
Pelo presente, encaminha-se o Projeto de Lei a Vossa Excelência, nos termos 
do art. 68, IV do Regimento Interno desta Casa Legislativa combinado com o art. 127 
da Lei Orgânica do Município, que seja Instituída a Semana da Consciência Negra e 
de Ação Antirracismo no âmbito da Câmara de Vereadores do Município São 
Leopoldo (CMSL) e dá outras providências. Tendo em vista que nos encontramos 
década afrodescendente, logo a esta casa parlamentar, solicito que o presente 
requerimento seja apreciado conforme art.101 item VII e Parágrafo Único, do Regimento 
Interno. 

 

JUSTIFICATIVA 

O presente projeto tem por objetivo instituir a Semana da Consciência Negra e 
de Ação Antirracismo no âmbito da Câmara de Vereadores do Município São Leopoldo 
(CMSL), a ser comemorada na semana que inclui o dia 20 de novembro de cada ano, 
data em que se celebra o "Dia Nacional da Consciência Negra". Referida data, por sua 

vez, evoca a luta do líder Zumbi dos Palmares, um dos principais símbolos da 

resistência negra à escravidão. 

O marco inicial dessa comemoração foi no ano de 1971, quando ativistas do 

Grupo Palmares, aqui no estado do Rio Grande do Sul, chegaram à conclusão de que 

20 de novembro tinha sido a data de execução de Zumbi e estabeleceram-na como Dia 
da Consciência Negra. Em 1978, o Movimento Negro Unificado consolidou a data para 
fins de celebração em âmbito nacional. Em 2003, por meio da Lei Federal nº 10.639, de 
9 de janeiro de 2003, ficou estabelecida a aludida data como parte do calendário escolar 
brasileiro. 
 Apesar de todos os anos que se passaram desde a época da escravidão no 
Brasil, encontramos, ainda, indícios de preconceito e desrespeito com a raça negra em 

nossa sociedade. Brasileiros negros ou pardos têm rendimento médio e equivalente à 
metade do que ganham os trabalhadores brancos, fato atestado pela Pesquisa Mensal 
de Emprego do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (JBGE), divulgada em 
17/11/2006. Segundo o IBGE, os negros e pardos recebiam, em média, R$ 660,45 em 
setembro de 2006. Esse valor representava 51,1% do rendimento médio da população 
que se declara branca (R$ 1.292,19). 

A pesquisa do IBGE também demonstra que, embora a soma de negros e pardos 
representasse menos da metade (42,8%) da população em idade ativa, eles eram 
maioria (50,8%) entre a população desocupada. A população branca também era 
maioria entre os empregados sem carteira assinada (54,5%) e os trabalhadores por 
conta própria (55,0%), mas os negros e pardos representavam 57,8% dos trabalhadores 
domésticos, conforme dados apresentados pelo IBGE. 

 
Em âmbito universitário, 97% dos acadêmicos brasileiros são brancos e somente 

2,5% são negros. A taxa de analfabetismo dos negros é 16% e dos brancos 7%. Cerca 
de 27% dos negros com idade entre 18 e 24 anos ainda está no ensino fundamental, 
enquanto o percentual referente aos brancos é de 11%. No ensino médio, 35% dos 
jovens brancos não estão na série adequada para sua idade, porém, 
em se tratando de jovens negros, o percentual é de 51%. 

Para mudarmos essa realidade, precisamos lutar simultaneamente contra o 
preconceito e contra a discriminação racial. À vista disto, a Semana Municipal da 
Consciência Negra será dedicada ao desenvolvimento de atividades em observância à 
situação dos negros(as) em nossa sociedade e a divulgação da História e Cultura 
Afrobrasileira, constituindo-se, assim, num importante momento de conscientização do 
necessário respeito à diversidade étnico/racial e de combate ao racismo em suas 
diferentes formas de manifestação. 



 Sendo assim, a fim de contribuir com a promoção da igualdade racial no nosso 
Município e Pais, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente 
projeto de Lei. 

 

 
 

Atenciosamente, 

 

TIAGO SILVEIRA 

Vereador – PT 

 São Leopoldo, 25 de Outubro de 2021. 

 

 PROJETO DE LEI 

 

Institui a Semana da Consciência Negra e de Ação 

Antirracismo na Câmara Municipal de São Leopoldo 

.  

Art. 1º Fica instituída a Semana da Consciência Negra e de Ação Antirracismo na 

Câmara Municipal de Vereadores de São Leopoldo (CMSL), a ser realizada na semana 

que inclui o dia 20 de novembro de cada ano, data comemorativa do Dia Nacional da 

Consciência Negra no Brasil. 

 

Parágrafo único. As atividades programadas para a Semana da Consciência 

Negra e de Ação Antirracismo deverão ocorrer na semana que inclui o dia 20 de 

novembro de – Dia Nacional da Consciência Negra e de Ação Antirracismo.  

 

Art. 2º As atividades da Semana da Consciência Negra e de Ação Antirracismo serão 

coordenadas e organizadas por uma Comissão Organizadora, com a seguinte 

composição:  

I – 1 (um) representante titular e 1(um) suplente, indicado pelas bancadas com 

representação na CMSL;  

II – Devera ter por indicação dos membros da Comissão Organizadora, a seguinte 

composição, dentre os quais serão escolhidos:  

a) 1 (um) coordenador;  

b) 1 (um) 1º secretário; e  

c) 1 (um) orientador contábil.  



III – Fica autorizado á participar da constituição da comissão organizadora toda ou 

qualquer Organização Não Governamental. 

§ 1º As entidades organizadas do movimento negro, os partidos políticos e os grupos 

de reflexão do movimento negro e de ação antirracismo que desejarem participar da 

Comissão Organizadora da Semana da Consciência Negra e de Ação Antirracismo 

terão o prazo de 10 (dez) dias para inscrever representantes na Diretoria-Geral da 

CMSL, contados da data de publicação de comunicado no Diário Oficial do Município 

de São Leopoldo - e mediante a anexação de documentação comprobatória de sua 

atuação no movimento negro ou contribuição na pauta de combate a discriminação 

Étnica, indicando o nome da pessoa que a representará nessa comissão.  

§ 2º A programação da Semana da Consciência Negra e de Ação Antirracismo dar-se-

á a partir de temário a ser definido pela Comissão Organizadora e desdobrar-se-á na 

apresentação de projeto a mesa diretora da CMSL. 

Art. 3º CMSL destinará, anualmente, em seu orçamento, dotação orçamentária 

específica para a programação da Semana da Consciência Negra e de Ação 

Antirracismo. 

Art. 4º Compete à Comissão Organizadora referida nesta Resolução:  

I – elaborar e aprovar seu Regimento;  

II – Organizar seu calendário e seu cronograma de reuniões; e  

III – apresentar à Direção-Geral da CMSL relatório detalhado de todas as atividades, no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados do encerramento das comemorações da Semana da 

Consciência Negra e de Ação Antirracismo.  

Art. 5º A Comissão Organizadora referida nesta Resolução será constituída, 

anualmente no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, 

mediante justificativa, antes do início da Semana da Consciência Negra e de Ação 

Antirracismo.  

Art. 6º A CMSL disponibilizará, durante a Semana da Consciência Negra e de Ação 

Antirracismo, espaços próprios e infraestrutura necessária para realização de palestras 

seminários, feiras e promoção de atividades artísticas e culturais relacionadas à etnia 

negra.  

Parágrafo único. Fica facultada a interlocução com entidades, entes 

institucionais e sociedade civil para efetivação de calendário único.  

Art. 7º O Poder Legislativo municipal poderá procurar parcerias com os órgãos 

municipais, estaduais e federais, instituições de ensino e instituições religiosas, bem 

como, empresas e entidades prestadoras de serviço, com o intuito de realizar atividades 



destinadas a resgatar a importância social, histórica e cultural da população negra e ou 

afrodescendente na formação do município, estado e do Brasil. 

 

Art. 8º Fica de responsabilidade da Comissão da Organizadora a Comenda Lanceiros 

Negros, que será entregue, a critério da Comissão Organizadora referida nesta 

Resolução, a personalidades que atuaram e atuam em prol da comunidade negra e de 

combate a todas as formas de discriminação, em sessão solene a ser realizada no 

encerramento da Semana da Consciência Negra e de Ação Antirracismo.  

 

Parágrafo único. A indicação aos agraciados com a Comenda Lanceiros Negros será 

paritária, e pelas bancadas com representação na CMSL.  

 

Art. 9º Fica destinada sessão solene na CMSL alusiva à comemoração da Semana da 

Consciência Negra e de Ação Antirracismo, sob a orientação e coordenação da Mesa 

Diretora e da Comissão Organizadora referida nesta Resolução. 

§ 1º A sessão solene fará parte da programação de eventos da Semana da Consciência 

Negra e de Ação Antirracismo, tendo como data preferencial o dia 20 de novembro – 

Dia Nacional da Consciência Negra e de Ação Antirracismo.  

§ 2º Será dada ampla divulgação da Semana da Consciência Negra e de Ação 

Antirracismo, especialmente a estabelecimentos de ensino em todos os níveis, 

entidades organizadas do movimento negro e demais entidades da sociedade civil 

organizada. 

Art. 10º O Legislativo, por meio de suas bancadas ou comissões permanentes 

diretamente interessadas, é reservado o direito de promover e fiscalizar a execução das 

atividades em parceria com a sociedade civil.  

 Art. 11º. Este Projeto de Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário. 

São Leopoldo, 25 de Outubro de 2021. 

Atenciosamente; 

 

TIAGO SILVEIRA 

Vereador – PT 



 

.  
 


