PRESTANDO CONTAS

1° ANO DE MANDATO

Amigo Blumenauense
Com a confiança dos 2.279 votos que recebi na última eleição, assumi o cargo de Vereador em 1º de
janeiro de 2017. Durante todo o ano de 2017 atuei de forma intensa e estive em todos os bairros da cidade,
seja fiscalizando obras municipais, atendendo a população, recebendo e encaminhando suas solicitações
ou ainda prestigiando o trabalho comunitário.
O ano de 2017 foi um ano de muito trabalho e grandes conquistas. Através deste informativo, que
foi pago e distribuído com recursos próprios, apresento os principais destaques do nosso primeiro ano de
mandato, expondo toda minha atuação parlamentar, prestando assim, contas com a comunidade blumenauense.
Estou certo que o trabalho realizado até então somente foi concretizado pela parceria existente entre
executivo, legislativo e a população. Tenho pautada minha atuação parlamentar na defesa dos interesses
comunitários, por isto, o apoio das comunidades, associações de moradores, clubes de futebol e sociais,
Conseg´s entre outras entidades da iniciativa privada é que fazem as coisas acontecerem.

convênio
Assinatura
e APAE.
de transport

e do estado
ário de saúd
Com secret
de UTI
do os leitos
reivindican
d
ci
ara a ade.
e recursos p

de
m secretário
Reunião co
ais
m
o
licitand
segurança so ara Blumenau.
to p
policiamen

Ações Comunitárias
Qualidade de Vida
Após centenas de
solicitações, muita luta das
associações de moradores
da região, da comissão de
ruas e deste vereador,
conseguimos sensibilizar o
execu�vo municipal para
designar um caminhão pipa
para atender as comunidades das ruas Paulo Zingel, Paulo Zingel Filho, Erich
Meyer e Carlos Krueger.

Requerimento de liberação da Via Expressa aos domingos para os atletas de
ciclismo de velocidade.
Junto com a comunidade conseguimos a implantação de mais 8 horários de
ônibus na rua Erich Meyer, proporcionando o acesso ao transporte cole�vo dos
moradores de toda a via, o que antes era realizado parcialmente.
Reivindicamos a alteração da linha de ônibus do Badenfurt nº 155, fazendo em
alguns horários o trajeto Terminal Aterro, Rua Henrich Hemmer, BR470, Terminal Aterro.
Comenda “Joel Bernardes” que visa homenagear a cada 2 anos, os líderes
comunitários de Blumenau.

O ano de 2017 não parou apenas no caminhão pipa. Após longos
anos de espera, ﬁnalmente foram apresentados os projetos de
pavimentação das ruas Paulo Zingel, Paulo Zingel Filho, Erich Meyer, Carlos
Krueger e Sarmento. A mobilização de toda a comunidade e da comissão de
ruas foi o que tornou possível este passo inicial para as obras de
pavimentação das vias.

Requerimento para implantação de faixa elevada ou tachões na Serra da Vila
Itoupava e faixa elevada nas ruas Guilherme Poerner em frente a AMGUIPO, João Pessoa
em frente a UFSC, Eng° Udo Deeke, Bahia, Água Branca e Gustavo Zimmermann.

Na câmara, como vereador, atuei buscando concre�zar o sonho de
pavimentação e apresentei Emendas a Lei Orçamentária de 2018 visando
garan�r recursos para o início das obras destas ruas. Ao todo foram apresentadas 5 emendas de minha autoria des�nando recursos para as obras e
também para a rua Carlos Spli�er no Garcia. Vamos ﬁscalizar e cobrar o início
destas obras em 2018.

Solicitação de melhorias e renovação da iluminação pública nas ruas: Erich
Meyer, Severina Alves, Arno Cou�nho, Willi Voigt, Godo Deeke, Adele Jansen, Mathias
Reiter, Loteamento Alfablu 7 e Loteamento Indianápolis.

Revitalização da rua Bahia
No ano de 2015, quando assumi como vereador por 30 dias, eu havia
solicitado através de requerimento o recapeamento da rua Bahia. Hoje, no
ano de 2017 isto tornou-se realidade. O edital de licitação já foi lançado, e há
à previsão de início das obras para o ano de 2018. Vamos ﬁscalizar a execução
desta obra e a qualidade do serviço que será prestado para a população.

Emenda ao Código de Bem-Estar Animal ﬁxando multa de até 4 mil reais em caso
de maus tratos e abandono de animais.

Solicitação de ampliação das linhas de ônibus no loteamento Três Coqueiros.

Regularização fundiária
O sonho da regularização do horto ﬂorestal no
bairro Do Salto está próximo de
ser realizado. A prefeitura já
iniciou o cadastramento de
todos os moradores para
encaminhar o �tulo de posse
Vamos cobrar em 2018 o início
do procedimento de regularização, ja que a prefeitura já
possui parte do projeto pronto.
Estamos atuando em
busca da regularização dos
loteamentos Vila Bromberg,
Vila Feliz, Vila Jensen, Vila União, Romário Conceição Badia, São Paulo Apóstolo, Morro
da Edith e da rua Grevsmuehl e transversais.

ATUAÇÃO DO VEREADOR ITO EM FAVOR DOS CONTRIBUINTES DE BLUMENAU
Emenda a Lei Complementar N° 1.146/2017, que
estabelece critérios para a regularização e compensação
urbanís�ca de ediﬁcações em desacordo com a legislação
urbanís�ca aumentando o prazo de parcelamento de 36 para
60 parcelas para o pagamento da taxa para regularização de
imóveis.
Indicação Nº 8.642/2017, solicitando a prorrogação do
prazo de adesão ao Programa BLUMENAU RENOVAR 2017 por
mais 30 dias, possibilitando assim aos contribuintes o
pagamento dos impostos municipais sem juros e multas por
mais
tempo.

EMENDA AO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL que
possibilitou o aumento do prazo para o pagamento do ITBI de
4 para 12 parcelas.

EMENDA ao RENOVAR SAMAE 2017 aumentando o
prazo de 3 para 6 parcelas para o pagamento dos débitos de
água e esgoto inscritos em dívida a�va junto ao SAMAE.

Votei contra a alteração/adequação do IPTU 2018.

Saúde
A saúde precisa ser tratada com carinho em nosso município. Conheça algumas de minhas
propostas e ações que estão se tornando realidade:
Projeto Borboleta Lei Municipal nº
8.404/2017 que busca um melhor atendimento
hospitalar às pessoas que estão internadas nos
hospitais e seus acompanhantes, fornecendo-lhes
cadeiras adequadas, espaços para leitura e espaço
kids, durante o período do tratamento hospitalar.

Acompanhamento e ﬁscalização da
entrega de medicamentos em nossas unidades de
saúde através de diversos requerimentos
solicitando esclarecimentos sobre os medicamentos faltantes. Tenho pleno conhecimento de que
ainda há muito a se realizar para resolver este
problema, vou con�nuar acompanhando o
atendimento da população.

Requerimento nº 94/2017 de minha
autoria, para a ﬁscalização da qualidade dos leites
“tetra pak” colocados à disposição nos
estabelecimentos de nossa cidade. A FURB e o
PROCON realizarão convênio em 2018 para
realização destes testes.

Encaminhei um requerimento aos nossos
representantes na assembleia legisla�va, para que
fosse possível agilizar o credenciamento dos leitos
de UTI existentes no Hospital Santo Antônio,
recentemente os leitos foram regularizados.

Solicitei através de o�cio ao secretário de
saúde do estado Dr. Vicente Caropreso, o repasse
de verbas ao nosso município. O Estado enviará
parceladamente o montante aproximado de 8
milhões de reais.

Propus que fosse acrescentado ao Plano
Plurianual Municipal o montante de 1,3 milhões
de reais para à aquisição de medicamentos e
cadeiras hospitalares.

Educação

O apoio ao esporte sempre foi
uma de minhas bandeiras.

A educação é o meio pelo qual podemos mudar nossa sociedade. São de minha autoria as seguintes ações:
Requerimento nº 275/2017, que viabilizou o transporte de 12 pessoas
especiais da Vila Itoupava até a APAE. Por meio de doação da BLUMOB foi
ob�do um micro-ônibus para este transporte. Atualmente os alunos especiais
conseguem frequentar a en�dade através deste transporte.
Projeto de Lei nº 7.505/2017 para alterar os critérios da ﬁla de espera
de vagas em creche, dando prioridade às famílias mais carentes e com vínculo
emprega�cio comprovado.
Apresentei uma emenda ao plano plurianual des�nando 1 milhão de
reais para o município adquirir vagas em creches par�culares diminuindo
assim a ﬁla de espera.
Reivindiquei recursos no orçamento municipal para as escolas
Professor Friedrich Karl Kemmelmeier, Professora Hella Altenburg, Alves
Ramos, além do CEI Johanna Conrad.
Lei Municipal nº 111/2017 que aumentou para 15 anos a vida ú�l dos
veículos de transporte escolar
Lei Municipal nº 8.471/2017 que assegura a abertura das escolas aos
ﬁnais de semana para en�dades
interessadas realizarem eventos em prol
da comunidade, conhecido como
programa “escola aberta”.

São de minha autoria as ações:
Organização do dia do futebol amador, que
acontecerá sempre no segundo domingo do mês de
março. Este ano as homenagens com a realização da
Taça Udo Alfarth e Taça Darci Oliveira.
Requerimento nº 1.252/2017 para realização
do campeonato amador de futebol, Taça cidade de
Blumenau, que foi organizado entre uma parceria LBF,
FMD e Execu�vo Municipal. Par�ciparam do campeonato 11 clubes da cidade e cerca
de 300 atletas além de 60 pessoas para toda a organização.
Emenda ao Plano Plurianual, des�nando 1 milhão de reais para a Fundação
Municipal de Desportos, custear a�vidades de transporte e viagens de atletas que
representam nossa cidade, bem como, auxiliar na organização espor�vas de
compe�ções em nosso município.
Requerimento nº 549/2017 para conserto do placar eletrônico ou compra
de um novo do “GALEGÃO” Ginásio Sebastião Cruz. Aquisição já autorizada pelo
município.
Solicitei a instalação de uma academia ao ar livre na Praça Arno Bernardes
(Vila Nova). A academia já foi implantada.
Votei favorável à construção de um novo estádio municipal.
Autoria da proposta de Lei que autorizou a UNIBLAM a realizar as
Olimpíadas de Integração das Associações de Moradores de Blumenau. Em 2018
ocorrerá a 2ª edição destes jogos e será em parceria com a Fundação Municipal de
Desportos.

Segurança Pública
Em 10/10/217 apresentei ao Prefeito
Napoleão Bernardes proposta de lei de criação da
Guarda Municipal Armada. Esta nova guarda se
trata uma espécie de Policia Municipal, preparada
e treinada assim como a Polícia Militar para
atender nossa população. Serão disponibilizadas
50 vagas, podendo ser preenchidas através da
realização de um concurso público. Esta guarda
não tem nenhuma relação com o SETERB e a
Guarda Municipal de Trânsito.

Fui o autor da proposta de audiência pública
para debater a segurança pública em nossa cidade que
foi realizada em 20/03/2017, na sede da Câmara Municipal. Foi uma das audiências públicas que mais registrou
público até então.
Após encaminhamento da audiência pública,
realizamos uma reunião com o Secretário de Segurança
Pública do Estado de Santa Catarina em 08/05/2017 para
reivindicar mais policiais militares e estrutura para nossa
cidade.

Solicitei a instalação de uma lombada na SC –
108, serra da Vila Itoupava, local hoje, que está
altamente perigoso e causando vários acidentes.
Par�cipei da entrega de um abaixo assinado
para o secretário de Segurança Pública e o Governador do Estado, em parceria com os CONSEGS do
município com mais de 19.500 assinaturas reivindicando melhorias na segurança pública.
Sou o autor de um anteprojeto de Lei, que
determina a instalação de lombadas �sicas em frente
aos educandários de nossa cidade.

Acompanhe nossos
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60

157

14

Foi o número
aproximado
de
indicações que apresentei no ano de 2017. A
maioria das indicações
são solicitações para
conserto, melhorias e
manutenção de vias
públicas de nossa cidade.

Foi o número de
bairros
que
foram
beneﬁciados com as
indicações que realizei no
ano de 2017. Todos os
bairros da cidade.

Foi o número de
projetos de lei e emendas
apresentados no ano de
2017, sendo 38 aprovados e tornando-se leis em
nossa cidade.

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

Moções
foram
entregues homenageando
personalidades,
empresas e ins�tuições
municipais.

Acompanhe
Nosso Trabalho

O

ano de 2018 será de muito trabalho e muita luta.
Tenho a obrigação de trabalhar ainda mais em prol da população blumenauense no próximo ano.

Agradeço também ao execu�vo municipal e seus

secretários que atenderam na medida do possível as minhas
reivindicações enquanto vereador, estabelecendo uma
importante parceria em prol da comunidade Blumenauense.

Quero con�nuar a sua disposição, a disposição de

sua família, de sua comunidade e ser o seu vereador, a sua
voz na Câmara em prol de melhorias para nossa cidade.

Desejo a sua família um excelente natal, um

próspero ano novo de muita saúde, paz e conquistas.
Feliz 2018.
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