
principais projetos penDentes

Reforma 
administrativa 

l Projeto que faz a 
readequação da 
estrutura administrativa, 
solicitada pelo prefeito 
eleito Napoleão 
Bernardes (PSDB). Texto 
foi protocolado em 27 
de novembro. Comissão 
de Constituição e 
Justiça (CCJ) começou 
a analisar quinta-feira 
passada. Na sessão 
hoje, a Comissão Mista 
deve fazer a primeira 
votação. Quinta-feira 
deve ocorrer a votação 
definitiva, em plenário

Cargos 
comissionados

l Tramita na Comissão 
de Constituição e Justiça 
(CCJ) projeto de lei de 
autoria da Mesa Diretora 
que extingue 124 cargos 
comissionados da Câmara. 
Texto atende adequação 
do Ministério Público, que 
solicitou a redução do 
quadro, exigindo que se 
mantenha a proporção 
de um comissionado para 
cada servidor efetivo. 
Projeto foi protocolado  
dia 9 de novembro.  
Desde então, aguarda 
parecer da CCJ

Orçamento

l O projeto que define o 
Orçamento do Executivo 
para 2013. Texto estima 
receita e fixa despesa em 
R$ 1,6 bilhão. Documento 
está tramitando desde 
4 de setembro, mas 
apenas ontem chegou 
à Câmara com as 
adequações relacionadas 
à nova reforma 
administrativa, que 
reduziu três secretarias 
e eliminou 83 cargos 
comissionados. Sem 
votar o texto, vereadores 
não podem entrar em 
recesso

Tarifa de ônibus

l Projeto tramita desde 
maio de 2011. O texto dá 
ao Conselho Municipal de 
Trânsito e Transportes de 
Blumenau (Comtranblu) 
poderes para reajustar e 
fixar o valor da tarifa de 
ônibus. Sem a aprovação 
do texto, um novo reajuste 
fica prejudicado, porque 
outro projeto, aprovado ano 
passado, tirou do prefeito 
a responsabilidade de 
definir, via decreto, a nova 
tarifa. Assim, não há um 
responsável pela revisão 
da tarifa, que deveria 
ocorrer em fevereiro

Férias

l Projeto do Executivo 
que concede 
férias coletivas aos 
servidores públicos 
municipais no período 
de 21 a 31 de 
dezembro. Texto tramita 
na Câmara desde 8 de 
novembro

Trajes típicos

l Projeto protocolado 
pelo vereador Fábio 
Fiedler, em 1º de 
novembro, para rever 
a lei dos trajes típicos, 
aquela que concede 
gratuidade na entrada de 
eventos culturais, como a 
Oktoberfest, para pessoas 
vestidas a caráter. O texto, 
que ainda não chegou 
às comissões, garante 
a gratuidade apenas a 
integrantes de grupos 
folclóricos, clubes de caça 
e tiro ou participantes dos 
desfiles germânicos, em 
Blumenau

Furb

l A procuradoria jurídica 
do município conclui a 
elaboração do projeto 
de lei que cria 35 novos 
cargos na Furb. Segundo 
explicou o reitor, João 
Natel, em pronunciamento 
na Câmara no início 
do mês, trata-se de 
uma adequação 
para implantação do 
Serviço de Engenharia 
de Segurança e em 
Medicina do Trabalhador 
da universidade. Texto 
deve ser encaminhado 
à Câmara no final desta 
semana


