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REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

JUSTIFICATIVA

O Brasil foi o país que mais recebeu pessoas escravizadas do continente africano, segundo vasta
literatura, estima-se que quase cinco milhões de africanos sequestrados desembarcaram em solo brasileiro,
tornando o Brasil o maior território escravagista do Ocidente. As sequelas deixadas pelo processo de
escravização do povo negro jamais serão apagadas.
Hoje, somos o país que mais possui pessoas negras fora do continente africano. De acordo com fonte do
IBGE, temos cerca de 110 milhões de cidadãos brasileiros autodeclarados negros ou pardos. Todavia,
existem poucas referências sobre a história da contribuição do povo negro para a formação da sociedade
brasileira. Isso porque a história do período escravagista, que perdurou por mais de 350 anos, foi contada
por pessoas brancas.
Mesmo diante do epistemícidio provocado pelo processo de desumanização, subalternização e
marginalização dos povos africanos, a história do povo negro no Brasil é marcada por lutas. E, somente a
partir da década de 60, após levantes populares, o Brasil começa a avançar, ainda que em pequenos passos,
na conquista de direitos para o povo negro.
Símbolo dessa conquista é o de Novembro - Dia da Consciência Negra, data que foi oficializada pela
Lei nº 12.519, de 10 de novembro de 2011, e já vem sendo celebrada como feriado nacional em mais de mil
municípios brasileiros.
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As Covereadoras da Mandata Coletiva Bem Viver, na forma regimental, solicita a utilização do Grande
Expediante de Sessão Ordinária Agendada próximo ao dia 20 de Novembro 2021, para explanação de
lideranças de Movimetos Sociais do nosso Município em função do Dia da Consciência Negra. Sugerimos
que seja na segunda-feira, 22 de Novembro de 2021.
Desde já agradecemos o acolhimento desta solicitação.
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Neste ano de 2021 serão comemorados 50 anos da primeira celebração histórica do Dia da Consciência
Negra. A escolha do dia faz referência a morte de Zumbi, o grande líder da resistência negra, que ao lado de
Dandara lutou pelo Estado de Palmares.
Em resistência à escravidão, visando a tão sonhada liberdade, lideraram em batalhas um exército de
aproximadamente 30 mil homens e mulheres, dentre eles negros, indígenas e uma minoria de brancos.
A escolha da data de 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra é um contraponto ao 13 de
maio de 1988, dia no qual a Princesa Isabel, pressionada pela Inglaterra, assinou a lei Aurea, que abolia a
escravidão, mas não garantia o mínimo existencial para a manutenção da subsistência do povo negro no pósabolição.

Conhecer a história negra é conhecer a própria história da cidadã e cidadão brasileiro.

Sala das Sessões, em 07 de outubro de 2021.
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Nesse sentido, diante de todas as violências perpetradas contra os africanos e seus descendentes em
território brasileiro, é urgente e necessário que a história no povo negro seja resgatada, recontada e
reconhecida em todas as camadas da sociedade, para que tenhamos a redução das desigualdades e,
efetivamente, avançarmos na construção de uma verdadeira democracia.

