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Obrigado, São José,
pelos 2.161 votos de confiança.

Continuaremos trabalhando para os josefenses!
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Chegamos ao fi nal do primeiro 
mandato legislativo (2017-2020) com 
orgulho do trabalho realizado e com 
humildade para reconhecer que ainda 
há muito a fazer por São José. 

Agradeço aos 2.161 votos de confi ança, 
sendo o 5º mais votado, que nos 
reconduziram para representá-lo por mais 
4 anos na Câmara Municipal.

Assim como fi zemos em 2017, 2018 e 
2019, prestamos contas da nossa atuação 
com a elaboração deste informativo.

Apesar deste ano ter sido um tanto atípico 
em função da pandemia, nossas atividades 
não pararam em nenhum momento. Ao 
contrário, desenvolvemos várias ações 

A sua voz na Câmara novamente!
e articulamos junto à Prefeitura políticas 
para atendimento aos josefenses.

Aproveitamos a oportunidade para 
detalhar as ideias que defendemos para a 
nossa São José e pautarão nosso trabalho 
na próxima legislatura.

Nossos contatos continuam abertos pelas 
redes sociais, fones e pessoalmente para 
ouvir as demandas, as sugestões e buscar 
as soluções. Serei a sua voz na Câmara 
novamente. Conte comigo! 

Obrigado, Feliz Natal e ótimo 2021! 

Nossos contatos
Câmara de São José. Gabinete 14, 
Praça Arnoldo de Souza, 38,
Centro, São José.

(48) 98819-5483

/nardiarruda44
nardiarruda@gmail.com

www.nardiarruda.com.br

Informativo fi nanciado com recursos próprios.

 nardiarruda

 nardi_arruda



Agora
é lei! 

Desde o último informativo de 
Prestação de Contas, oito projetos - 
de autoria de Nardi Arruda - viraram 
leis e outro aguarda sanção. Ao todo, 
são 20 aprovados. 
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Pela lei, a Prefeitura deverá divulgar 
a lista descritiva dos imóveis de 
propriedade do município, incluindo 
terrenos, áreas verdes e edificações. 
A medida permite mais transparência 
e possibilita à população fiscalizar a 
manutenção e uso desses espaços. 

Com o intuito de colaborar 
com a acessibilidade, 
harmonização da cidade, 
prevenção de doenças e 
segurança, a lei dispõe sobre 
a conservação de terrenos 
não edificados.
A norma autoriza o Poder 
Executivo Municipal a realizar 
intervenções e lançar o débito 
no cadastro imobiliário do 
imóvel, acrescido o percentual 
de 30% sobre o valor a título 
de despesas administrativas.

Divulgação de 
lista descritiva 
dos imóveis de 
propriedade do 
município
(Lei Municipal nº 5.901/2020) 

Conservação de terrenos não edificados 
e autoriza o Poder Executivo Municipal a 
realizar intervenções (Lei Municipal nº 5.878/2020)
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Prioridade na 
pavimentação 
das vias utilizadas 
pelo transporte 
coletivo
(Lei Municipal nº 5.918/2020)

A lei estabelece a prioridade na 
pavimentação e revitalização das vias 
públicas usadas como trajeto pelo sistema 
de transporte coletivo no município, 
assim como instalação de recuos para 
desaceleração e aceleração dos ônibus 
nos pontos de embarque e desembarque 
de passageiros.

As lajotas serão 
provenientes do 
descarte de obras 
de pavimentação ou 
revitalização de vias 
públicas.

Doação de lajotas usadas 
para entidades públicas, 
fi lantrópicas e pessoas 
com necessidades 
especiais (Lei Municipal nº 5.873/2020)

A nomeação das vias contribui para 
a organização urbana. O trabalho 
compreende solicitação de inclusão 
dos nomes no Google Maps.

Pela Lei nº 5.890/2020, fi cam nomeadas 
as ruas do Loteamento Caminho das 
Flores, em Forquilhas:

– Rua “A”  como Rua Nardy Souza;
– Rua “B” como Rua Edy Maria da Silva 
Souza;
– Rua “D” - Rua Vera Lucia Sousa;
– Rua “E” como Rua Francisco de Assis 
Arruda.

Já no Loteamento Santa Felicididade, a 
Rua “C” foi denominada de Rua Maria 
das Graças Silva (Lei nº 5.823/2019).

Nomeação de ruas em Forquilhas
(Leis Municipais nº 5.890/2020 e nº 5.823/2019)
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Lei do
Tapa-Buraco
(Lei Municipal nº 5.813/2019)

Esta lei dispõe sobre a 
obrigatoriedade da divulgação, no 
site da Prefeitura, da lista de espera 
das intervenções emergenciais de 
reparo e manutenção nas áreas 
de uso comum do povo, realizadas 
pelo Executivo Municipal.

A lei prevê a criação de uma lista 
única de espera, bem como a relação 
de intervenções executadas.

Conforme esta lei, fica proibida, durante 
todo o dia, a emissão de ruídos de 
qualquer natureza em espaços públicos 
de uso comum do povo que prejudiquem 
o bem-estar da pessoa diagnosticada 
como Transtorno do Espectro Autista, 
residente em até 200 metros da fonte 
emissora.

A lei foi elaborada em conjunto pelos 
vereadores Nardi Arruda, Caê Martins e 
Orvino Coelho de Ávila.

Bem-estar sonoro 
da pessoa com 
autismo
(Lei Municipal nº 5.839/2019)

Agora é lei! 

Cume da Pedra Branca como ponto turístico 
(Projeto de Lei já aprovado na Câmara, aguardando sanção)

A lei - elaborada em parceria pelos vereadores Nardi Arruda e Caê Martins - institui o 
cume da Pedra Branca como ponto turístico oficial do município. Pela lei, instituições 
privadas poderão firmar parceria com proprietários dos imóveis abrangidos, visando 
estimular a visitação e a conservação do local.



Lei da Liberdade
Econômica
(Projeto de Lei  nº 102/2020) 

2 Objetivo:
-  denominar a área de convivência do 
Loteamento Jardim Zanellato, bairro 
Serraria, situada entre as Ruas Gaivota e 
João de Barro, bem como entre as Ruas 
Afrísio de Senna Vaz e Nossa Senhora 
dos Navegantes, a fi m de melhorar a 
organização do local, assim como prestar 
homenagem ao morador Orides.

Situação: em tramitação na Câmara.

Objetivo:
-  autorizar o Poder Executivo Municipal a distribuir 
aos pais ou responsáveis dos estudantes nelas 
matriculados gêneros alimentícios previstos para 
a alimentação escolar. 
Situação: em tramitação na Câmara.
Na prática: Secretaria de Educação de São José 
realizou a distribuição de kits de alimentação 
escolar para os alunos da rede municipal. 

Projetos de lei 

Denomina de 
“Espaço de 
Convivência Social 
Orides de Jesus 
Matos” área no 
Jardim Zanellato 
(Projeto de Lei nº 59/2020) 

3

Distribuição de alimentos para pais de 
alunos da rede municipal (Projeto de Lei nº 25/2020) 1
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Objetivo:
-   aplicar em âmbito municipal a Declaração 
de Liberdade Econômica, prevista na Lei 
Federal nº 13.874/2019, para viabilizar o 
livre exercício da atividade econômica e a 
livre iniciativa. 

Destaques:
- Desenvolver atividade econômica 
de baixo risco sem a necessidade 
quaisquer atos públicos de liberação.
- Horários fl exíveis.
- Presunção de boa-fé nos atos 
praticados.
- Sistema unifi cado e digital de 
licenciamento e registros para atividade 
de baixo risco e complexidade.
Situação: em tramitação na Câmara.



Coronavírus: ações 
para enfrentamento
Os vereadores josefenses se mobilizaram 
com ações para prevenção e combate ao 
novo coronavírus. Além de protocolos 
internos para evitar o contágio entre os 
servidores, foram várias estratégias em 
apoio e sugestão às medidas adotadas 
pela Poder Executivo para atendimento à 
população.

Os parlamentares josefenses enviaram ofício 
com sugestões em quatro áreas: assistência 
social, saúde, segurança pública e economia. 
Também repassaram inicialmente R$ 3 milhões 
ao Executivo Municipal. Nos meses seguintes, 
foram mais repasses, inclusive para reforma 
completa da UBS Bela Vista com investimento 
de mais de R$ 1 milhão. 

Sugestões e repasse de valores

Nardi Arruda apresentou o PL 
nº 25/20 para distribuição de 
alimentos aos responsáveis pelos 
estudantes da rede municipal 
de ensino (página 7). Solicitação 
atendida pela Prefeitura.

De forma unânime, os vereadores 
aprovaram a criação do Fundo 
Emergencial de Combate à 
Covid-19 para receber doações de 
pessoas físicas e jurídicas. Também 
reduziram em 20% os rendimentos 
para aquisição de cestas básicas e 
equipamentos de proteção individual 
para as ações de enfrentamento à 
covid-19.

Fundo para enfrentamento
e redução dos vencimentos
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Mar.2020 Abr.

Abr.

Merenda escolar
para as famílias



Em prol do retorno ao funcionamento das atividades, os 
vereadores aprovaram moções de apoio. No mesmo sentido, 
Nardi Arruda propôs moção de apelo ao Governo Estadual para 
autorização da prova de roupas e calçados nos estabelecimentos. 
O vereador também solicitou agilidade na criação de cadastro 
dos profi ssionais do setor cultural visando benefício da Lei 
Federal Aldir Blanc (nº14.017/20).

Para aproximar a população do 
legislativo, a Câmara lançou seu 
aplicativo. Em julho, a TV Câmara 
estreou no canal aberto 10.2 e 
em agosto começou a transmitir 
conteúdo educacional, produzido 
por professores da rede municipal de 
ensino.

Suspensão da cobrança
da Zona Azul

Com transporte público 
restrito e economia 
prejudicada, os vereadores 
votaram pela suspensão da 
cobrança da Zona Azul durante 
a pandemia pelo coronavírus. 

Maio

Abr. Maio

Modernização e educação

Retomada: atividades comerciais e serviços

Fundo para enfrentamento
e redução dos vencimentos

Nov.

Nardi Arruda protocolou 
indicações para amparo 
às atividades relacionadas 
à educação, a exemplo 
das escolas particulares e 
transporte escolar.

Fortalecimento das
atividades econômicas
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Indicações: abrigos de passageiros e 
linhas de ônibus 

INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE URBANA
•  Solução para as rótulas:
-  Avenida das Torres com a Rua Otto 
Júlio Malina; e
- Avenida das Torres com a Rua João 
José Martins.
• Buscar a melhoria da pavimentação 
em todas as vias do município
com prioridade para as que são 
utilizadas pelo transporte público,
a exemplo da Rua Hamilton Ferreira, em 
Areias.
• Anel Viário de São José (conforme 
imagem ao lado).

PROPOSTAS PARA SÃO JOSÉ
CRESCER AINDA MAIS.

Ações para viabilizar em conjunto com o Poder Executivo.
“Nossa atuação no próximo mandato legislativo seguirá pautada por 
ações que impactem o dia a dia dos josefenses, a exemplo das áreas 
de mobilidade urbana, saúde, meio ambiente, esporte e lazer. Confi ra 
as propostas que defendo para serem executadas”, compromete-se 
Nardi Arruda. 

TRANSPORTE PÚBLICO

•  Construção da Rodoviária Interestadual 
em São José.

•  Licitação do transporte público
municipal ou metropolitano com:
-  Mínimo de 3 terminais de integração: 
Norte (bairro Barreiros), Sul (Beira-Mar)
e Oeste (bairro Forquilhas);
-  100% dos pontos de ônibus protegidos 
e cobertos;

-  Identifi cação dos horários e itinerários em 
todos os abrigos de ônibus;
-  Tarifa única, garantindo o acesso a qualquer 
ponto do município com o pagamento de 
uma passagem.
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Anel Viário de São José
6 eixos de investimentos
-  Construção da Beira-Mar de Barreiros.
-  Construção do túnel da Avenida das
Torres, no Bela Vista, ligando o bairro
até a Rua Docilício Luz, em Potecas.
-  Duplicação da Rua João José Martins, Real 
Parque, e Antônio Jovita Duarte, Forquilhas.
-  Construção da Av. Beira-Rio (Rio 
Forquilhas), ligando o bairro Forquilhas à 
BR-101.
-  Construção da Avenida das Torres trecho 
Sul, ligando o bairro Forquilhinha até o 
limite de Palhoça ao Sul; e ao Bosque das 
Mansões no sentido Norte.
-  Duplicação das Ruas Kiliano Hames e
Francisco Torquato da Rosa, em Potecas.
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MAIS PROPOSTAS 

ESPORTE e LAZER

•  Valorização do esporte amador.
•  Construção do Centro Esportivo do 
Zanellato.
•  Continuação do Parque Linear às 
margens do rio, ligando o Zanellato ao 
Morar Bem.
•  Construção de parques lineares e 
áreas de lazer em todos os bairros do 
município.

CULTURA e TURISMO

•  Construção do Mercado Público 
Municipal com valorização da cultura 
açoriana.
•  Incentivo à Feira da Freguesia
Itinerante nos parques em diversos 
bairros.

SAÚDE

 • Criação do Centro do Bem-Estar 
Animal em São José com castração 
universal e controle da população 
animal.

MEIO AMBIENTE e
QUALIDADE DE VIDA
•  Construção da Nova Estação de 
Tratamento de Esgoto da Casan, em 
Potecas. 
•  Melhorias na iluminação pública.
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MEIO AMBIENTE e
QUALIDADE DE VIDA

“É inadimissível que a 
Casan continue tratando o 
esgoto naquela Estação de 
Tratamento, que exala mau 
cheiro e gases que prejudicam 
todos os moradores que 
vivem próximos.

Seguirei na luta para que a 
Companhia invista em uma 
nova estrutura, mais moderna 
e efi ciente”, defende Nardi 
Arruda. 

Mais ações 2020
LOTÉRICA NA SERRARIA

O vereador Nardi Arruda fez indicação (nº 
2764/2019) à Caixa Econômica Federal para 
instalação de uma casa lotérica na Rua Léo 

Augusto da Silva (próximo ao Supermercado 
Prado) - bairro Serraria. Após estudos, a Caixa 
vai inaugurar em breve a lotérica na Serraria.

Saiba mais em: www.nardiarruda.com.br  



Mais ações 2020
OBRAS NO JARDIM ZANELLATO
Nardi Arruda teve participação 
decisiva em obras importantes no 
Jardim Zanellato, no bairro Serraria. 
Entre elas: calçadão, pavimentação 
e lazer da área próxima à igreja e ao 
ginásio. Como vereador, apresentou 
indicações ao Executivo, além do 
Projeto de Lei para nomeação do 
local como Espaço de Convivência 
Social Orides de Jesus Matos.

EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA DO HOSPITAL REGIONAL EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA DO HOSPITAL REGIONAL 
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Os vereadores josefenses apresentaram Moção ao Governo do 
Estado para que a emergência pediátrica do Hospital Regional 

Dr. Homero de Miranda Gomes, em São José, não fosse fechada. 
Após essa reivindicação e de outras entidades, o Governo do 

Estado reviu sua decisão e optou pela manutenção da unidade 
no Hospital Regional, que realiza anualmente cerca de 50 mil 

atendimentos de crianças e adolescentes com idades até 14 anos.

PRAÇA E MACRODRENAGEM
NO IPIRANGA

“Satisfação tripla com a entrega 
das obras de macrodrenagem do 

bairro Ipiranga e também da Praça 
na Francisco Nappi”, declarou Nardi 

Arruda.
Morador durante muitos anos 

da região, ele sentiu o drama das 
famílias perderem muito do que 

tinham nos alagamentos. 
Na função de vereador, apresentou 
indicações e aprovou recursos para 

as obras. E como engenheiro da 
Prefeitura participou ativamente 
desde o projeto até a execução.
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PLANO DE SAÚDE SERVIDORES COMISSIONADOS
Em virtude da situação da pandemia pelo novo coronavírus, 

Nardi Arruda protocolou indicações à Prefeitura e à Unimed para 
prorrogação do plano de saúde para os servidores ocupantes de 

cargo em comissão até, no mínimo, novembro de 2020. 
A medida, além de benefi ciar esses trabalhadores, objetiva 

preservar a ocupação do Sistema Único de Saúde.



NOVAS ÁREAS DE LAZER
“Fico extremamente feliz em ver obras importantes para os josefenses 
sendo inauguradas, como os Parques Lineares do Ceniro Martins, Areias e 
Ipiranga, e outras que em breve serão entregues, como a Praça de Potecas. 
Em muitas, apresentei - como vereador - indicação à Prefeitura para tal 
execução, atendendo solicitação da comunidade”, avalia Nardi Arruda.

HOMENAGENS
Neste ano, em função da pandemia a Câmara concedeu apenas 
duas honrarias. Os indicados do vereador Nardi Arruda foram:
-  Medalha Albertina Krummel Maciel: Teresinha Maria Lemos 
Alves.
-  Título Cidadão Honorário: Jorge Luiz Pereira.
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NOVAS ÁREAS DE LAZER HOMENAGENS

PELO FIM DA BUROCRACIA: 
MOTOTÁXI X MOTOFRETE

Você sabia que uma mesma 
moto não pode ter autorização 
para ser utilizada para as 
atividades de mototáxi e 
motofrete?

Para modifi car essa realidade, Nardi Arruda apresentou Moções de Apelo 
ao Conselho Nacional de Trânsito (Contram), aos senadores e deputados 
federais para que seja modifi cado o inciso III do Art. 2° da Resolução 
356/2010, possibilitando a utilização da mesma motocicleta para o 
transporte de passageiros e de cargas.

ECONOMIA DE 
RECURSOS

Os recursos 
economizados 

na Câmara foram 
devolvidos à Prefeitura 

para ações em 
diversas áreas, como 

revitalização do Centro 
Histórico, reforma da 

unidade básica de saúde 

do Bela Vista e construção do Complexo Esportivo Municipal de 
Forquilhinha (em execução). Somente nos anos de 2019 e 2020, 

anos em que integrou a mesa diretora da Câmara como vice-
presidente, foram R$ 18 milhões repassados à Prefeitura. Entre 

as ações de economia praticadas no gabinete de Nardi Arruda 
estão: dispensa do uso do celular e do veículo institucional.



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) 98819-5483
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Novamente!


