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PROJETO DE LEI N° 117 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.

Institui a Semana da 
Valorizagao da Consciencia Negra 
no municipio de Cajamar e 
reconhece 20 de novembro como o 
Dia da Consciencia Negra. Da outras 
providencias.

Art. 1° Fica instituida a “Semana da Valorizagao da Consciencia Negra”, 
Municipio de Cajamar, a realizar-se no mes de novembro de cada ano.

Paragrafo Unico - A semana de que trata o caput deste artigo devera 
ser realizada na semana em que ocorrer o dia 20 de novembro.

Art. 2° Fica reconhecido a data de 20 de novembro como o “Dia da 
Consciencia Negra” no municipio de Cajamar.

Art. 3° A programagao da “Semana da Valorizagao da Consciencia 
Negra” sera organizada pelo conjunto de entidades representativas do 
movimento negro, em parceria com os orgaos publicos municipais, inserida no 
contexto das politicas publicas afirmativas de igualdade racial.

Art. 4° As agoes desenvolvidas, visando a efetividade da “Semana da 
Valorizagao da Consciencia Negra”, devem envolver debates, workshop ou 
palestra para conscientizagao sobre a luta contra o racismo, agoes culturais, 
incentive de leitura de escritores negros nas escolas municipais, feira de troca 
de livros de autores negros e outras atividades com acesso ao publico, visando 
aprofundar o conhecimento relative ao estudo da historia da formagao da 
comunidade negra no Brasil, bem como, visando o combate a discriminagao e 
fortalecendo a igualdade racial.

Art. 5° A “Semana da Valorizagao da Consciencia Negra” e o dia 20 de 
novembro, comemorativa da comunidade negra, poderao constar no calendario 
oficial de eventos do Municipio.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.
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JUSTIFICATIVA

No mes de novembro comemoramos o “Dia Nacional da Consciencia 
Negra”, data que lembra a luta do lider Zumbi, do Quilombo dos Palmares, um 
dos principals simbolos da resistencia negra a escravidao. Por essa razao, 
apresento aos colegas do legislative a proposta de instituirmos a Semana de 
Valorizapao da Consciencia Negra no municipio de Cajamar.

O marco inicial dessa comemoragao data do ano de 1971, quando 
ativistas do Grupo Palmares, do Rio Grande do Sul, chegaram a conclusao de 
que 20 de novembro tinha sido a data de execugao de Zumbi e estabeleceram- 
na como Dia da Consciencia Negra. Em 1978, o Movimento Negro Unificado 
incorporou a data como celebragao nacional. Em 2003, por meio da Lei Federal 
n° 10.639, de 09.01.2003, sancionada pelo presidente Luiz Inacio Lula da Silva, 
estabeleceu a data como parte do calendario escolar brasileiro. Alem de 
lembrar da historia de Zumbi, o Dia Nacional da Consciencia Negra e marcado 
pela discussao sobre a situagao socio-economica e politica da populagao negra 
no Ceara e no Brasil, mas tambem e um dia utilizado pelo Movimento Negro 
para destacar a contribuigao que os negros e as negras deram e dao para 
construgao e o desenvolvimento desse pais.

Infelizmente, os dados demonstram que a realidade racial do Brasil e 
muito cruel e merece uma atuagao firme e eficaz dos poderes publicos. 
Segundo a Sintese de Indicadores Sociais 2005 produzida pelo IBGE a partir 
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios 2004, os negros sao 16% da 
elite e 66% dos pobres. Representam 48% da populagao, mas sao 2/3 dos 
10% mais pobres e 1/6 entre o 1% mais rico. A 3 cada 06 (seis) brasileiros 
pertencentes a elite apenas 01 (um) e negro. De cada 06 (seis) pessoas 
pobres, 04 (quatro) se autodeclaram pretas ou pardas. A populagao negra 
compoe 66,6% dos 10% mais pobres e 15,8% dos 01% mais ricos do pais. O 
relatorio intitulado Perfil Social, Racial e de Genero das 500 Maiores Empresas 
do Brasil e suas Agoes Afirmativas 2005, publicado pelo Institute ETHOS em

com
(http://www.uniethos.org.br/_Uniethos/documents/Diversidade2005_web.pdf) 
provou que os negros sao minoria em todos os niveis do quadro de 
funcionarios das grandes empresas do Brasil. Sao 3% dos diretores e 26% dos 
subordinados. Quanto maior for a posigao na hierarquia, menor a presenga. 
Brasileiros negros ou pardos tern rendimento medio e equivalente a metade do 
que ganham os trabalhadores brancos, e o que mostra a Pesquisa Mensal de 
Emprego do Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), divulgada em 
17/11/2006. Segundo o IBGE, os negros e pardos recebiam, em media, R$ 
660,45 em setembro de 2006. Esse valor representava 51,1% do rendimento 
medio da populagao que se declara branca (R$ 1.292,19). A pesquisa do IBGE 
tambem demonstra que, embora a soma de negros e pardos representasse 
menos da metade (42,8%) da populagao em idade ativa, eles eram maioria
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(50,8%) entre a populagao desocupada. A populagao branca tambem era 
maioria entre os empregados sem carteira assinada (54,5%) e os trabalhadores 
por conta propria (55,0%), mas os pretos e pardos representavam 57,8% dos 
trabalhadores domesticos, mostra o IBGE. Na Universidade, 97% sao brancos 
e somente 2,5% sao negros. A taxa de analfabetismo dos negros e 16% e dos 
brancos 7%. Cerca de 27% dos negros com idade entre 18 e 24 anos ainda 
esta no ensino fundamental enquanto os brancos sao 11%. No ensino medio: 
35% dos jovens brancos nao estao na serie adequada para sua idade, porem 
na juventude negra o percentual e de 51%.

. Por tudo isso, a referida Semana seria dedicada ao desenvolvimento 
de atividades acerca da situagao dos negros e das negras em nossa sociedade 
e a divulgagao da Historia e Cultura AfroBrasileira, constituindo-se assim, num 
importante momento de conscientizagao do necessario respeito a diversidade 
etnico/racial e de combate ao racismo em suas diferentes formas de
manifestagao.

Com a aprovagao desse projeto, esta Casa Legislativa e os demais 
orgaos publicos terao a oportunidade de contribuir com a promogao da 
igualdade racial no Brasil, alem de dar efetividade ao art. 215, §2° da 
Constituigao Federal: §2° A lei dispora sobre a fixagao de datas comemorativas 
de alta significagao para os diferentes segmentos etnicos nacionais.
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