Câmara terá duas sessões
ordinárias
na
próxima
segunda-feira (27/11)
A Câmara de Arujá fará duas Sessões Ordinárias na próxima
segunda-feira (27/11). A primeira – 37ª Sessão Ordinária –
terá início às 16h. Ela teve sua data alterada devido ao
feriado municipal da Consciência Negra, celebrado em 20/11
(segunda-feira passada). A segunda – 38ª Sessão Ordinária –
ocorrerá nesta mesma data, às 18h, no Plenário Vereador João
Godoy.
Para ter acesso à pauta e saber o que será discutido pelos
vereadores, acesse: Pauta – Sessões
As sessões ordinárias são transmitidas ao vivo pelo canal
oficial
da
Câmara
no
You
Tube.
Assista
e
inscreva-se: www.youtube.com.br/camaradearujaoficial.
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Câmara suspenderá atendimento
na quinta-feira (2/11) e na
sexta-feira (3/11)
A Câmara de Arujá não terá expediente na quinta-feira (2/11) –
feriado nacional de Finados (Lei Federal nº 662/49) – e na
sexta-feira (3/11) por conta da concessão de ponto facultativo
(Ato da Mesa nº 01/2017). O expediente será retomado na
segunda-feira (6/11), a partir das 8h.
*Origem da data
A celebração do dia de Finados surgiu na Idade Média e foi
introduzida paulatinamente na liturgia da Igreja Católica. O
responsável pela instituição de uma data específica foi o
monge beneditino Odilon de Cluny, que estabeleceu o costume de
rezar pelos mortos aos membros de sua abadia em 2 de novembro
do ano de 998. Mesmo com o passar dos séculos, a data se
mantém nos países ocidentais, levando milhares de pessoas aos
cemitérios.
Novembro
Outros dois feriados estão previstos para novembro – dia 15/11
(quarta-feira), Proclamação da República, e 20/11 (segundafeira), dedicado à morte de Zumbi e celebração da Consciência
Negra (Lei Municipal nº 2467/2011). A sessão prevista para
esta data será realizada no dia 27/11 (segunda-feira), a
partir das 16h.
Mais informações sobre feriados e pontos facultativos, acesse:
www.camaraaruja.sp.gov.br/transparencia.

*Fonte: Brasil Escola
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Câmara
terá
expediente
suspenso nos dias 7 e 8 de
setembro
A Câmara de Arujá não terá expediente nos dias 7/9 (quintafeira) – feriado nacional da Independência do Brasil – e 8/9
(sexta-feira) em decorrência de ponto facultativo. O
atendimento ao público será retomado na segunda-feira (11/9),
a partir das 8h.
O calendário de feriados e pontos facultativos, estabelecido

pelo Ato da Mesa nº 01/2017, está disponível para consulta no
site do Legislativo (Acesse link abaixo).
A Câmara funciona de segunda a sexta-feira da 8h às 12h e das
13h30 às 17h.
Feriados e Pontos Facultativos
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Câmara não terá expediente na
quinta-feira (15/6) e na
sexta-feira (16/6)
A Câmara de Arujá não terá expediente nesta quinta-feira
(15/6) – feriado municipal de Corpus Christi – e na próxima
sexta-feira (16/6) por conta da concessão de ponto
facultativo. O atendimento ao público será retomado na
segunda-feira (19/6), a partir das 8h.
O Legislativo

arujaense funciona de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e
das 13h30 às 17h.
As sessões ordinárias ocorrem todas as segundas-feiras, a
partir das 18h.
Acesse abaixo o calendário de feriados e pontos facultativos
de 2017.
Feriados e Pontos Facultativos
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Câmara

fecha

na

próxima

sexta-feira (21/4), feriado
de Tiradentes
Por conta do feriado nacional de Tiradentes, definido pela Lei
Federal nº 662/49, a Câmara de Arujá não terá expediente na
próxima sexta-feira (21/4). O atendimento ao público será
retomado na segunda-feira (24/4), a partir das 8h. O
calendário de feriados e pontos facultativos está disponível
no site do Legislativo, no link Transparência.

Imagem da cidade de
Tiradentes (MG). Foto:
Tiradentes.Net
História
Considerado herói nacional, Tiradentes, cujo nome verdadeiro
era Joaquim José da Silva Xavier, foi o líder da Inconfidência
Mineira. O movimento, formado no século XVIII por intelectuais
e membros da aristocracia mineira, nasceu com o objetivo de
conquistar a Independência do Brasil, em um período de muita
exploração da então colônia por Portugal. Em 1.789, no
entanto, os inconfidentes – como eram chamados os integrantes
do movimento – foram traídos por Joaquim Silvério dos Reis.
Descobertos, foram presos e julgados. Alguns, com melhores
condições financeiras, receberam penas mais brandas como o
açoite em praça pública ou o degredo.

Sem posses, Tiradentes foi enforcado. A execução ocorreu em 21
de abril de 1.792 e seu corpo, esquartejado, espalhado em
postes pela estrada que ligada o Rio de Janeiro a Minas
Gerais. Sua casa foi queimada e seus bens confiscados.
A Vila de São João Del Rey, onde nasceu, é a atual cidade de
Tiradentes.

Fonte: Sua Pesquisa
http://www.suapesquisa.com/tiradentes/
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Câmara suspende expediente
nos dias 27/2, 28/2 e 1º/3
Por conta dos festejos carnavalescos, a Câmara de Arujá não
terá expediente nos dias 27/2 (segunda-feira), 28/2 (terçafeira) e 1º/3 (Quarta-feira de Cinzas). A concessão de ponto
facultativo foi determinada por atos da Mesa Diretora – (nºs
01/2017 e 590/2017). O atendimento ao público será retomado na
quinta-feira (2/3) a partir das 8h.
A realização da 4ª Sessão Ordinária, prevista para 27/2, foi
transferida para 6/3, às 16h. O projeto de Resolução nº
01/2017, que determina a alteração de dias e horários das
sessões em caso de feriados e pontos facultativos, foi
aprovado na última segunda-feira (20/2).
O calendário de feriados e pontos facultativos de 2017 está
disponível para consulta no site da Câmara. Basta acessar o
link Transparência>Calendário.
O horário de atendimento da Casa é de segunda a sexta-feira,
das 8h às 12h, e das 13h30 às 17h.
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“Ainda
existem
atos
de
racismo na sociedade, mas os
negros não param por isso”,
diz Gabriel
O vereador Gabriel dos Santos (PSD) utilizou a Tribuna da Casa
Legislativa na última segunda-feira (21/11) para lembrar o 20
de novembro – Dia da Consciência Negra no Brasil. Como ocorre
em outras cidades do País, a data, que remete a morte do líder
africano Zumbi dos Palmares, é feriado em Arujá.

Gabriel: a sociedade continua
racista e com dificuldade de

aceitar o negro bem-sucedido
O parlamentar falou sobre os desafios impostos aos negros e às
negras na sociedade, relembrando os recentes ataques a atrizes
e apresentadoras afrodescendentes por meio das redes sociais,
mas fez questão de enaltecer a capacidade de superação do povo
africano. “Ainda há atos de racismo em nossa sociedade, mas os
negros não param por isso”, afirmou.
A manifestação racista mais recente e, noticiada, atingiu a
primeira-dama dos Estados Unidos, causando indignação em todo
o mundo. Michele Obama foi chamada de “macaca de saltos” em
comentário feito por uma cidadã americana pelo Twitter.
“Muitos não aceitam que um negro possa ocupar um lugar de
destaque”, constatou o vereador.
Gabriel salientou que, apesar de muitas pessoas “torcerem o
nariz”, não se pode esquecer a história e o sofrimento causado
aos
negros durante os 300 anos de escravidão no Brasil.
“Quando os negros deixaram as fazendas, após a assinatura da
Lei Áurea, em 1.888, muitos não tinham para onde ir, nem o que
comer”, pontuou.
Ao finalizar seu discurso, o vereador apelou

para a

necessidade de as pessoas respeitaram as diferenças e saber
conviver com elas. “O mundo será melhor, quando houver
respeito”.
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Câmara terá duas sessões
consecutivas
na
próxima
segunda-feira (21/11)
A Câmara de Arujá terá duas sessões consecutivas na próxima
segunda-feira (21/11). A primeira – 164ª Sessão Ordinária –
será realizada às 16h. Ela teve de ser adiada devido à
suspensão do expediente no último dia 14/11 por conta do
feriado da Proclamação da República. Em seguida, em seu
horário regular, às 18h, o presidente da Casa Renato Bispo
Caroba (PT) dará início à 165ª Sessão Ordinária no plenário
Vereador João Godoy.
A alteração dos dias e horários das sessões legislativas, nos
casos de feriados e pontos facultativos, está prevista no
parágrafo 4º do artigo 99 do Regimento Interno.
Realizadas sempre às segundas-feiras, as sessões são
transmitidas ao vivo pelo canal da Câmara de Arujá no You Tube
– www.youtube.com.br/arujaoficial e as pautas disponibilizadas
pelo site: www.camaraaruja.sp.gov.br.
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