PRESTANDO CONTAS
4° ANO DE MANDATO

UM ANO MARCADO POR MUDANÇAS
Números do mandato
9.500 Indicações
É o número aproximado de
indicações que apresentei ao longo
do mandato. São solicitações para
conserto, melhorias, e manutenção
de vias públicas de nossa cidade.

500 Requerimentos
Todos sabemos que este foi um ano atipíco. Tivemos que nos readaptar ao novo normal diante da
COVID-19 e seguir com nossa rotina da forma como encontramos. Como vereador posso dizer que tive muitas
dificuldades, pois como trabalho constantemente junto a comunidade, atendendo a toda população de
Blumenau, o distanciamento social não se fazia parte de minha rotina. Porém, mesmo com todas essas
adaptações, nunca deixei de cumprir com minhas obrigações de vereador, sempre presente nas Sessões
Ordinárias, de forma remota e trabalhando a favor do povo blumenauense, mesmo com todos os desafios que
esse ano nos apresentou. Neste informativo apresento algumas das ações que eu e minha equipe realizamos ao
longo deste ano, em prol da saúde, educação, segurança, infraestrutura e do bem estar de nossa população.

CONQUISTAS PARA A COMUNIDADE

Ano passado algumas emendas parlamentares foram concedidas ao nosso município, em
busca de recursos para investimentos em saúde, educação e infraestrutura. Hoje algumas dessas
emendas, que tiveram origem dos requerimentos que fiz ao longo de meu mandato, foram
implementadas e repassadas para serem executadas.
REFORMA DA EEB PROFESSORA
ÁUREA PERPÉTUA GOMES
Uma grande luta da comunidade! Após
inúmeras reivindicações e pedidos às
secretarias competentes, iniciaram-se as
obras de reforma da EEB Professora Áurea
Perpétua Gomes.

GINÁSIO EBM PROF.
HELLA ALTENBURG
Lutei com a comunidade, a fim de
conseguir recursos para que o município
executasse a reforma do telhado do
ginásio da escola Hella Altenburg, após
um grande vendaval o destruir em 2018.
Hoje esta obra esta sendo executada.

ACADEMIA DAS TATUTIBAS
Após muito esforço da
comunidade, junto a este
vereador, o município
executou a implantação
da
tão
sonhada
academia ao ar livre, na
Sede da Associação
Amigos das Tatutibas.

PAVIMENTAÇÃO DA RUA
CARLOS KRUEGER
Este ano o poder executivo assinou o lançamento da
licitação que contempla a pavimentação da Rua Carlos
Krueger e em outubro deste ano já iniciaram-se os
estudos para o início desta grande obra. Uma luta da
comunidade das Tatutibas.

Requerimentos apresentados para
autoridades e órgãos públicos
solicitando pareceres, esclarecimentos e providências em assuntos de
interesse público de nossa cidade.

129
Projetos de Leis/Emendas
É o número de projetos de lei e
emendas apresentados ao longo do
mandato.

Votação com o povo
Ao longo do mandato votei
contra:
O aumento do IPTU
A re�rada do FGTS dos
ACT´s
Votei a favor:
Emendas no orçamento
para pavimentação de vias
Reforma administra�va
Redução de cargos
comissionados
Abono salarial
professores
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FISCALIZANDO POR TODA BLUMENAU

As denúncias que fizemos nos anos de 2018 e 2019, estão gerando frutos agora em 2020. O povo se encorajou e lutou com
mais garra neste ano, contribuindo para o combate contra a corrupção. Nossa luta não vai acabar! Seguirei fiscalizando o abuso no
gasto com o dinheiro público, acompanhado obras e notificando quaisquer irregularidades. Sempre farei o que for de meu alcance
para que haja cada vez menos corrupção dentro de nosso município!

FRUTOS DE NOSSAS DENÚNCIAS

CONTRATOS DA BRK

Em 2018, quando denunciei pela primeira vez, já sabia que
era um dos maiores esquemas de corrupção da cidade.
Infelizmente, hoje em dia as notícias sobre novos casos como
estes viraram rotineiras.
No entanto, o que me encoraja para seguir em frente é saber
que, cada vez mais, as pessoas estão tomando a coragem e
determinação de denunciar esses corruptos e acabar de vez com
essa grande máfia.

Este ano aprovamos um requerimento de minha
iniciativa para investigar os contratos do SAMAE com a BRK
(Foz/Odebecht). Porém, devido às burocracias internas da
Câmara, o negócio não foi adiante.
A população ainda espera muitas respostas acerca
destes contratos. Eu tive a coragem para fiscalizar e
competência para
fazer!

04/05/2020
Fonte: Informe Blumenau
Fonte: O Município Blumenau

ACADEMIAS AO AR LIVRE NO DSU

16/05/2020
Fonte: O Município Blumenau

03/08/2020
Fonte: O Município Blumenau

27/08/2020
Fonte: O Município Blumenau

GRATIFICAÇÕES IRREGULARES
Neste ano protocolei uma representação no TCE/SC referente
à gratificação de represenção irregular que é paga aos servidores
comissionados do município. São 264 comissionados
beneficiados por um dinheiro que poderia ser investido em
construção de creches, pavimentação de ruas, saúde e outras
demandas da nossa cidade.
ISTO REPRESENTA
ECONOMIZADOS.

R$3.000.000

QUE

PODERIAM

Investiguei sobre a implantação das academias ao ar
livre que seriam colocadas em 3 diferentes locais: Rua Artur
Rabe , na Água Verde, Rua João Pessoa, na Velha e Rua Godo
Deeke, na Itoupava Central. No entanto, descobri que todas
elas ainda não se encontravam instaladas nos devidos locais.
Esta situação me causou estranhesa, pois os contratos de
aquisição e instalação dessas academias ja estavam
encerrados a mais de um ano! Sendo assim, para a Caixa
Economica Federal, estas academias ja estavam instaladas e
o contrato finalizado.
Com isso, fui em busca de onde realmente essas
academias estavam localizadas e descobri que se
encontravam todas alojadas no deposito da Diretoria de
Serviços Urbanos (DSU), inclusive com alguns
equipamentos ja enferrujados, ou seja, a verdade era que
ainda nenhuma delas estava instalada como se era o
esperado!
Pedi providências ao Executivo para que estas
academias fossem instaladas o quanto antes e encaminhei
denúncia ao Ministerio Público para que averiguasse
eventuais irregularidades no contrato.

SER

Eu tive a coragem e capacidade para denunciar!

FAÇA SUA PARTE
Diante do atual cenário, muitas pessoas procuraram nosso gabinete para denunciar diversas
irregularidades e atos ilícitos que ocorreram em nosso município.
Se você cidadão, se deparar com alguma situação, contribua! Conte conosco para averiguar a situação ou
denuncie através da ouvidoria do município pelo telefone: 156.

DENUNCIE

156

UM MANDATO EM MEIO A COVID-19
Com a pandemia da COVID-19, este ano um dos assuntos mais relevantes na Câmara Municipal foi referente à melhorias no
setor da saúde de nosso município e medidas para amenizar o impacto econômico.
Portanto, tivemos que nos reinventar em relação aos nossos projetos, requerimentos e solicitações, para que houvessem
medidas que contribuissem para esses fatores durante o ano de 2020.

RECURSOS PARA A SAÚDE
2 MILHÕES PARA SAÚDE DE BLUMENAU
Este
ano
encaminhei
documento para o Senador
Jorginho Mello, solicitando recursos
para a saúde de Blumenau em meio
a COVID-19. Muito prontamente
este senador me enviou outro ofício
confirmando a transferência de uma
quantia de R$2.000.000 que foi
repassado aos hospitais para ajudar
na luta pela vida contra o novo
coronavírus.

PROPOSTA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
Apresentei a utilização do Hospital Universitario da FURB
como proposta de alternativa para o atendimento da
população, tendo seu funcionamento caracteristico a um
Hospital de Campanha para o tratamento da COVID-19.
É preciso estrutura! Já vimos que o lockdown nao é a
solução, precisamos de seriedade e agilidade no tratamento
desta doença.

REPASSE DE R$1.922.599,85 DO FUNDO MUNICIPAL

FLEXIBILIZAÇÃO DE MEDIDAS

Apresentei Projeto de Lei, o qual foi votado e aprovado na
Câmara de Vereadores, para que houvesse o repasse da quantia
de R$ 1.922.599,85 do Fundo
Municipal de Enfretamento do
Coronavírus para os hospitais
Santa Isabel, Santa Catarina,
Santo Antônio e Misericordia no
combate em meio a pandemia
da COVID-19.

Aprovamos na Câmara uma moção de apelo de minha
autoria ao Governador de Santa Catarina, Carlos Moisés da
Silva, para que, de forma urgente, flexibilizasse as medidas de
quarentena adotadas no Estado em combate ao Coronavírus,
autorizando a reabertura das empresas e dos clubes
desportivos, para a prática de lazer, atividades físicas e
esporte, sempre respeitando os protocolos de prevenção.

PROJETO PEQUENOS EMPREENDEDORES
Nossa cidade cometeu um erro histórico ao alterar a
legislação do comercio de rua, prejudicando grande parcela
dos trabalhadores ambulantes.
Nesse contexto, apresentei um
Projeto de Lei Complementar na Câmara
Municipal que visou debater e permitir
que esses trabalhadores busquem seu
livre direito de trabalhar e pagar seus
impostos como
qualquer outro
trabalhador.

COMPROMISSO COM OS SERVIDORES
Cobrei na Câmara de Vereadores respostas do motivo
para que os servidores ACT estavam trabalhando em Home
Office e recebendo o salario diminuido. Todos os trabalhos
devem ser valorizados, mesmo
em vias remotas o dinheiro do
servidor público nao deve ser
descontado, pois continuam
trabalhando igualmente como
outros servidores do setor
público e privado. “Se não
mexeram com o salário dos
280 cargos comissionados, por
que mexer com os ACT?”

TRABALHO EM EQUIPE - REVITALIZAÇÃO DA PRACINHA STEPHAN CZAPLINSKY
Este ano eu e minha equipe de assessores, amigos e alguns empresários da
região, iniciamos a revitalização da pracinha Stephan Czaplinsky, localizada no
Loteamento 3 Coqueiros. Um espaço que vem sendo utilizado ao longo dos anos
pela comunidade e crianças para entretenimento.
Em julho desse ano concluimos esta reforma e a praça pode ser utilizada
mediante seguimento dos protocolos de segurança em razão da COVID-19.
Os materiais que utilizamos foram totalmente doados por empresários e
moradores. Nenhum real desta obra saiu de investimento público no local.
Esta praça está agora em ótima condições para ser usufuida e conta com uma
mini-quadra, brinquedos para as crianças e um espaço fitness para os adultos.

REIVINDICAÇÕES ATENDIDAS
A pedidos da comunidade, encaminhei requerimento ao Executivo para
estudarem possibilidades de melhorar a fluidez na Rodovia Dr Pedro Zimmermann.
Nosso pedido foi atendido e uma solução para esse problema foi encontrada, gerando
menos engarrafamentos para os motoristas que transitam na via.

LUTAMOS JUNTO A COMUNIDADE E MUITAS REIVINDICAÇÕES FORAM ATENDIDAS

ITOUPAVA CENTRAL

SALTO

ITOUPAVA CENTRAL

Pavimentação e implantação de faixa
elevada na Rua Valter Knaesel

Implantação de sinaleira na Rua Bahia

Conserto de esgoto a céu aberto na
Praça Alberto Liesenberg.

UM PEDIDO ANTIGO DA COMUNIDADE
Desde 2017 apresentei propostas ao Governo de SC para
melhorias no viaduto da Mafisa e esse ano, a obra foi assumida
pela prefeitura de Blumenau. Esta é uma obra importante
para a cidade de Blumenau, que irá contribuir para mais
segurança no transito para a população.

ÁGUA VERDE
Desassoriamento e limpeza do ribeirão
da Rua Leopoldo Roters.

EMENDAS NO ORÇAMENTO MUNICIPAL 2020
Durante todo meu mandato tenho buscado alterar o Orçamento Municipal destinando verbas para algumas ações. Vejas as
emendas que destinei recursos:

DESTINO
Rua Luíz Maske – Itoupavazinha
Rua Rio Bonito - Itoupava Central
Rua Reinoldo Otto – Itoupava Central
Rua Sarmento – Vila Itoupava
Rua Artur Hertel – Vila Itoupava
Rua Arnoldo Beck - Itoupava Central
Rua Teresa Fischer - Itoupava Central
Rua Itapuí - Garcia
Rua Paulo Zíngel – Itoupava Central
Rua Paulo Zíngel Filho – Itoupava Central
Rua Erich Meyer – Itoupava Central
Rua Ribeirão Schelters - Testo Salto

Rua Santa Maria - Progresso
Rua Erwin Manzke - Vila Itoupava
Rua Augusto Bauer – Vila Itoupava
Rua Viena – Vila Itoupava
Rua Maximiliano Schweigert – Testo Salto
Rua Max Link - Itoupava Central
Rua Bonfim - Salto

AGRADECIMENTOS E MENSAGEM DE NATAL

Primeiramente, gostaria de agradecer por confiarem em meu trabalho e
pelos 2638 votos que me reelegeram. Agradeço por ser bem recebido em todas as
regiões da cidade, e as pessoas me procurarem para apresentar suas demandas,
sendo esse o reflexo do bom atendimento que prestamos a sociedade.
O ano de 2020 foi muito difícil, com diversas mudanças em nosso dia a dia e
uma adapção ao “novo normal”, mas, com muito trabalho e a graça de Deus
superamos mais esta jornada com diversas conquistas para a cidade de
Blumenau.
2021 será de mais trabalho ainda, a cada ano, a responsabilidade e a
expectativa da população aumentam e vou me dedicar ao máximo para
corresponder.
Agradeço a todos os servidores do município de Blumenau, e ao Prefeito, que
independente de posição partidária tenta atender as demandas da população
que encaminho.
Desejo a você e sua família um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e um 2021
recheado de especonquistas. Com muito trabalho e fé, certamente alcançaremos
o objetivo.

RECURSOS PARA
OS BAIRROS
Recursos para a
intendência da Vila
Itoupava
Recursos para a
intendência do Garcia
Recursos para aquisição
de um caminhão pipa
para o Garcia

ACOMPANHE ATRAVÉS DAS NOSSAS REDES
SOCIAIS O PAPAI NOEL DO ITO:

@itodesouza

/itobnu

Tradicionalmente nos últimos 15 anos nos
reunimos entre amigos e entregamos
presentes em vários locais carentes da
cidade de Blumenau.

