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UM MANDATO MARCADO PELA CORAGEM

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 comissio-
nados
 Abono salarial professores

7.844 Indicações

394 Requerimentos

113
Projetos de Leis/Emendas

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. 

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

É o número de projetos de lei e 
emendas apresentados ao longo do 
mandato.

Números do mandato

ito@camarablu.sc.gov.br

Câmara Municipal de Blumenau
Gabinete 15

www.itodesouza.com.br

@itodesouza /itobnu

3231-1516 /       99155-7459

Conquistamos alguns recursos para a cidade de Blumenau. As emendas colocam 
dinheiro para investimentos em saúde, educação, infraestrutura, em nossa cidade e 
tiveram origem em requerimentos realizados por este Vereador e no carinho dos 
parlamentares com a cidade de Blumenau.

EMENDAS PARLAMENTARES

APOIO AS ENTIDADES

Servidor comissionado da FAEMA foi preso e condenado por se fazer passar por fiscal do Meio Ambiente 
e cobrar propina de empresários. O flagrante contou com apoio e presença do vereador Ito, que em 2018 
denunciou a “Máfia dos Fiscais” na prefeitura de Blumenau. Acompanhe reportagem completa e cronologia dos 
fatos na página 2.

Aquisição de um 
caminhão pipa para 
atender a região das 
TATUTIBAS.

R$230.000,00
CAMINHÃO PIPA TATUTIBAS

Recursos que deverão 
ser investidos para 
manutenção do Hospital 
Misericórdia da Vila 
Itoupava.

Obtidas com o Deputado 
Estadual Ricardo Alba.

R$500.000,00
HOSPITAL MISERICÓRDIA

E.E.B. Profª Áurea 
Perpétua Gomes.
Obtida com o Deputado 
Estadual Láercio 
Schuster.

R$200.000,00
CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO

 Investimento em saúde 
alta e média 
complexidade.
Obtida com o Senador 
Jorginho Mello.

R$300.000,00
INVESTIMENTOS EM SAÚDE

Durante minha passagem como suplente de 
vereador em 2015 e titular após 2017, sugeri ao 
Município que firmasse contrato de convênio para 
repasse de subvenção social para algumas entidades. 
Veja as entidades que já foram beneficiadas:

CEI Johanna Conrad E.I.M. Alves Ramos 
EBM Profº Friedrich K. Kemmelmeier
A.M. Franz Volles
Sociedade Esportiva Flórida

EBM Profª Hella Altenburg 
Spaca Blu
A. M. Paulo Zingel Filho

A.M. Guiherme Poerner e Transv. 



A LUTA CONTRA A CORRUPÇÃO

2018

2019

Você sabia que a corrupção está mais próxima de nós do que imaginamos? O último trimestre de 2018 e o ano de 
2019 foram importantes para a cidade de Blumenau. Casos referentes a cobrança de propina das mais diversas 
espécies foram revelados por meio de DENÚNCIAS do nosso mandato. Sofremos ameaças, perseguições políticas, mas, 
continuamos denunciando.

As denúncias começaram a chegar ao meu gabinete em 
Outubro de 2018. À época 2 empresários relataram estar 
sendo vítimas de extorsão para que não fossem multados. 
Também chegaram ao meu conhecimento diversas 
denúncias de um “arranjo” entre engenheiros e servidores da 
prefeitura, para facilitarem as autorizações do município para 
obras.

Em 08 de Novembro de 2018 foram protocolados e 
entregues na prefeitura seis envelopes com documentos, 
imagens e vídeos obtidos através de investigação promovida 
por nosso gabinete.

Em 23 de Novembro de 2018 o Município decide abrir 
sindicâncias para investigar os casos apresentados. No 
primeiro momento foram três sindicâncias, e posteriormente, 
mais quatro foram abertas. 

Quando o vereador tomou conhecimento, não teve 
dúvidas e juntamente com os empresários foram até a 
delegacia comunicar as autoridades policiais, que 
optaram por realizar um flagrante.  A prisão somente foi 
possível devido ao grande trabalho em conjunto do 
vereador, da Policia Civil e em especial da equipe do 
Delegado Lucas Almeida e dos empresários que 
tiveram a coragem de denunciar.

É importante destacar que o vereador 
acompanhou pessoalmente toda operação que levou à 
prisão.

O servidor preso foi exonerado, julgado e 
condenado, e atualmente cumpre pena pelo crime de 
corrupção ativa.

Em Fevereiro o vereador denunciante, testemunhas e 
vítimas começaram a ser ouvidos pela comissão de 
sindicância do município. No gabinete continuaram a chegar 
novas denúncias.

No dia 19 de Julho, é preso um servidor comissionado
da FAEMA tentando cobrar propinas de dois empresários na 
cidade de Blumenau. A prisão somente foi possível porque 
as vítimas procuraram o gabinete do vereador Ito para 
denunciar os fatos no dia anterior a prisão.

Todas as investigações que tenho promovido ao 
longo do mandato somente foram possíveis pela 
coragem da população, que cansou de ser roubada e 
decidiu denunciar os fatos. Até hoje recebemos 
denúncias, algumas sem qualquer prova, o que 
impossibilita prosseguimento, mas, todos os casos 
temos dado a atenção necessária e buscado dar uma 
resposta ao cidadão.

Em Agosto de 2019 um fiscal da SEPLAN foi preso 
tentando cobrar propina de um morador para liberação 
de um alvará. 
Desde o início das 
denúncias 2 
servidores foram 
presos e ao todo 4 
estão afastados de 
suas funções.

A população criou coragem para denunciar!

FISCALIZAÇÃO - MAGIA DE NATAL 
Todos nós ficamos encantados com a beleza da nossa festa Magia de Natal, 

contudo, a que custo isso deve ser feito? Quais são as prioridades da cidade?
Após denúncia e abertura de Inquérito pelo Ministério Público de Santa Catarina e 

pelo Tribunal de Contas do Estado por causa do contrato de 1 milhão que seria 
pactuado entre Ablutec e Município de Blumenau para a instalação de luzes de natal 
na cidade, passei a fiscalizar com mais ênfase o referido contrato, e observei diversas 
irregularidades, inclusive que a empresa não tinha cumprido o prazo para instalação 
de luzes na cidade (Parada 1 e Fonte Luminosa).

Sobre o tema fiz um vídeo que teve mais de 15 mil visualizações e 700 
compartilhamentos, cobrando providencias do executivo acerca do tema.

Após intensa fiscalização, o executivo acatou provisoriamente os questionamentos 
do MPSC, TCE e deste vereador, e determinou a suspensão de qualquer contrato com 
a referida empresa, evitando assim o repasse de 1 milhão de reais, que deverão ser 
investidos agora em prol de nossa cidade nas suas prioridades.

Continuarei a acompanhar os inquéritos junto ao MPSC e ao TCE.

Fonte: NSC Total

Servidor É Preso
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ASFALTO DAS TATUTIBAS

Nos 3 últimos anos, tenho incluído emendas no 
orçamento do município destinando recursos para iniciar 
as obras de pavimentação das vias Paulo Zingel, Paulo 
Zingel Filho, Carlos Krueger e Erich Meyer, todas 
localizadas na região das Tatutibas, na Itoupava Central.

Também tenho lutado junto a Deputados Estaduais, 
Federais e Senadores por recursos para pavimentação 
destas vias e participo  de todas as reuniões da comissão 
de ruas apoiando de forma irrestrita as manifestações e 
sempre me colocando ao lado do povo.

Uma solução paliativa, mas, de muita importância 
para a comunidade. Após meu pedido conseguimos 
obter com o Deputado Ricardo Alba recursos para que o 
município adquira um caminhão pipa novo para atender 
as regiões das Tatutibas, a verba é de R$ 230 mil. O 
veículo trará mais qualidade de vida a comunidade.

O caminhão é uma conquista de toda a comunidade, 
através deste vereador e que contou com o apoio do 
Deputado Ricardo Alba, que honrou com o compromisso 
assumido em reunião na comunidade.

Através de pedidos da comunidade solicitei algumas 
academias, e até o presente momento o município atendeu 
a instalação da seguintes:

CAMINHÃO PIPA

SEGURANÇA NA SERRA DA VILA

Depois de muita reivindicação da comunidade junto 
com este vereador, conseguimos investimentos na parte 
de iluminação da Serra. Ao todo 22 postes receberam 
nova iluminação, melhorando assim a segurança do local 
para a comunidade. Estamos lutando ainda por melhorias 
na sinalização e tachões para dar mais segurança aos 
usuários e para buscar diminuir a quantidade de acidentes 
na região.

REVITALIZAÇÃO DA RUA BAHIA

Em 2015 apresentei um Requerimento ao então Prefeito Napoleão Bernardes 
solicitando a reforma da Rua Bahia. Alguns anos depois, junto com o Prefeito 
assinei a ordem de serviço de uma obra estimada em mais de 8 milhões de reais. 
Tenho fiscalizado constantemente os serviços, e espero que a obra seja entregue 
o quanto antes para a população.

Quando concluída a revitalização trará mais segurança à comunidade, terá 
calçadas especiais para deficientes visuais, ciclovia, sinalização e asfalto novo.

Com o apoio de 
um empresário, 
viabilizamos a reforma 
de uma sala do CEI 
Cilly Jensen, e 
inclusive conseguimos 
a doação de um ar 
condicionado para ser 
utilizado na instituição.

REFORMA DA SALA DO CEI CILLY JENSEN

ACADEMIA AO AR LIVRE

LOCAL 
Praça Arno Bernardes - Vila Nova Já instalada

Previsão Início 2020
Previsão Início 2020

Solicitada

Praça Arnaldo M. Da Veiga - Asilo
Ass. de Moradores Tatutibas  -It. Central
Praça Alberto Liesenberg - AG. Itoupava

ANDAMENTO

A comunidade cobrou, este vereador apresentou 
requerimentos, indicou diversos imóveis ao executivo, 
apontou uma solução e o executivo atendeu. O ESF João 
Camargo Rosa 
voltará a região do 
Salto e será 
instalado na Rua 
Bahia, nº 4061. 
Vencer esta luta 
somente foi 
possível com a 
união de todos.

ESF JOÃO CAMARGO ROSA
Uma conquista de todos

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Desde o início do mandato tenho trabalhado para que o município regularize 
o máximo de áreas possíveis, de modo que a população consiga a tão sonhada 
“escritura” ou “título de posse” da casa própria.

Conseguimos entregar algumas dezenas de escrituras a comunidade do 
Horto Florestal. Vamos trabalhar para que outras comunidades sejam 
beneficiadas. 

Antes Depois



Desde 2008 a Ponte da Frieda Kruger precisava de conserto. Esta ponte é 
muito utilizada por crianças da E.E.B. Profª Áurea Perpétua Gomes e a 
prefeitura anunciou no dia 28/11/2019 a construção de uma nova ponte no 
local. Vamos acompanhar o andamento desta obra.

MUITAS PONTES E PASSARELAS FORAM REFORMADAS POR TODA BLUMENAU

Durante todo meu mandato tenho buscado alterar o 
Orçamento Municipal destinando verbas para algumas 
ações. Vejas as emendas que destinei recursos:

Rua Itapuí – Garcia
Rua Reinhold Otto – Itoupava Central
Rua Erwin Manske – Vila Itoupava
Rua Rio Bonito – Itoupava Central
Rua Paulo Zingel – Itoupava Central
Rua Paulo Z. Filho -  Itoupava Central
Rua Carlos Krueger -  Itoupava Central
Rua Erich Meyer -  Itoupava Central
Rua Luiz  Manske – Itoupavazinha
Rua Sarmento – Vila Itoupava
Rua Wilhelm K. Senior – Itoupava Central
Fundação Municipal de Desportos
Intendência da Vila Itoupava
Intendência do Garcia

Quero agradecer a toda a cidade de Blumenau pela confiança no 
meu trabalho. Sou bem recebido em todas as regiões da cidade, e as 
pessoas me procuram para apresentar suas demandas, reflexo do 
bom atendimento que prestamos a sociedade.

O ano de 2019 foi muito difícil, mas, com muito trabalho e a graça 
de Deus superamos mais esta jornada com diversas conquistas para a 
cidade de Blumenau.

2020 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 2020 recheado de conquistas. Com muito trabalho e fé, 
certamente alcançaremos o objetivo.

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

ACOMPANHE ATRAVÉS DAS NOSSAS 
REDES SOCIAIS O PAPAI NOEL DO

EMENDAS NO ORÇAMENTO MUNICIPAL 2020 O FIM DOS PROJETOS DE LEI APROVADOS A 
“TOQUE DE CAIXA”  URGENTÍSSIMOS

Quem doa sempre gosta de saber para qual fim o 
dinheiro é utilizado. Pensando na transparência dos 
pedágios a Câmara 
aprovou uma Lei de 
minha autoria que obriga 
as entidades prestarem 
contas da arrecadação.

TRANSPARÊNCIA NOS PEDÁGIOS

DESTINO

Ponte da Rua Wilhelm Krueger

Ponte Rua Gregório Da Silva Passarela Serra da Vila Itoupava Passarela Franz Muller

PONTES

PROGRESSO

ÁGUA VERDE VILA ITOUPAVA VELHA GRANDE

SALTO DO NORTE ITOUPAVA CENTRAL

  Ponte Rua Santa Maria   Passarela rua Garuva

AGRADECIMENTOS E MENSAGEM DE NATAL ACOMPANHE ATRAVÉS DAS NOSSAS 

Para acabar com a falta de transparência e a 
aprovação de Leis em questão de minutos, apresentei um 
Projeto de Resolução que impõe um prazo mínimo de 48 
horas para aprovação de 
uma Lei. É mais respeito 
com o contribuinte e foi 
destaque na imprensa.


