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PROJETO DE LEI Nº 04 / 2015
Insttui no calendário ofcial do Município
normas comemoratvas do Dia da
Consciência Negra.
A Câmara Municipal de Rio Novo aprovou e eu, Prefeita Municipal,
sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica estabelecido no calendário cívico do Município de Rio Novo, o
Dia da Consciência Negra, a ser comemorado na data de 20 de novembro, em
consonância com a Lei Federal nº 12.519 de 10/11/2011.
Art. 2º - Para as comemorações alusivas ao evento, deverá o Município
organizar atvidades de natureza sócio culturais, durante a semana e especialmente na
data específca mencionada no artgo anterior, através dos órgãos próprios da
Secretaria de Educação e Cultura e em parceria com insttuições privadas que tenham
como objetvos sociais a história, pesquisas e desenvolvimento cultural do município e
região.
§1º - Nos termos deste artgo, a Prefeitura Municipal deverá convidar
insttuições públicas e privadas dedicadas à educação e formação cultural, para
organizar programa de atvidades do gênero, como concurso literário, reuniões,
palestras, conferências, exposições, atos recreatvos, esportvos e culturais cabíveis.
§2º - Poderá o Município decretar ponto facultatvo nas repartções e
órgãos municipais, na data comemoratva ao evento, sem prejuízo das atvidades
essenciais e de interesse coletvo.
§3º - O município providenciará a divulgação dos eventos evidenciando a
relevância do objetvo sócio cultural para divulgação e reconhecimento sobre as
tradições e histórica contribuição à pátria prestada pela população afro descendente.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor a partr de sua publicação.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Novo – Plenário Messias Lopes
Rio Novo, 21 de agosto de 2015

Autor do Projeto:

Vereador Guilherme de Souza Nogueira

JUSTIFICATIVA

A Lei 12.519 de 10/11/2011 insttuiu o
Zumbi e da Consciência Negra”.

“Dia Nacional de

Não se trata de um feriado nacional e sim de uma data a ser
comemorada anualmente no dia 20 de novembro, data do falecimento do
líder negro Zumbi dos Palmares.
O Projeto apresentado tem por objetvo determinar as
comemorações que devem e podem ser promovidas em atendimento à
exigência legal e considerando a oportunidade de contribuir para a
educação cívica, quanto a registro dos fatos e personagens que
exemplifcam a contribuição valiosa dos africanos e descendentes, para o
desenvolvimento cultural, social e econômico do Brasil.
O conhecimento e divulgação destes acontecimentos
contribuirão efetvamente para o objetvo de acabar com discriminação e
preconceitos que ainda possam existr, em defesa dos princípios da
igualdade de direitos e oportunidades.

Câmara Municipal de Rio Novo, 21 de agosto de 2015
_____________________________
Vereador Guilherme de Souza Nogueira
Vereador
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