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CARTA ABERTA À POPULAÇÃO

A Câmara Municipal de Batatais, em razão de entendimentos
equivocados que vêm sendo divulgados a respeito da apresentação, assim como da
discussão e votação do Projeto de Lei instituindo o dia 20 de novembro, Dia Nacional da
Consciência Negra, como Feriado Municipal, vem a público, esclarecer que os dispositivos
legais e regimentais que permitiram a apreciação da referida proposição, são dispositivos
existentes desde a promulgação da legislação pertinente, ou seja, a Lei Orgânica do
Município e Regimento Interno.

A Lei Orgânica do Município assim dispõe:

ARTIGO 55 - A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir
objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da
Câmara ou mediante subscrição de dez por cento do eleitorado do Município.

PARÁGRAFO ÚNICO - O disposto neste artigo não se aplica aos projetos de iniciativa
exclusiva do Prefeito, que serão sempre submetidos a deliberação da Câmara.

E O Regimento Interno prevê:

ARTIGO 130 - A Presidência não encaminhará ao Plenário qualquer proposição:

111 - que tenha sido rejeitada ou sancionada, e sem obediência às prescrições do artigo
55 e § único da LOM.

ARTIGO 164 - Na apreciação do Plenário consideram-se prejudicadas, a discussão e
votação de qualquer matéria idêntica a outra que tenha sido aprovada ou rejeitada na mesma sessão
legislativa, ressalvadas as proposições de iniciativa exclusiva do Prefeito (LOM, ARTIGO 55).

Não se tratam, portanto, de normas editadas de forma ocasional, com o
propósito de atender uma situação de momento.

Muito estranhou ter o referido processo de votação causado as reações
que observamos, visto que, como já dito, as normas que disciplinam o referido processo
sempre existiram no processo legislativo, bem claras e utilizadas sempre que haja
necessidade de deliberar determinada matéria com maior rapidez.

Portanto, jamais utiliza deste ou qualquer outro procedimento, com o
propósito de praticar manobras políticas e, mais ainda, comparadas com atitudes políticas
em moldes daquelas que, por vezes, lamentavelmente, ocorrem em Brasília, com as quais
também jamais com pactuamos.

Deste modo, esta Casa, sim, repudia qualquer comparativo nestes termos
e mais ainda, que seja colocada em dúvida a postura de qualquer integrante desta Casa,
com colocações no sentido de Vereador não ter posição firme.

Esta Casa e cada um de seus integrantes têm o direito livre e soberano
de decidir com sua livre convicção e com as garantias constitucionais em seu voto.

O tema referente à implantação deste feriado já vem sendo debatido há
muito tempo e de forma muito democrática, ouvindo todos os seguimentos envolvidos.

E, ouvidos os segmentos, esta Casa tem sua competência e soberania
para decidir, de modo colegiado e com o voto de cada um de seus integrantes, com sua livre
convicção e no momento em que se considerar apta a decidir sobre toda e qualquer
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questão, e, de forma pública, aberta, em Sessão pública, inclusive transmitida ao vivo pelos
meios de comunicação.

Com toda certeza, respeita as opiniões em contrário, porém não aceita
jamais que este ou aquele segmento queira macular a sua imagem, rica em sua história na
defesa intransigente dos interesses da cidade e de sua população.

A aprovação do Feriado dedicado ao Dia Nacional da Consciência Negra,
é uma gota no oceano, resgatando ainda muito pouco dó grande débito que a sociedade
como um todo tem para com os negros, e, abordar o tema apenas sob a ótica de aspectos
econômicos, é apequenar a discussão da grandeza deste tema.

Esta Casa entende que temos sim que reconhecer o erro histórico da
escravidão e a dívida com a raça negra, mas com ações e atitudes concretas, reais, sólidas,
com efeitos diretos, deixando o campo das teorias e das palavras.

E a aprovação do feriado dedicado à raça negra certamente não resolve
os problemas que a comunidade negra enfrenta em todos os segundos de suas vidas, mas é
um ato concreto desta Casa em favor deles, algo que não está vendo naqueles que criticam
esta atitude, e vem como uma grande homenagem ao negro, especialmente em razão de
tudo que sofreram, e ainda sofrem, e sua grande contribuição à construção de nosso país.

E é dentro deste mesmo ambiente democrático em que vivemos, e do
respeito às opiniões divergentes, que destacamos também que toda e qualquer entidade de
classe, sindicatos, associações, ou mesmo todo e qualquer cidadão, que se sentirem
prejudicados, é um direito legítimo e democrático, acionar o Poder Judiciário, buscando as
garantias de seus direitos.

A Câmara lamenta as críticas sem fundamentos e espera que, ao invés
disto, haja uma união de forças objetivando realmente praticar um conjunto de ações não
apenas para marcar a data, mas para garantir uma qualidade de vida e o exercício de
direitos que toda comunidade negra é digna de ter, em igualdade de condições, direitos e
justiça, pois, assim, com certeza, estaremos praticando o nosso dever de buscar a justiça.

Esta Casa tem o maior respeito a todos os segmentos e a toda a
sociedade e conclama a todos para realmente criar e implantar os mecanismos de Justiça à
nossa Comunidade Negra!

BATATAIS, 14 DE NOVEMBRO DE 2017.

VEREADOR WLADIMIR F RAZ DE MENEZES
PRESIDENTE DA CÂMARA M NICIPAL DE BATATAIS
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