
PRESTANDO CONTAS 2018
Ano 2 | Dezembro 2018 | 3 mil exemplares



2018 foi intenso. Batalhei todos os 
dias por uma São José melhor e 
conseguimos muitos avanços.

Na área da mobilidade urbana, defendi a 
licitação do transporte público municipal; 
conversei com as empresas de transporte 
coletivo e Deter para disponibilizar mais 
horários de ônibus, otimização da rota 
e conforto aos usuários; conquistamos 
melhorias nas linhas Dona Adélia e Dona 
Wanda e uma nova linha: o Executivo 
Zenaide, via Estreito.

Também apresentei projetos de lei visando 
o planejamento urbano da cidade para 
construção do Anel Viário de São José e das 
Avenidas Beira-Rio e das Indústrias.

Prestando Contas 2018
Em Brasília, representando todos os 
vereadores, busquei investimentos para 
São José. 

Foi um ano de solicitações aos Correios 
para entrega de correspondências nos 
loteamentos de Forquilhas e de Potecas. Na 
reunião de novembro, os representantes 
dos Correios sinalizaram positivamente 
para atender os loteamentos que estão 
estruturados.

Comemoramos também a aprovação 
unânime da Lei dos Garis para fornecer 
melhores condições de trabalho a esses 
profissionais. 

Encerro 2018 feliz e com ainda mais 
energia para 2019. Agradeço a cada um 
que sugeriu ações e expôs as demandas 
necessárias, ampliando a minha visão para 
atuar em mais frentes, que melhorem o dia 
a dia dos josefenses.

Feliz Natal e Próspero 2019! 
Um abraço,

Nossos contatos
Câmara de São José – Gabinete 14, Centro, São José. (48) 3029-1325

gabinete@nardiarruda.com.br
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Agora
é lei! 

Três projetos de lei apresentados 
pelo vereador Nardi Arruda 
tornaram-se leis, após pareceres das 
Comissões, aprovação em plenário e 
promulgação. 

Lei dos Garis
(Lei Municipal nº 5.657/2018)
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Para contribuir com a organização 
urbana, Nardi Arruda protocolou 
projeto de lei para nomear de Rua 
Cecília Maria de Melo a via pública 
chamada de “T17”, no Loteamento 
Recanto da Natureza, em Forquilhas.
O trabalho do vereador vai além da 
proposição legislativa, Nardi Arruda 
sempre solicita a inserção da nomeação 
da rua ao Google Maps, contribuindo 
para a divulgação da informação. 

Outros projetos para nomeação de rua 
foram protocolados pelo vereador Nardi 
Arruda e estão em tramitação na Câmara.

A Lei dos Garis regulamenta melhores 
condições de trabalho aos servidores da 
limpeza urbana de São José.

Denominação de 
Rua Cecília Maria 
de Melo
(Lei Municipal nº 5.696/2018)

Conquistas

Equipamentos de 
proteção. Almoço adequado. Água potável. Sanitários móveis.

Ambiente adequado
para refeições.

Vestiário com 
chuveiro, sanitário e 
armários individuais.

Dia Municipal do 
Trabalhador da 
Construção Civil 
(Lei Municipal nº 5.701/2018)

Além de homenagear os trabalhadores 
da construção civil no dia 26 de outubro, 
a lei incentiva ações para prevenção 
de acidentes de trabalho e ressaltar a 
importância da categoria. 
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Dia Municipal
do Gari (Projeto nº 70/2018)

Objetivos:
- instituir o dia 16 de maio como Dia 
Municipal do Gari em homenagem aos 
profi ssionais que atuam nos serviços de 
limpeza urbana, asseio, conservação e 
coleta de lixo;
- autorizar o Poder Executivo a realizar 
ou fi rmar parcerias para promover 
ações voltadas à categoria, a exemplo de 
atividades para prevenção de acidentes 
de trabalho.
Situação: em tramitação na Câmara.

1

Projetos
de lei
Confi ra os principais 
projetos de lei protocolados 
por Nardi Arruda em 2018.

2 Dia Municipal do Agente de Combate às 
Endemias (Projeto de Lei nº 59/2018)

Objetivo:
- instituir o dia 4 de outubro como o Dia Municipal dos Agentes de Combate às 
Endemias, autorizando o Poder Executivo, na referida data comemorativa, realizar ou 
fi rmar parcerias para promover ações voltadas à conscientização da importância da 
categoria para a sociedade.

Situação: em tramitação na Câmara. (Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação aprovado em 1ª e 2ª discussões no plenário)

MAIS AÇÕES PARA A CATEGORIA
Indicação: auxílio fi nanceiro federal para agentes de combate às endemias
Nardi Arruda fez indicação à Prefeitura para adesão ao Programa de Qualifi cação 
das Ações de Vigilância em Saúde (PQV-VS), do Ministério da Saúde. A iniciativa visa 
aperfeiçoar as ações em saúde e buscar auxílio fi nanceiro federal para os agentes de 
combate às endemias, conforme previsto na Portaria nº 1.708/2013.
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Planejar a São José do futuro requer ações prévias de 
organização urbana. Pensando no desenvolvimento da cidade, 
Nardi Arruda protocolou dois projetos de lei para viabilizar a 
construção de novas estradas e duplicação de vias.

Planejamento urbano
Anel Viário de São José (Projeto de Lei nº 153/2018) e
Avenidas das Indústrias e Beira-Rio (nº 154/2018)

3 e  4 

- Implantação da Avenida Beira-Rio
- Área a ser reservada para Avenida das Indústrias
- Área de preservação
- Duplicação das Ruas Antônio Jovita Duarte
  e Vereador Arthur Mariano 
- Duplicação da Rua João José Martins
- Duplicação das Ruas Kiliano Hammes
  e Francisco Torquato da Rosa  

Legenda:
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Objetivos:
- regulamentar o atendimento às 
intervenções emergenciais nas áreas de 
uso comum do povo;
- formar lista única de intervenções 
solicitadas, bem como divulgar a lista 
de espera no site ofi cial da Prefeitura e 
a relação de intervenções executadas. 
O atendimento da lista de espera 
respeitará, além da ordem cronológica, 
classifi cação de prioridade e execução 
por região;
- fornecer mais transparência na 
execução das manutenções e reparos, 
possibilitando a população acompanhar 
o andamento das solicitações.
Situação: em tramitação na Câmara.

Lei do Tapa-Buraco
(Projeto de Lei nº 104/2018)5

7
bairros benefi ciados diretamente

(Areias, Distrito Industrial, 
Forquilhas, Forquilhinha, Picadas 

do Sul, Potecas e Real Parque).

Nardi Arruda, vereador por São José

Diretrizes:
Os Projetos de Lei nº 153 e 154/2018 
estabelecem afastamento mínimo 
frontal ou da margem do Rio 
Forquilhas e do eixo central das vias 
existentes mencionadas na legenda 
para aprovação de novas obras no 
município. 

Essas três obras viárias vão dar mais 
fl uidez ao trânsito da região oeste:
- Anel Viário de São José, 
contemplando a duplicação das 
Ruas Antônio Jovita Duarte, Vereador 
Arthur Mariano, João José Martins, 
Kiliano Hammes e Francisco 
Torquato da Rosa.
- Avenida Beira-Rio: construção que 
margeará o Rio Forquilhas até a BR 
101.
- Avenida das Indústrias: trecho 
da Avenida Beira-Rio, na região 
compreendida entre a SC 281 até a 
Avenida Ceniro Luiz Ribeiro Martins.

A proposta é reservar 
espaço para o Anel Viário 
de São José e para as 
Avenidas Beira-Rio e das 
Indústrias, possibilitando 
um novo eixo de 
desenvolvimento para a 
cidade e qualidade de vida 
aos moradores com mais 
opções para a mobilidade 
urbana”.

“

Situação: em tramitação na Câmara.



Licitação do transporte público municipal, 
integração, tarifa única e planejamento 
da cidade. Essas são algumas lutas do 
vereador Nardi Arruda para contribuir com 
a mobilidade urbana. Paralelamente, o 
vereador tem articulado aprimoramentos 
para o sistema existente. Acompanhe as 
principais ações relacionadas ao transporte 
público.

Mobilidade urbana:
transporte público

2018 Maio
Jun.

Jul.

Indicações: horários, linhas e 
manutenção de abrigos

Nardi Arruda fez indicação ao Deter e às 
empresas de transporte coletivo por mais 
horários e otimização do itinerário.

À Prefeitura, o vereador apresentou 
indicações para reforma e manutenção 
dos abrigos de passageiros e instalação de 
novos.

Audiência no Deter

Em reunião com o Presidente do Deter, 
Fúlvio Brasil Rosar Neto, o vereador 
explicou as propostas apontadas nas 
indicações para alterações do itinerário, 
em especial nas linhas Dona Adélia, 
Ipiranga e São Pedro.

Reuniões nas empresas Biguaçu e Estrela

Os detalhes das solicitações 
para as três linhas foram 
especificados pessoalmente 
em reuniões nas empresas de 
transporte coletivo; primeiro 
na Biguaçu (foto) e depois 
na Estrela. Ocasiões em que 
Nardi Arruda apresentou mais 
demandas da comunidade.
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Linha do tempo 2018



Out.
Nov.

Nov.

Com a retirada do projeto de lei da 
Alesc sobre o transporte metropolitano, 
o vereador reforçou mais uma vez a 
necessidade de licitar o transporte público 
municipal. Os principais benefícios serão: 
tarifa única e integração no próprio 
município. Nardi Arruda também está 
conversando com a Prefeita Adeliana Dal 
Pont sobre esse assunto.

Licitação do transporte público municipal

Motivada pelas manifestações da comunidade, 
encaminhadas pelo vereador, a empresa Biguaçu 
aperfeiçoou as linhas Dona Adélia e Dona Wanda com 
inserção dos ônibus executivos, itinerário otimizado e  
mais horários. Nardi Arruda acompanhou os impactos das 
mudanças e conversou com passageiros.

As explanações do vereador para ter uma linha Forquilhas-
Centro de Florianópolis, passando por Barreiros e Estreito, 
renderam a nova linha: Executivo Zenaide. Compartilhada 
pela Biguaçu e pela Estrela, é a primeira linha que liga 
Forquilhas ao norte de São José. O vereador defende a 
operação da linha com o ônibus convencional.

Nova linha Executivo Zenaide, via Barreiros

Saiba mais em: www.nardiarruda.com.br  | 9

Conquistas e acompanhamento 



Correios:
Ampliação dos serviços postais

Nardi Arruda está empenhado 
na solução das entregas de 
correspondências no município 
com destaque para os loteamentos 
situados em Potecas e em Forquilhas.
Acompanhe um breve histórico com 
as principais ações. 
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Após reclamação dos moradores sobre entrega 
defi citária de correspondências e encomendas, 

o vereador Nardi Arruda protocolou em 
dezembro de 2017 Moção de Apelo, dirigida 

aos Correios, para regularização dos serviços 
postais em São José, especialmente nos 

loteamentos dos bairros Forquilhas e Potecas. 
A moção foi aprovada por unanimidade entre 

os vereadores em fevereiro de 2018. 

Diante do ofício emitido pelos Correios em resposta à 
Moção, justifi cando que não vislumbram possibilidade de 
expansão na região, Nardi Arruda e demais vereadores se 

reuniram com o Superintendente em busca de soluções. 
Nardi Arruda argumentou que muitos loteamentos estão 

prontos para o recebimento.

DEZ
2017

MOÇÃO DE APELO

REUNIÃO NOS CORREIOS MAR
2018



Representantes dos Correios sinalizaram ampliação das entregas, até 
o 2º semestre de 2019, aos loteamentos que estão estruturados para 
receber os serviços postais. No Ceniro Martins, a solução deve vir até de 
março de 2019, já que são poucas ruas não atendidas pelos serviços.

SOLUÇÃO PARA POTECAS E FORQUILHAS

Em nova reunião, o Superintendente dos Correios informou que em dois 
meses iniciariam levantamento para novo sistema de distritamento.

|11 Saiba mais em: www.nardiarruda.com.br  

Como encaminhamento da reunião, Nardi Arruda e técnicos dos Correios 
realizam vistoria para avaliar a possibilidade de expandir as entregas. No 
mesmo dia, o vereador fez indicação à Prefeitura para instalação de placas 
de logradouros nos loteamentos em análise.

VISTORIA TÉCNICA E INDICAÇÃO

ANUNCIADA CONTAGEM PARA DISTRITAMENTO

ORIENTAÇÕES AOS MORADORES
Nardi Arruda distribuiu em vários loteamentos material 
informativo para adequação das residências. Dicas:
- Destine correspondências para a própria residência. Assim, 
os Correios vão perceber que há demanda.
- Coloque caixas de correspondência.
- Numere as casas corretamente e em local visível.

MAR
2018

JUN
2018

JUL
2017

NOV
2018
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Em Brasília

Em busca de
investimentos
para São José
Melhorias para a BR 101 
e para o contorno viário, 
investimentos em turismo e 
captação de recursos para 
prevenção a desastres naturais 
foram os principais assuntos 
da viagem a Brasília feita pelos 
vereadores Nardi Arruda e 
Michel Schlemper, em maio, 
representando todos os 
vereadores josefenses.

Em reunião com a ANTT, os vereadores 
pediram apoio para viabilizar:
- terceira pista da BR 101 sentido norte, 
em São José.
- continuidade da marginal da BR 101, 
do trecho do Kobrasol até o Shopping 
Itaguaçu, passando sob a Via Expressa;
- ampliação do viaduto Kobrasol-Roçado;
- construção de elevados a partir de uma 

BR 101: melhorias solicitadas

- aumento do raio das rótulas da SC 281;
- retirada do aterro sob a ponte do Rio 
Maruim, no bairro Colônia Santana, para 
facilitar o escoamento das águas da 
chuva.

Para o contorno viário da Grande 
Florianópolis, os representantes do 
legislativo josefense solicitaram:
- ampliação da passagem da futura alça de 
contorno, localizada na Rua Luiz Carolino 
Pereira;

pista das marginais em todas os viadutos 
da rodovia;
- realocação da passarela da Rua Docilício 
Luz (bairro São Luiz) para a Francisco 
Pedro Cunha (bairro Kobrasol); e
- melhoria do trevo de Barreiros com 
instalação de um possível semáforo 
ou lombada eletrônica na Rua Cândido 
Amaro Damásio.

Contorno viário da Grande Florianópolis



Prevenção a desastres naturais

Em Brasília, os vereadores josefenses 
conheceram os trâmites para captar 
recursos federais para ações de 
prevenção a desastres. No retorno 
a São José, fizeram indicação à 
Prefeitura com orientações e 
sugestões de 12 planos de trabalho a 
serem elaborados para pleitear essas 
verbas federais.
Os planos compreendem 
intervenções em áreas de risco, como 
macrodrenagem, estabilização de 
encostas, recuperação de residências 
e alargamento e proteção de talude 
dos rios.

12
bairros contemplados diretamente

(Areias, Barreiros, Bela Vista, 
Campinas, Colônia Santana, 

Forquilhas, Ipiranga, Jardim Cidade 
de Florianópolis, Jardim Santiago, 

Kobrasol, Ponta de Baixo e Serraria)

136 mil
moradores beneficiados

diretamente   Dados demográficos: IBGE – Censo 2010
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da população josefense

Em reunião com o Ministro do Turismo, Vinícius Lummertz, os vereadores 
buscaram auxílio financeiro para instalação de quatro portais de identificação de 
entrada e saída do município. O senador Dário Berger; o Secretário de Estado de 
Turismo, Cultura e Esporte, Tufi Michreff Neto, e prefeitos catarinenses também 
participaram da audiência.

45,6%

Turismo



Mais ações 2018
CADEIÃO, EM POTECAS, NÃO!
O vereador Nardi Arruda é contrário 
à construção do Cadeião em Potecas. 
Nardi Arruda frisa que o local é área 
institucional e deve ser destinado 
para a comunidade, a exemplo de 
creche e área de lazer. O vereador 
participou da manifestação popular 
contrária à instalação do Cadeião.

INEFICIÊNCIA DA CASAN
“Tanto no serviço de saneamento 
básico quanto no abastecimento 

de água, o serviço prestado ao 
município pela Casan é precário. 

A Casan está desde 1997 com 
contrato vigente em São José e 
os serviços são inefi cientes. Na 

Estação de Tratamento de Esgoto, 
os moradores vizinhos sofrem com 

o mau cheiro do local e não se 
apresenta uma solução para aquela 
comunidade”, relatou Nardi Arruda 
em sessão. O vereador reforça que 

é necessário discutir um plano de 
saneamento para a cidade e cobrar 

mais investimentos da Casan em 
São José.

CENTRO DE ARTES 
E ESPORTES 
UNIFICADOS (CEU)
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Mais do que participar 
da inauguração do 
Centro de Artes e 
Esportes Unifi cados (conhecido como Praça CEU), no bairro 
Ipiranga, Nardi Arruda contribuiu para o funcionamento do 
local, votando favoravelmente ao Projeto de Lei Complementar 
nº 10/2018. O Projeto destinou cargos para compor a estrutura 
da Praça CEU.

MELHORIAS VIÁRIAS
Nardi Arruda fez indicações ao Executivo Municipal para 
melhorias na sinalização viária dos seguintes trechos:
-  cruzamento da Av. das Torres com a Rua João José Martins;
-  Avenida das Torres com Otto Júlio Malina;
-  Rua Francisco Nappi com a Rua Emidio Francisco da Silva;
-  no S da rua Francisco Nappi, que liga a Rua Rosália Harverotz 
Rohling com a Rua Job Bispo de Castro, no bairro Ipiranga.

Fotos: D
ivulgação PM

SJ



ABERTURA DE VIAS
Serraria - O vereador Nardi Arruda 
batalhou pela abertura da via que 
liga a rua Dona Carola com as ruas 
Maria Oliveira e São Benedito, no 
Loteamento Luar, em Serraria (fotos). 
O acesso proporcionará facilidade 
para os moradores pegarem ônibus 
e irem à unidade básica de saúde, 

NA COMUNIDADE
O vereador manteve extensa 

agenda externa, ouvindo 
moradores nos bairros e 

buscando as soluções com 
os responsáveis. Participou 

de muitas atividades 
desenvolvidas no município, 
como os projetos do Centro 

Educacional Santa Terezinha, 
desfi le cívico em Forquilhas e 

inauguração de obras.

HOMENAGENS
Em 2018, três moradores de São José foram homenageados 
pelo vereador Nardi Arruda em sessões solenes da Câmara:
-  Medalha Albertina Krummel Maciel: Roseana da Silva.
-  Título Cidadão Honorário Josefense: Douglas Souza Oliveira.
-  Medalha Infância Protegida: prof. Sandra Mara Silveira Porto.
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BAILE COMUNITÁRIO 
DE DEBUTANTES
Nardi Arruda foi 

padrinho da debutante 
Silvana Alves no 9º 

Baile de Debutantes 
Comunitário Senita 
Colzani. A iniciativa 
realiza o sonho de 
muitas debutantes 

aliando muitos 
ensinamentos 

ao longo dos 
preparativos, a 

exemplo de palestras 
sobre saúde da 

mulher.

Foto: Rony Costa

creche e escola no Loteamento Luar, 
diminuindo em 1,5 km o trajeto 
quando comparado ao anterior.
Forquilhas – Nardi Arruda também 
está lutando pela reabertura da 
Travessa da Rua Jacob Ferreira de 
Mello, onde foi construído um muro 
irregular interrompendo a passagem.

Antes

Depois



Ajude-nos a fazer
uma São José melhor!

São apenas 3 passos:

Contribua com indicações
para sugestões ou projetos.

escreva sua manifestação

menu Quero indicar

Acesse www.nardiarruda.com.br1
2
3

www.nardiarruda.com.br  /nardiarruda44  nardiarruda (48) 3029-1325
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