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PROJETO DE LEI Nº            , DE 2021 

 

 

Altera dispositivo à Lei 

3.265/2016, que institui o 

Calendário Oficial de Eventos e 

Datas Comemorativas do 

Município de Santos, para 

incluir o mês da Consciência 

Negra, em novembro;   

 

 

 Art. 1º Altera o inclui inciso XLVIII no Parágrafo 11, do Artigo 4º da Lei 

3.265, de 12 de maio de 2016, que passa a vigorar com a seguinte redação: “mês da 

Consciência Negra”. 

 

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Santos, 05 de outubro de 2021. 

 

 

DÉBORA CAMILO 

Vereadora 
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JUSTIFICATIVA 

 Para o povo brasileiro, o combate ao racismo e à desigualdade social precisam ser 

as primeiras tarefas para conquista de uma sociedade justa. O Brasil é profundamente 

marcado pelos 388 anos de escravização do povo negro. Após apenas 133 anos do fim da 

escravização formal, que não inclui direitos humanos básicos, o racismo e o genocídio de 

negras se negros ainda é um entrave ao desenvolvimento do povo brasileiro enquanto 

nação.  

 O racismo e a exploração sempre caminharam de mãos dadas no Brasil e é por isso 

que enquanto durarem as opressões de raça e classe, as palavras de líderes como Steve 

Biko devem ser repetidas, ele opôs à opressão branca a formação de uma Consciência 

Negra.  

Steve Biko, que dedicou a sua vida e morreu lutando pela libertação do povo negro 

em seu país, elaborou um conceito sobre o que é a Consciência Negra: “é, em essência, a 

percepção pelo homem negro da necessidade de juntar forças com seus irmãos em torno 

da causa de sua atuação – a negritude de sua pele – e de agir como um grupo, a fim de se 

libertarem das correntes que os prendem em uma servidão perpétua. Procura provar que é 

mentira considerar o negro uma aberração do “normal”, que é ser branco. É a 

manifestação de uma nova percepção de que, ao procurar fugir de si mesmos e imitar o 

branco, os negros estão insultando a inteligência de quem os criou negros. (...) Procura 

infundir na comunidade negra um novo orgulho de si mesma, de seus esforços, seus 

sistemas de valores, sua cultura, religião e maneira de ver a vida.” (A definição da 

Consciência Negra, 1971). 

 

Santos, 05 de outubro de 2021. 

DÉBORA CAMILO 

Vereadora 

http://www.deborapsol.com.br/
mailto:contato@deborapsol.com.br

		2021-10-05T16:35:11-0300




