- O espaço público 
praticamente abandonado 
onde é desenvolvido a 
ação social Futebol pela 
Paz e  

- PAEFI. 

  

46ª Sessão 

Ordinária 

08-08-2018   - Discussão ao PL 
91/2018 - 
Posicionamento contrário 
ao PL 



47ª Sessão 

Ordinária 

13-08-2018 - Pronunciamento sobre a 

Reunião do PAEFI 
realizada - Respeito à 
Democracia 

 

 49ª Sessão 
Ordinária 

20-08-2018   Discussão do PL 
113/2017 que dispõe 
sobre os anúncios 
publicitários da 

administração direta 

50ª Sessão 
Ordinária 

22-08-2018 - Pronunciamento sobre o 
respeito e o bom senso 
que falta para com o meio 
ambiente e com a própria 
cidade 
- Ponto de ônibus sem 

teto 

  

51ª Sessão 
Ordinária 

27-08-2018 - Manutenção do CEM 
Morar Bem 

  

53ª Sessão 
Ordinária 

03-09-2018   Discussão e Votação do 
Requerimento 57/2018 
que solicita informações 
sobre a junta médica do 

município 

56ª Sessão 
Ordinária 

12-09-2018 - Apresentação da Moção 
de Congratulações aos 
profissionais do SAMU 
que desempenham com 
esmero suas funções 

  

57ª Sessão 
Ordinária 

17-09-2018 - Pronunciamento sobre 
os programas de 
assistência Social que 
precisam da prioridade do 
poder público municipal 
- A importância de 
inclusão do PAEFI na LOA 
que chegou na Câmara 

Municipal 

  

60ª Sessão 
Ordinária 

26-09-2018 - Apresentação de alguns 
problemas de 
infraestrutura em alguns 
pontos da cidade; 
- Criação de Cargos 
Comissionados - Não 

concordamos com a 
matéria 

  

62ª Sessão 
Ordinária 

3-10-2018 - Terceira pista na BR101 
sentido norte 

  

64ª Sessão 
Ordinária 

10-10-2018 - Manifestação sobre a 
mobilidade urbana da 

grande Florianópolis 

Respeito à democracia  

67ª Sessão 
Ordinária 

22-10-2018 - Manifestação sobre o 
projeto social Futebol pela 
Paz 

  

68ª Sessão 
Ordinária 

24-10-2018 - Manifestação sobre o 
orçamento municipal para 
2019, manutenção de 

praças e o 
reaproveitamento de 
pontos de ônibus 

  

70ª Sessão 
Ordinária 

05-11-2018 - Manifestação sobre a 
manutenção dos pontos 

  



de ônibus no município 

anunciado pela Prefeitura, 
solicitando também uma 
relação de onde haverá 
troca e manutenção 

71ª Sessão 
Ordinária 

07-11-2018   - Discussão do parecer ao 
PL 66/2017, que 
estabelece a 

obrigatoriedade de 
colocação em obras 
públicas municipais 
paralisadas de placa 
contendo exposição dos 
motivos da interrupção. 

75ª Sessão 

Ordinária 

21-11-2018 - Pronunciamento sobre a 

importância da discussão 
das emendas ao 
orçamento serem feitas 
uma a uma; 
- Mais uma vez a emenda 
ao PAEFI será 
apresentada para que o 
orçamento contemple o 
programa; 
- Continuamos também 
cobrando do poder 
público a adequação dos 
pontos de ônibus, para 
que tenham 
acessibilidade a toda 

população. 

  

80ª Sessão 
Ordinária 

10-12-2018   - Discussão do parecer ao 
PL 50/2017, que dispões 
sobre o direito de 
preferência de matricula a 
irmãos na mesma escola. 

81ª Sessão 
Ordinária 

12-12-2018    

82ª Sessão 
Ordinária 17-12-2018 

Esclarecimentos e a 
Importância da Lei 
Rouanet 

  

 


