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INDICAÇÃO Nº. 113/2014 

 

“Eventos para comemorar o dia da consciência negra” 

 

 

O vereador é um interlocutor do cidadão com o poder executivo local, pois representa 

a defesa da cidadania de todos os munícipes. Como legítimo representante político dos 

citadinos tem as seguintes funções: legislar, fiscalizar, representar os interesses da sociedade 

local e assessorar o poder executivo. Assim sendo, venho pelo presente documento, indicar 

ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas Polydoro, que solicite aos Diretores 

de Cultura e Educação, a programação e realização de Eventos para comemorar o dia da 

consciência negra. 

Que deste se dê conhecimento a Senhora Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira, 

Diretora de Cultura e ao Senhor Edson Medeiros de Souza, Diretor da Secretaria de 

Educação. 

 

 

Justificativa 

 

 

No dia 20 de novembro comemora-se o Dia Nacional da Consciência Negra, em 

homenagem à morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares. 

É um dia importante para o nosso país, pois nos recorda a importância da luta contra 

toda forma de discriminação e violência contra os negros e, enfim, alimenta a reflexão sobre 

o combate ao preconceito contra as chamadas “minorias”. 

Este dia tão relevante para a história do país, nos ajuda a promover a conscientização 

das pessoas acerca da importância dos negros e de sua cultura na formação do povo brasileiro 

e da cultura do nosso país. Os recentes casos de preconceito racial no Brasil mostram que 

embora o racismo seja crime, o problema ainda existe. 

Para comemorar este dia sugiro que seja feito um forte trabalho interdisciplinar nas 

escolas e que sejam realizadas algumas atividades socioculturais e debates sobre “A 

contribuição dos negros para a história do nosso país”. 
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Ao aguardo de atendimento, meus agradecimentos. 

 

   Plenário vereador João Caltabiano, 13 de outubro de 2014. 

 

 

Vereador Marco Antonio Duarte 

Autor da Indicação 

 

 

 

   

 

 

 


