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Ofício nº 071/2020 

São José (SC), 25 de março de 2020  

 

 

À Exma. Sra. 
ADELIANA DAL PONT 
Prefeita do Município de São José 
 

Assunto: Encaminhamento de sugestões para ações de combate à crise do COVID-

19 

 

Excelentíssima Senhora Prefeita, 

 

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste, na condição 

de representantes do Parlamento Municipal e diante da grave crise decorrente da 

pandemia que assola todo o planeta, encaminhar uma série de sugestões apontadas 

pelos Vereadores, durante reunião virtual ocorrida no dia de hoje, cujo escopo é 

contribuir com as tomadas de decisão que são de competência do Poder Executivo 

Municipal. 

 

Consignamos, desde já, nossos sinceros cumprimentos a todos os 

servidores que vem atuando de forma contundente e aguerrida nas Unidades Básicas 

de Saúde, Policlínicas, bem como à Guarda Municipal de São José pelo belo trabalho 

que vem desempenhando a fim de garantir o estrito cumprimento das determinações 

do Poder Executivo. 

 

O Poder Legislativo do Município de São José, assim como de 

praticamente todos os demais municípios do Brasil, acatando deliberação dos órgãos 

de saúde pública, suspendeu temporariamente suas atividades, inclusive as sessões 

ordinárias, a fim de colaborar com as medidas de contenção expedidas. 

 



 

 2/7

Preocupados com os mais diversos desdobramentos da pandemia no 

nosso Município, buscou-se encorpar o diálogo com os Vereadores por meio de 

ferramentas tecnológicas que garantem o isolamento e, ao mesmo tempo, 

proporcionam a troca de ideias em tempo real, sempre priorizando o melhor para a 

cidade. 

 

Assim, após algumas horas entre os Edis participantes, restou 

consignado algumas sugestões de medidas que podem ser implementadas pelo 

Executivo Municipal a fim de bem atender aos cidadãos josefenses; 

 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

As pessoas mais carentes e em situação de rua certamente serão as 

que mais sofrerão os efeitos da crise gerada pela pandemia, sendo imprescindível que 

seja priorizado o atendimento dessa parcela da sociedade. Assim, os Vereadores 

sugerem as seguintes medidas na área da Assistência Social: 

 

 Atendimento imediato e urgente para as famílias em estado de vulnerabilidade 

social, com a disponibilização de alimentos e itens básicos de limpeza e higiene 

pessoal, utilizando-se os cadastros das secretarias municipais, bem como 

permitindo abertura de novos cadastros; 

 Implantação, em caráter de urgência, de um abrigo social para as pessoas em 

situação de rua, para que tenham acesso a procedimentos básicos de saúde a 

fim de constatar se estão infectados pelo COVID-19, além de receber tratamento 

de higiene adequado e possam ser mantidos em condições de segurança 

sanitária; 

 Realização de campanhas junto à população para esclarecimento acerca dos 

perigos de contaminação pelo COVID-19, as formas de prevenção e medidas que 

devem ser adotadas em caso de aparecimento de sintomas. 
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ECONOMIA 

 

Os Vereadores demonstraram grande preocupação com os 

desdobramentos do COVID-19 na economia do Município, que já deve começar a 

sentir os efeitos mediante a queda na arrecadação nos próximos dias. A grande 

engrenagem que compõe a economia local deve primar pela manutenção das 

empresas e, consequentemente, dos empregos, sob pena de entrar em colapso. 

Desta forma, sugere-se para análise as seguintes medidas:  

 

 Disponibilização do Portal da Prefeitura de São José de um link de plantão para 

expedição de nota fiscais eletrônicas; 

 Análise da demanda reprimida de novas empresas que aguardam liberação e 

acelerar os procedimentos a fim de viabilizar o início das atividades; 

 Realização de campanha institucional para divulgação da prorrogação do prazo 

de pagamento dos tributos municipais. 

 Análise da possibilidade de isenção ou redução proporcional de tributos 

municipais para as empresas e setores mais afetados pela pandemia, 

condicionados à manutenção dos postos de trabalho; 

 Análise da possibilidade de realização de atividades comerciais ao ar livre, 

respeitando as regras que não aglomeração de pessoas; 

 Análise da viabilidade jurídica do município suspender o pagamento de 

precatórios, utilizando esses recursos nas áreas da saúde, assistência social e 

desenvolvimento econômico; 

 Negociação junto aos credores (bancos e congêneres) a fim de suspender o 

cumprimento das obrigações pecuniárias durante o período em que o município 

estiver engajado na luta contra os efeitos do COVID-19; 

 Disponibilização no Portal da Prefeitura de São José de espaço para divulgação 

dos benéficos oferecidos pelo governo federal, estadual e municipal para setor 

econômico; 

 Formalização de canal de comunicação entre o Poder Legislativo e Executivo do 

Município, designando o Líder do Governo como o elo entre os Secretários do 

município e os Vereadores; 
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 Criação de espaço para a participação do Poder Legislativo Municipal no 

Gabinete/Comitê de crise; 

 Apresentação de um plano municipal de proteção econômica e estímulo ao 

emprego e renda; 

 Criação de boletim diários no Portal da Prefeitura de São José com a publicação 

das medidas adotadas pela gestão, bem como informações acerca dos casos 

suspeitos e confirmados de COVID-19 no âmbito municipal, estadual e federal. 

 

 

SAÚDE 

 

É cediço que a estrutura da saúde municipal é a que está sentindo os 

maiores impactos da pandemia, tendo que continuar dando conta da demanda 

cotidiana e, em face dessa pandemia, adotar todas as medidas necessárias para 

conter a disseminação do COVID-19 dentre a população. Os Vereadores, solidários 

ao esforço empreendido por todos os profissionais da saúde, encaminham as 

seguintes sugestões objetivando contribuir com o enfrentamento do grave quadro que 

se avizinha: 

 

 Disponibilização de canais de divulgação da Secretaria de Saúde de São José 

para esclarecimento de dúvidas sobre campanhas de vacinação e, em especial, 

para informação das medidas que devem ser adotadas para contenção e 

tratamento da COVID-19; 

 Disponibilização de um canal para as pessoas que precisam de receitas médicas 

para remédios de uso continuo e medicamentos controlados possam utilizar a 

fim de evitar o deslocamento até os postos de saúde; 

 Implantação de serviço de entrega a domicilio dos medicamentos de uso 

continuo, priorizando as pessoas enquadradas no grupo de risco do COVID-19; 

 Implementação de política de vacinação em pontos fixos, feitas com as pessoas 

dentro dos próprios carros, evitando a aglomeração nos postos de vacinação; 
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 Determinação de higienização de vias públicas com cloro, hipoclorito de sódio 

ou outra substancia desinfetante, sobretudo no entorno de hospitais e unidades 

básicas de saúde; 

 Análise da viabilidade de alocação dos servidores que estejam trabalhando no 

CATI , no Centro de Triagem e nas UBSs, em hotéis próximos ao local de 

trabalho, almejando garantir o isolamento destes servidores em relação a seus 

familiares; 

 Prestação de apoio total aos servidores que estão em contato direto com a 

realidade do COVID-19; 

 Aproximação entre os prefeitos da Região Metropolitana de Florianópolis para 

que as medidas sociais e de saúde adotadas sejam ao menos semelhantes e 

possam gerar efeitos em todos os municípios, eis que os cidadãos 

reconhecidamente interagem em diversos locais, fator que pode contribuir com 

a proliferação da COVID-19. 

 

 

SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Embora estejam vigorando diversas medidas visando reduzir ao 

máximo o trânsito de pessoas nas vias públicas e demais locais de uso comum do 

povo, há casos em que pessoas desrespeitam as medidas preventivas 

implementadas, pondo em risco toda a coletividade. Nesse sentido, sugere-se em 

casos de permanência do estado de calamidade decretado: 

 

 Ampliação das medidas de restrição de circulação de pessoas nos logradouros 

públicos, praças e demais espaços de uso comum do povo, inclusive com a 

possibilidade de aplicação de sanção pecuniária a quem desrespeitar as 

medidas impostas pelo Poder Público. 

 

As medidas acima citadas demonstram a preocupação do Parlamento 

Municipal com a crise gerada pela pandemia que se originou na China e vem deixando 

um rastro de mortes e incalculáveis prejuízos pode onde passa.  
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As sugestões apresentadas tem como escopo auxiliar o Poder 

Executivo na tomada de decisões, bem como reiterar o compromisso da Câmara de 

Vereadores de São José em somar esforços a fim de bem cuidar dos nossos cidadãos 

e do nosso Município. 

 

O Poder Legislativo Municipal de São José permanece à disposição 

para contribuir com aquilo que for necessário a fim de mitigar e minimizar os efeitos 

do COVID-19 na vida das pessoas e da Administração Municipal, inclusive 

reforçamos o compromisso de ampliar as medidas de austeridade na gestão a 

fim de permitir a antecipação de devolução de dotações e respectivos recursos 

financeiros para que o Poder Executivo Municipal possa aplicar nas áreas mais 

sensíveis aos efeitos da crise. 

 

Por fim, destacamos que o Parlamento Municipal se disponibiliza para 

contribuir com o que for necessário para reforçar os canais de comunicação com o 

Governo do Estado de Santa Catarina, a fim de obter o suporte das mais diversas 

ordens em prol do Município de São José. 

 

Reiteramos nossos votos de estima e consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Michel da Silva Schlemper Nardi Francisco de Sousa Arruda 

Presidente Vice Presidente 

 

 

 

Edílson Alzemiro Vieira Abel Veiga 

Primeiro Secretário Segundo Secretário 
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Alexandre Rosa Alini da Silva Castro 

  

André Guesser Antônio Lemos Filho 

  

Caê Martins Clonny Capistrano 

  

Cristina de Sousa Jair Costa 

  

Méri Hang Moacir da Silva 

  

Orvino Coelho de Ávila Roinoldo de Assis Neckel 

  

Sanderson de Jesus Sandra Martins 

  

Túlio Maciel  

  

 

 

 


