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Brusque é campeão do 13º Suíço Interno

C

Brusque campeão

om duração de 48 dias, 24 jogos, 104
gols marcados e média de 4,3 por partida, foi encerrado no dia 15 deste mês
o 13º Campeonato Interno de Futebol Suíço,
promovido desde 1998 pelo Departamento de
Esportes da Aspmi.
O Brusque venceu o Criciúma na partida final por 2 a 0, gols de Sérgio aos 3” e Galinha aos
8” do primeiro tempo, e ficou com o título de
2011. O jogo decisivo foi de bom índice técnico
e teve a arbitragem de Diego Félix.
Oito equipes disputaram o certame, que
teve o Marcílio Dias como terceiro colocado.
William (Brusque), com 13 gols marcados,
foi o artilheiro da competição, e Edinho (Brusque), com 10 gols sofridos, o goleiro menos vazado.
O campeão teve também o ataque mais
positivo com 31 gols, média de 3,8 por partida.

Jogadores campeões comemorando título

BOCHA

Criciúma vice

A dupla Gandini/Angioleti sagrou-se campeã do 1º Torneio Interno de Bocha promovido
pela Aspmi, ao vencer Fidélis e Mário na partida
final disputada no dia 15 deste mês.
Os competidores receberam medalhas
alusivas ao 1º e 2º lugares.

Campeões da Bocha (à direita) e vices

Restaurante e Lanchonete Casa Velha, servindo diariamente café da manhã, inclusive aos
domingos. De 2ª à sábado almoço com pratos executivos. De 3ª à sábado jantar com cardápio
de carnes assadas e sopas. Aos domingos café da manhã e almoço com carnes assadas.

A Micromix Cursos está oferecendo descontos exclusivos
para ASSOCIADOS ASPMI nas mais de 40 opções em cursos.
Vá com este código: Micromix 8935 até a Micromix e
receba material didático gratuito, descontos de
30% nos cursos e 20% na taxa de matrículas.
Curso Gratuito de Internet e digitação.
Contato 47 3348.8935

Reservas
para eventos:
(47) 3248.8986
Rua Dr. José
Bonifácio
Malburg, 133
Itajaí
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Time de handebol é Penta Campeão
no Handebol Masculino (JESC)
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A S P M I - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
MÊS JUNHO 2011

A

equipe de handebol masculino da
Fundação Municipal de Esporte e Lazer/
Colégio São José representou Itajaí nos Jogos
Escolares de Santa Catarina e sagrou-se penta
campeão da competição. No dia 09 de julho a
equipe viajou para o sul
do estado onde fez quatro jogos, primeiro contra Laguna vencendo de
15 x 07, Sombrio por 24
Equipe de handebol penta campeã no JESC
x 6, Araranguá vencendo
de 35 x 5 e na final conMunicipal de Esporte e Lazer – FMEL, contra Criciúma venceram de 18 x 12.
Após vencer a fase regional sul a quistaram mais este titulo importante para
equipe seguiu para Gaspar onde aconte- Itajaí e região.
A partir de agosto a equipe intensiceu a fase estadual, a equipe jogou contra
fica
os
treinamentos novamente, pois no
Luzerna vencendo de 23 x 12 depois condia
08
de
setembro representa nosso estatra a equipe de Blumenau vencendo de 19
do
em
João
Pessoa PB, nas Olimpíadas Esx 15 e contra São José do Cedro o placar
colares
Brasileiras,
a equipe já foi campeã
de 29 x 09.
em
2007,
2009
e
vice
em 2010.
Desde que a equipe conquistou a
Os
atletas
que
participaram
dos jovaga para disputar o micro regional do
gos
foram:
André
Amorim,
Victor
Mello,
JESC, estão em treinamento diário e inLuis
Henrique
Mendes,
Gabriel
Lamim,
tensivo para conseguirem chegar a este
resultado, todos se doaram muito e o sa- Piero Pelisson, Victor Rebello, Victor Victocrifico valeu a pena. Sem dúvidas a equi- rino, Guilherme Cardoso, Matheus Chaves,
pe foi mais coesa e os detalhes fizeram a Ciro Rebelo filho, Gustavo Rasch, Vitor Padiferença e em conjunto com a Fundação trianova.

Várias atrações prometem agitar
a 29ª Festa Nacional do Colono
A 18ª Mostra de Gado Geral, 18ª Expofeira de Gado Leiteiro, 16º Torneio de Gado
Leiteiro, 18º Concurso de Pratos Típicos,
15ª Exposição Tecnológica e 15ª Expofeira Agroindustrial são apenas algumas das
atrações da 29ª Festa Nacional do Colono,
evento que ocorre entre 20 e 24 de julho,
no Parque Municipal do Agricultor Gilmar
Graf, localidade rural da Baía. Alguns destaques artísticos ficam por conta dos shows de Israel Lucero e Gaúcho da Fronteira
no dia 22 de julho, Almir Sater, no dia 23,
e para encerrar o evento, Bruno & Marrone
no dia 24.

Feira de mudas
ornamentais e frutíferas

Mais uma novidade para o público que
frequenta o Parque Municipal do Agricultor Gilmar Graf durante a Festa Nacional do
Colono vai ser oferecida neste ano de 2011.
Como forma de proporcionar um atrativo
extra aos visitantes, a Secretaria Municipal

da Agricultura e do Desenvolvimento Rural
promove a Feira de Mudas Frutíferas e Ornamentais. O evento ocorre de quinta-feira
(21) a domingo (24).
De acordo com a organização, vão estar à disposição dos interessados mudas de
mais de 400 espécies, entre plantas ornamentais e árvores frutíferas, nativas e exóticas. Dentre as possibilidades de aquisição,
há mudas de laranja, jabuticaba, pêssego e
ameixa (todas em diversas modalidades),
entre as 116 espécies de árvores frutíferas; acácia, ipê e flamboiant dentre as 143
variedades de árvores nativas e exóticas, e
entre as 152 espécies de plantas ornamentais, rosas, palmeiras bromélias e bambus.
Os preços das mudas vão oscilar entre
R$ 1,50 e R$ 150,00 a unidade, dependendo da espécie. Todas as mudas ofertadas
na Feira de Mudas Frutíferas e Ornamentais
da Festa Nacional do Colono vão ser fornecidas pela empresa Verde Vale, de Indaial
(SC).

Itajaí , 30 de junho 2011
O Balancete Mensal está publicado no mural da sede Administrativa
Profº Ivo Olâmpio Vicente
Presidente
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COMPRAS & SERVIÇOS
Com montagem
eletrônica.
Três lojas com o
mesmo padrão
de qualidade e
atendimento.

Sede Administrativa, Social e Recreativa: Rua
Otto Hoier, 33 - Cidade Nova - Itajaí - SC
Fone Secretaria: 3341.4900
E-mails:
aspmi@aspmitajai.com.br (presidente Ivo)
aspmiesporte@aspmitajai.com.br (prof Antônio
Carlos)
financeiro@aspmitajai.com.br (Marcos)
cadastro@aspmitajai.com.br (Silvana)
atendimento@aspmitajai.com.br (Nasidi e
Rafaela)
cpd@aspmitajai.com.br (Machado)
convenios@aspmitajai.com.br (Nivaldo)
emprestimos@aspmitajai.com.br (Patrícia)
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ASPAMI - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS APOSENTADOS MUNICIPAIS DE ITAJAÍ
Fundada em 9 de Janeiro de 1991 - Sede: Rua Otto Hoier, 45 - Cidade Nova - 3249.0386

ASPAMI promove Festa Junina e anuncia
ida ao Festival de Dança de Joinville
A diretoria da Aspami promoveu com sucesso
no dia de sua reunião mensal - 6 de julho - uma Festa Junina no Recanto do Barnabé, reunindo cerca de
50 associados.
Além de música e dança junina, a festa registrou a presença de algumas associadas vestidas à
caráter.
Nem mesmo a falta de uma fogueira apagou o
entusiamo das pessoas que compareceram à festa,
que teve os ingredientes de verdadeira festa junina
no mês de julho.
O pinhão e o quentão, símbolos da festa, estiveram presentes, além do pé-de-moleque, doces,
pipoca e café.
Todos participaram das brincadeiras num clima
de total descontração e amizade entre a família Aspamiana.
Antes do início da festa a diretoria confirmou

para o dia 30 deste mês a ida do Festival de Dança
de Joinville.
Também foi confirmada para o mês de dezembro, entre 1º e 5, uma excursão à Serra Gaúcha, com
visitas às cidades de Caxias do Sul, Bento Gonçalves,
Carlos Barbosa, Nova Petrópolis, Gramado e Canela.

Perdão
É comum em nosso dia a dia
sofrermos decepções e ficarmos magoados.
Isso é até mesmo natural, pois somos humanos e
temos sentimentos, princípios e,
também, sonhos e carências.
Algumas pessoas, porém, não conseguem superar as
decepções e deixam crescer dentro de si uma mágoa,
que irá proporcionar ressentimento,
se não for tratada.
Ressentimento é continuar
sentindo a decepção e a mágoa.
O caminho é logo chegar à amargura. Quando isso
acontece, nosso organismo todo é atingido.
Ficamos também doentes física,
emocional e espiritualmente.
Algumas pessoas se tornam agressivas e carrancudas.
Sem o perdão, não poderemos ter
o restabelecimento de nossa plena saúde.
Perdoar quer dizer “desatar cadeias, ataduras”.
Quem não perdoa está preso a correntes, a uma triste
lembrança do passado e não pode desenvolver-se.
Perdoar é uma decisão.
É escolher entre liberar a pessoa que
nos ofendeu ou querer vingar-se.
Quando temos um coração cheio de amor
e paz é muito mais fácil perdoar.
Esse amor é mais forte do que o ódio
lançado contra nós.
O amor apaga esse mal e podemos assim perdoar...
Não só devemos perdoar quem voltou às pazes
conosco ou quando tudo está ótimo para nós.
Jesus perdoou os seus agressores ainda na cruz
quando ele sentia as maiores dores.
Seu amor foi suficiente para exercer o perdão.
Se desejamos ter uma vida de paz e um futuro
maravilhoso, devemos pedir que Deus encha nossos
corações de amor, pois assim poderemos perdoar.
Não vale a pena ficar preso a um
fato negativo do passado.
Temos uma vida pela frente...
Às vezes perdoar é muito difícil...
chegamos a pensar que nunca perdoaremos,
que nunca esqueceremos alguma
mágoa que alguém nos proporcionou...
mas isso é passageiro... as mágoas passam e
se soubermos perdoar o coração fica mais leve
...ficando mais leve “cabe” muito mais amor
e carinho dentro dele... portanto,
por mais difícil que seja
o melhor caminho é mesmo o perdão...

COMPRAS & SERVIÇOS

Rua Brusque, 186 - Fone (47) 3348.3449 | Fax 47 3349.4212 | Centro | Itajaí
vendas@graficaitajai.com.br | graficaitajai@hotmail.com
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INFORME ECONÔMICO ASPMI
Lei para os Descontos Consignados
aos servidores do legislativo foi
sancionada pelo Prefeito
No dia 31/05/2011 os vereadores de Itajaí, em segunda votação, aprovaram o Projeto de Lei Nº 67/2011
para os descontos consignados em folha de pagamento, válido aos servidores do legislativo itajaiense.
No dia 06/06/2011 a PLO foi sancionada pelo prefeito Jandir Bellini e que gerou a Lei Nº 5.753.
E no dia 22/06/2011 a Lei de Nº 5.753 de
06/06/2011, foi publicada no Jornal do Município, Ano
XII, Edição 984, na página 34.
A Associação dos Servidores Públicos Municipais
de Itajaí - ASPMI, deste ato em diante, passa a observar
com todo rigor, os termos desta Lei, na hora das liberações dos descontos em folha, em especial para estes
associados.
==========================
ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Itajaí
LEI Nº 5.753, DE 06 DE JUNHO DE 2011.
DISPÕE SOBRE CONSIGNAÇÃO FACULTATIVA EM
FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DO PODER
LEGISLATIVO DE ITAJAÍ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO DE ITAJAÍ Faço saber que a Câmara
Municipal votou e aprovou, e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1º - Fica permitida, a critério da administração
mediante autorização expressa do servidor vinculado
ao Poder Legislativo Municipal, seja efetivo ou comissionado, a consignação facultativa em folha de pagamento a favor de terceiros.
Art. 2º - Por terceiros entenda-se pessoa jurídica
de direito público ou privado, destinatária dos créditos
resultantes de consignação facultativa, em decorrência de relação jurídica estabelecida por convênio com
a Câmara de Vereadores.
Art. 3º - Entende-se por consignação facultativa o
desconto incidente sobre a remuneração ou provento,
mediante autorização prévia e formal do interessado.
Art. 4º - As consignações compulsórias, consistentes em descontos em folha por força de lei, bem
como decorrentes de mandado judicial, somadas com
as consignações facultativas, assim entendidas os descontos em folha mediante autorização prévia e formal
do servidor da Câmara, tais como amortizações de
empréstimos, mensalidades, mensalidades de associações, entidades de classe, clubes, partidos políticos,
compras de medicamentos, planos de saúde, seguros,
despesas médicas ou assemelhados, não poderão, em
conjunto, ultrapassar a 70% (setenta por cento) da remuneração bruta mensal, em espécie, do servidor, excluídas desse limite verbas como gratificação natalina
ou 13º salário, adicional de férias e horas extras, sobre
as quais somente serão devidos os descontos previstos
em lei ou decorrentes de mandato judicial.
§ Primeiro – Só será admitida exceção ao limite
estabelecido no caput deste artigo, no caso das consignações compulsórias por força de lei ou de manda-

to judicial.
§ Segundo – A prioridade dos descontos em folha dos servidores,objetivando não ultrapassar o limite de 70% da remuneração bruta mensal, em espécie,
obedecerá à seguinte ordem: primeiro os descontos
previstos em lei e os decorrentes de mandado judicial;
segundo os da área de saúde, exames laboratoriais,
médicos e os relativos a aquisição de medicamentos;
terceiro as mensalidades de associação, partidos políticos ou entidade de classe; quarto a alimentação; e
por último os empréstimos consignados, os descontos
relativos a vestuário e demais descontos.
§ Terceiro – A Câmara só consignará em folha, no
caso de empréstimos ou compras feitos pelo servidor,
mediante autorização expressa do mesmo, obedecido
o limite estabelecido e durante o tempo de exercício
do cargo, não cabendo ao Poder Legislativo Municipal,
qualquer responsabilidade, nem mesmo subsidiária,
por qualquer dívida contraída pelo servidor, no caso
deste deixar de exercer o cargo por qualquer motivo
ou cancelar a autorização concedida.
§ Quarto - O Setor de Recursos Humanos da Câmara, junto com o Setor de Contabilidade, fornecerão
ao Servidor ou ao terceiro fornecedor do crédito, antes
de qualquer consignação, os valores já consignados
em nome do Servidor interessado, que servirá de parâmetro para verificar o limite estabelecido nesta Lei,
fato esse que não representa qualquer responsabilidade do Poder Legislativo Municipal sobre o crédito que
vier a ser obtido pelo Servidor junto ao terceiro credor
conveniado com a Câmara.
Art. 5º - Qualquer disposição de convênio ou contrato que contrariar qualquer disposição da presente
Lei, não terá qualquer eficácia.
Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário,
ficando ratificados os atos anteriormente praticados.
Prefeitura de Itajaí, 06 de junho de 2011.
JANDIR BELLINI
Prefeito Municipal
ROGÉRIO NASSIF RIBAS
Procurador Geral do Município
==========================

A EXPLOSÃO DA DÍVIDA
DAS FAMÍLIAS
O desenvolvimento social no Brasil nos últimos
anos tem como pilar central o forte aumento do consumo das famílias. Em um País que ainda tem muito a
dever em educação, saúde e infraestrutura, impossível
dizer que não há êxitos evidentes se o fator a ser examinado são as vendas no comércio.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), o aumento do consumo no Brasil
desde 2003 foi de 84,5%. Nos estados mais pobres, os
avanços foram ainda maiores. Por exemplo, em Alagoas se consome 152% a mais do que há oito anos; na
Paraíba, 137%; e no Acre, 312%. Tais índices se devem,
entre outros fatores, ao crédito farto, só possível devido à estabilidade econômica ocorrida nos anos 90.
Mas esse boom consumista já tem os seus efeitos

A grande maioria das dívidas é referente ao cartão de
crédito, cheque especial, financiamento bancário, crédito
consignado, crédito para compra de veículos, e imóveis.

colaterais. Estudo da LCA consultores divulgado esta
semana pelo jornal O Estado de S. Paulo mostra que
a dívida total do consumidor brasileiro já atinge 40%
da massa anual de rendimentos de seu trabalho e da
Previdência.
A grande maioria das dívidas é referente ao cartão
de crédito, cheque especial, financiamento bancário,
crédito consignado, crédito para compra de veículos,
e imóveis. Em valores, a dívida dos brasileiros chega a
R$ 653 bilhões. Em média, cada trabalhador deve 4,8
meses de rendimentos.
E esses débitos estão em franca ascensão. Em dezembro de 2009, a dívida das pessoas físicas era de R$
458 bilhões. Em abril do ano passado chegou a R$ 524
bilhões.
Segundo o Banco Central, da dívida de R$ 653 bilhões das pessoas físicas, 60% se referem apenas ao valor a ser pago com os juros. Fazendo as contas, apenas
em juros o brasileiro deve R$ 392 bilhões.
Essa gigantesca quantidade de juros mostra que
a qualidade da dívida do brasileiro tem sofrido uma
corrosão. Cada vez mais ele tende a comprar menos
para poder quitar o que deve às financeiras, entre outras instituições.
Outra pesquisa, da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, reitera o estudo da LCA. De acordo
com o levantamento da Fecomércio, 64% das famílias
que vivem nas 27 capitais brasileiras possuem dívidas.
O valor médio desses débitos aumentou de R$ 1.298
para R$ 1.527 em um ano.
O índice de famílias endividadas chega a 88%
em Curitiba, 86% em Aracaju e Maceió, e 82% em São
Luiz.
Ainda de acordo com a LCA, a situação ainda não
pode ser considerada catastrófica. As taxas de inadimplência estão relativamente baixas (6,1%). Mas o modelo já mostra alguns sinais de enfraquecimento.
Nisso tudo, não custa lembrar que o andar de
cima não oferece o exemplo correto. O Brasil é o líder
mundial no pagamento de juros reais. Descontada a
inflação, a taxa de juros brasileira é de 6,8% ao ano,
mais de cinco pontos percentuais à frente do segundo
colocado, o Chile.
Fonte BACEN
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PREFEITURA DE ITAJAÍ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ - IPI
Instituído pela Lei Complementar nº 13 de 17/12/2001
CNPJ/MF nº 04.984.818/0001-47

Evolução do Patrimônio Dezembro de
2008 a Maio de 2011

Relatório de Investimentos do IPI
Maio/2011
Política de Investimentos do IPI
• O Instituto de Previdência de Itajaí (IPI) é o órgão gestor com a finalidade
de administrar, gerenciar e operacionalizar o RPPS.
• A Política de Investimentos do IPI é orientada com base na análise técnica
permanente da situação do mercado financeiro, direcionando os recursos para
aplicações que oferecem melhor rentabilidade.
• Atualmente a Política de Investimentos do Instituto é classificada como
conservadora, evitando riscos, e aplicando os ativos financeiros em Títulos de
emissão do Tesouro Nacional e Fundos de Renda Fixa que se enquadram nas
recentes resoluções do Conselho Monetário Nacional.

Percentuais de aplicação dos recursos
Maio/2011

Evolução do Patrimônio 2011

Rendimentos Acumulados 2011

COMPRAS & SERVIÇOS

TEREZINHA CONFECÇÕES
Roupas Infantil, juvenil, adulto, masculino, feminino e lingerie.
Brinquedos, cama, mesa e banho. Cosméticos.
ROSA LINE - DULOREN – KYLLY – JOLITEX – BABY BRINK e outros
Tudo em até 12X sem acréscimo pelo cartão SC CARD.
Rua: Conceição, 800 | Bairro São João | Itajaí/SC
Fones (47)3348.0416 | 9983.6366 | E-mail: terezinha@capitanio.net

JM

Rua Laudelina
Dionísio, 972 Cordeiros
Itajaí
Passamos fita cassete p/CD • Fita VHS p/DVD • Disco 47 3241.2841
Vinil p/CD • Edições e Cópias • Limpeza de fitas
47 8413.5760
• Passamos de VHS para DVD

RESTAURANTE BELLÉ
O melhor Buffet de comida por quilo de Itajaí

Aberto somente para almoço de segunda à sábado das 11 às 14h15min
Av. Sete de Setembro, 1.307, defronte ao Terminal de ônibus Coletivo
Itajaí - 3348.3446
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Complexo do Itajaí opera mais de
5 milhões de toneladas no semestre
O Complexo Portuário do Itajaí registrou um avanço de 14% nas operações realizadas no
primeiro semestre de 2011. Foram operados 5,05 milhões de toneladas de mercadorias, ante
4,45 milhões de toneladas embarcadas e desembarcadas no igual período de 2010.

O

Complexo Portuário do Itajaí registrou um avanço de 14% nas operações realizadas no primeiro
semestre de 2011. Foram operados 5,05 milhões
de toneladas de mercadorias, ante 4,45 milhões de toneladas embarcadas e desembarcadas no igual período
de 2010. Com relação às operações com contêineres, no
acumulado do semestre o Complexo registrou a movimentação de 481,8 mil TEUs (Twenty-foot Equivalent
Unit – unidade internacional equivalente a um contêiner
de 20 pés), ante 426,5 mil TEUs operados no mesmo semestre de 2010. O avanço foi de 13%. Os números serão
apresentados durante reunião do Conselho de Autoridade Portuária (CAP) de Itajaí, realizada na sexta-feira, 15.
Se analisadas apenas às operações de junho, a movimentação total do Complexo no mês foi de 883,19 mil
toneladas, inferior em 4,61% ao montante movimentado
em maio, de 925,89 mil toneladas. Entretanto, se comparada à movimentação de junho de 2010, observa-se um
crescimento de 17%. Em contêineres, foram movimentados 86,38 mil TEUs, ante 91,5 mil TEUs operados no mês
anterior, com recuo de 5,59%. Já na comparação com o
mesmo mês do ano anterior, foi observado crescimento
22%.

Ronaldo Silva Jr

“A APM Terminals movimentou 38,89 mil TEUs em
junho, ante 43,55 mil TEUs no mês anterior. No entanto,
acumula no semestre uma movimentação de 221,56 mil
TEUs, contra 157,07 mil TEUs movimentados entre janeiro
e junho do ano passado, com um crescimento robusto de
41%. Já a Portonave teve uma movimentação de 47,49 mil
TEUs, praticamente a mesma movimentação do mês anterior, ainda que no comparativo com junho do ano passado tenha registrado um crescimento de 25%”, informa

o diretor Comercial do Porto de Itajaí, Robert Grantham.
No acumulado do semestre, a Portonave registra 259,36
mil TEUs operados, contra 268,39 mil TEUS em igual período do ano passado, com um decréscimo de movimentação de 3%.
“Tomando como base os dados do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) de maio,
observamos que na exportação o frango congelado continua liderando nossa movimentação com 31,78% do total enquanto outras carnes (suíno e bovino) representam
17,3%”, acrescenta Grantham. O diretor destaca ainda as
exportações de produtos do setor metal-mecânico com
19% da pauta, madeira e derivados com 9% e fumo com
8,2%. “Notícias recentes dão conta que a fase de grande
expansão das exportações de frango se esgotou, podendo apenas apresentar crescimento vegetativo, uma vez
que nos últimos oito semestres os volumes exportados
mantiveram-se estáveis”, complementa.
No sentido inverso, ou seja, nas importações, o líder
em valor é o setor metal-mecânico, responsável por 38,5%
das mercadorias que entram pelo Complexo Portuário,
seguido de produtos químicos, com 20%. Já o complexo
têxtil (fios, linhas e tecidos) soma 19,8 %.
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A cidadania ao alcance de todos

Por Michelle Campos
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O

hall de entrada da Câmara de Vereadores de
Itajaí tornou-se a porta da cidadania para
muitos itajaienses desde a implantação do
Balcão da Cidadania há dois anos.
O Balcão da Cidadania consiste num serviço
destinado a atender as reclamações dos munícipes
e o encaminhamento para o órgão público competente para solução da questão colocada ou para
constituir moção, indicação ou qualquer outro ato
afeto às funções legislativas, fiscalizadoras e controladoras do Legislativo.
Para isto, os munícipes recebem orientação do
Assistente Social, do Assessor Jurídico de Atendimento à Cidadania e dos Assessores Comunitários
de Atendimento à Cidadania.
Este serviço foi criado através da Lei Complementar nº 149 de 16 de fevereiro de 2009, de autoria
do vereador Luiz Carlos Pissetti (DEM).
Com este serviço a Câmara de Vereadores promove a inclusão social de uma parcela da população
local menos privilegiada a conquistar princípios básicos da cidadania.

No Balcão da Cidadania está garantida a retirada dos seguintes documentos: certidão de nascimento, certidão de óbito, certidão de casamento, cédula de identidade (RG), certidão de adoção,
orientações jurídicas, curriculum vitae, delegacia
eletrônica, certidão negativa eleitoral.
O trabalho realizado pelo Balcão da Cidadania
tem despertado interesse de outras câmaras municipais. Diversos vereadores e servidores do legislativo
da região estiveram em Itajaí na busca de informações sobre o funcionamento deste serviço.
Recentemente servidores do Balcão da Cidadania participaram da inauguração do Balcão na cidade de Campos Novos. Este foi um dos municípios
que conheceu toda a estrutura do Balcão de Itajaí.
Para o diretor do Balcão da Cidadania, Carlos da
Cruz, cada atendimento bem sucedido é uma vitória
para toda a equipe. “Aqui o cidadão tem garantia de
cidadania plena”, destaca Cruz.
No mês de maio, o Balcão da Cidadania obteve
uma grande conquista, com a confirmação da instalação do Módulo de Personalização da Carteira de
Trabalho em Itajaí. Antes
o despacho das carteiras
era realizado pela Gerência Regional do Trabalho
e Emprego de Blumenau.
A cada mês o Balcão
da Cidadania amplia seu
número de atendimentos. O acumulado até o

dia 13 de julho era de 37.939. Na primeira quinzena
do mês de julho foram 389 atendimentos, dos quais
foram emitidas 33 certidões de nascimento, 12 certidões de casamento, duas certidões de óbito, 27
cartório fora, 32 encaminhamentos feitos pelo diretor, oito pelo jurídico, nove atendimentos no serviço
social e 115 CTPS.

Inauguração do Balcão na cidade de Campos Novos

