
 

CÂMARA APROVA ALTERAÇÃO NO CALENDÁRIO DE FERIADOS MUNICIPAIS

Publicado em: 03 de junho de 2015

A Câmara Municipal aprovou por 6 votos a 2 alteração no calendário de feriados municipais de

Holambra. De autoria do vereador Sebastião Ribeiro(Tiãozinho-PDT), o projeto 13/2015 determina que

as comemorações ao Divino Espírito Santos, padroeiro do município, serão realizadas em 25 de maio. O

feriado junta-se a outros três existentes em âmbito municipal: 27 de outubro(aniversário de

emancipação), Sexta-feira Santa e Corpus Christi(datas móveis). A Lei federal 9.093/2005 estipula em

quatro o número máximo de feriados municipais.

Além de Tiãozinho, votaram a favor José Zan(Zé Cabelo-PPS), Aparecido Lopes(Cido Urso-PPS),

Mauro Sérgio(Serjão-SD), Jesus Aparecido(Jesus da Farmácia-PP) e Eduardo da Silva(Pernambuco-

PSD). Os votos contrários foram de Jacinta Heijden(PTB) e Géza Árbocz(PSB).

Antes da votação, Géza, Jacinta e o Presidente da Casa, Pedro Weel, manifestaram-se contra a

propositura justificando inúmeros transtornos à economia local, possível ocorrência de pontos

facultativos em repartições públicas, alterações no calendário escolar e necessidade do cumprimento do

princípio da imparcialidade baseado na laicidade do Estado. Além disso, os três vereadores observaram

que o dia de comemorações deveria ocorrer 50 dias após a Páscoa, sempre num domingo. Apesar dos

pedidos de Pedro Weel para que o projeto fosse retirado pelo autor visando ser reestudado, a

propositura foi à votação. Aprovado, depende apenas da sanção do Prefeito Fernando Fiori de Godoy.

A sessão foi acompanhada pelo padre Paulo Henrique Dias, responsável pela Pároco da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, e de membros das pastorais e

comunidades católicas do município.

SimbolismoSimbolismo

Em nota posterior à aprovação do projeto, Padre Paulo lembrou que o dia 25 de maio é o Dia Nacional da Adoção e também o Dia do Trabalhador Rural. 'Com

este dia poderemos fazer convergir a importância do trabalhador rural para nossa cidade, o grande valor da adoção, aliados ao dia do Padroeiro da cidade, que

nos adota como filhos seus e protege nossos trabalhos quotidianos, dá-nos uma chuva de dons e proteção ao nosso lar', afirmou o pároco.

Padre Paulo disse ainda que '25 de maio vem ampliar o sentido de Pentecostes'. E ponderou a respeito de possíveis prejuízos à economia causados pelo

feriado: 'Num mundo marcado por pura e simples busca pelo capital, ainda mais nós brasileiros que convivemos com o agonia da inflação e da corrupção,

encontramos uma realidade que força-nos a tornar invisível uma questão bem mais primordial: a honestidade e gratuidade. Aqui, e em toda parte do país,

encontramos muitos cidadãos que trabalham muito, suam a camisa e doam muito de seu tempo para produzir as riquezas ao país, o qual chamamos PIB. Será

mesmo que vai ser um feriado a atrapalhar nossa vida ou que impedir o bem-estar ou será uma questão mais complexa como a concentração da renda e altos

impostos sem retorno ao povo somada à situação corrupta de muitas consciências que nos lideram?'.

 

Confira outra foto da sessão:

Padre Paulo com vereadores que votaram a favor do projeto 13/2015

 

Jorge Lander Kenworthy - mtb 23.191

Assessor de Comunicação
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Projeto aprovado na Câmara institui Semana Municipal do Brincar

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra
Rua Dr. Jorge Latour, 152 Centro - CEP: 13825-000 Holambra - SP

Telefone: (19) 3802-1625 - FAX: (19) 3802-1487
Horário de funcionamento: das 8h às 17h
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