CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

INDICAÇÃO Nº 113

Em 23 de Outubro de 2017.

Excelentíssimo Senhor
Erivaldo Berto Alexandre
Presidente da Câmara

Senhor Presidente,

A vereadora que esta subscreve, vem pela forma regimental submeter á consideração do
colendo colegiado o encaminhamento da seguinte Indicação ao Chefe do Poder Executivo
Municipal e à Secretaria competente do município:
SUGERE que o município inclua no calendário de datas comemorativas o dia 20 de
novembro, Dia da Consciência Negra, que através da Secretaria de Educação, Esporte e
Lazer, promovera, na rede municipal de ensino, atividades referentes ao tema, fazendo-as
constar da programação oficial anual da Semana da Consciência Negra.

JUSTIFICATIVA:
Foi escolhida a data de 20 de novembro, pois foi neste dia, no ano de 1695, que morreu
Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares. A homenagem a Zumbi foi mais do que justa, pois
este personagem histórico representou a luta do negro contra a escravidão, no período do
Brasil Colonial.
A valorização desta data será importante, pois serve como um momento de conscientização e
reflexão sobre a importância da cultura e do povo africano na formação da cultura nacional.
Os negros africanos colaboraram muito, durante nossa história, nos aspectos políticos, sociais,
gastronômicos e religiosos de nosso país. É um dia que devemos comemorar nas escolas, nos
espaços culturais e em outros locais, valorizando a cultura afro-brasileira.
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Pelo exposto, conhecendo o grande gestor público que é o senhor Prefeito, peço que
administração municipal aceite essa indicação com maior brevidade possível pelo aproximar
da data em questão.

Com meus votos de estima e elevada consideração,

Samantha Aparecida de Ávila Costa Magalhães
VEREADORA 2017-2020
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