
Estado de Sao Paulo

MOCAO DE APLAUSOS N° 012/2021 
GABINETE DO VEREADOR EDIVILSON (PRETINHO)

A Camara Municipal de Cajamar, por intermedio do Sr. Vereador Edivilson 
Leme Mendes, manifesta votos de aplausos e congratulagoes em nome do Exmo 
Sr. Prefeito Municipal de Cajamar, Danilo Barbosa Machado ao DIA NACIONAL DA 
CONSCIENCIA NEGRA, celebrado no dia 20 de novembro.

JUSTIFICATIVA

No dia 20 de novembro e comemorado o Dia Nacional da Consciencia Negra em 
todo o Brasil. A data foi escolhida por coincidir com o dia atribuido a morte de Zumbi 
dos Palmares, em 1695, urn dos maiores lideres e representantes negros do Brasiil 
que lutou pela libertagao do povo contra o sistema escravista. O Dia da Consciencia 
Negra e considerado importante no reconhecimento dos descendentes africanos e da 
construgao da sociedade brasileira. A data, dentre outras coisas, suscita questoes 
sobre racismo, discriminagao, igualdade social, inclusao de negros na sociedade e a 
cultura afro-brasileira, assim como a promogao de foruns, debates e outras atividades 
que valorizam a cultura africana.

Considerando, que comemorar o Dia Nacional da Consciencia Negra, e uma 
forma de homenagear e manter viva em nossa memoria a imagem do lider e sua 
importancia na luta pela libertagao dos escravos, concretizada em 1.888.

Considerando, que, em 2003, a LEI 10.639 de nove de Janeiro, incluiu a data 
no Calendario Escolar e a mesma Lei tambem tornou obrigatorio o ensino sobre His- 
toria e Cultura Afro-brasileira. Com isso, professores inseriram em seus programas 
aulas sobre os seguintes temas: Historia da Africa e dos africanos, luta dos negros 
no Brasil, cultura negra brasileira e o negro na formagao da sociedade nacional.

O objetivo do Dia da Consciencia Negra e fazer uma reflexao sobre a impor
tancia do povo e da cultura africana no Brasil. Tambem serve para analisarmos o 
impacto que tiveram no desenvolvimento da identidade cultural brasileira.

A presente homenagem e fruto do reconhecimento desta Casa Legislativa em 
valorizar todos os movimentos contra o racismo, que leve as pessoas a uma reflexao 
sobre o significado e importancia desta data, para que ela possa se estender duran
te todo o ano e nao fique limitada a mais uma data no calendario.

Atraves dessa singela homenagem, expressamos a nossa gratidao.
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Cajamar, 25 de novembro de 2021.

Senhor Prefeito.

Aplausos n° 12/2021 de^autoria ^ssa^xc®j®nc,a copia autentica da Mopao de 
subscrita pelos nobres VereadL, Edivi,son Leme M^des,
Martins; Cleber Candido Silva- Dionn hI r" A^rec^0 p,nt°.‘ Alexandre Dias 
Domingues; Flavio Alves Ribeiro- ^zelda Ut®unom,ya; Eder da Silva
Adriano da Conceicao- I nfr Fahio o3 pon?a,ves Carnauba Cintra; Jose
Marcelo da Rocha Santiago- SaulTAnder-foTp ®,alva°: Manoel Pereira Filho;
Carvalho apresentada e aprovadaTa ^ S 6 TarCI'Si° Moreira de
novembro de 2021 essao Ordmana, realizada no dia 24 de
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Excelentissimo Senhor,
DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito Municipal
Praga Jose Rodrigues do Nascimento 
Centro - Cajamar/SP n° 30
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