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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
 
 
 
 
A Semana da Consciência Negra já se tornou um evento obrigatório no ca-

lendário dos Poderes Executivo e Legislativo do Município. 
Esses eventos nada mais são do que o reconhecimento oficial da histórica e 

sofrida contribuição que os negros deram (e dão) à formação e desenvolvimento de 
nossa Pátria, em que pese continuem sendo secundarizados social e economica-
mente pela cor de sua pele. 

A história mais recente do nosso país vem sendo construída em outras ba-
ses, graças à luta empreendida pelas entidades representativas do movimento negro 
e pelos setores que não aceitam a discriminação em nossa sociedade. 

Todavia, embora os objetivos da Semana também sejam homenagear, di-
vulgar e reconhecer a importância da cultura negra e sua enorme e decisiva contri-
buição em nossa formação social, os espaços públicos franqueados para as mani-
festações artístico-culturais afro-brasileiras estão ainda muito aquém do necessário 
para que se dê a desejada visibilidade a essa extraordinária cultura, que tem sua 
raiz na busca pela liberdade e pela igualdade entre os homens. Valores que, de res-
to, permeiam toda a sociedade brasileira. 

O presente projeto visa ampliar ao máximo esses espaços, buscando esten-
der cada vez mais a democracia a todos os povos que formam o Povo Brasileiro. 

Pelo mérito e relevância do projeto, contamos com o apoio de nossos Pares 
para a sua aprovação. 

 
Sala das Sessões, 3 de janeiro de 2005. 
 
 
 
 

RAUL CARRION 
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PROJETO DE LEI 
 
 
 

Acrescenta § 1º ao art. 3º, transforman-
do o atual parágrafo único em § 2º, da 
Lei n. 6.986, de 27 de dezembro de 
1991, que institui a Semana da Consci-
ência Negra no Município de Porto Ale-
gre e dá outras providências.  

 
 
Art. 1º  Fica acrescentado § 1o ao art. 3º da Lei n. 6.986, de 27 de dezem-

bro de 1991, com renumeração do atual parágrafo único para § 2º, com a seguinte 
redação: 

“Art. 3º  ... 
§ 1o  A Prefeitura Municipal de Porto Alegre disponibilizará, para a realiza-

ção de atividades artístico-culturais referentes à Semana da Consciência Negra, 
espaços nos seguintes próprios municipais: 

I. Usina do Gasômetro; 
II. Auditório Araújo Viana; 

III. Complexo Cultural do Porto Seco (Sambódromo); 
IV. Centro Municipal de Cultura; 
V. Teatro de Câmara Túlio Piva; 

VI. Casa Torelly; 
VII. Museu Joaquim José Felizardo; 

VIII. Mercado Público Municipal; 
IX. Centros Regionais vinculados à Fundação de Assistência Social e Cida-

dania (FASC); 
X. outros próprios municipais que se revelarem apropriados”. 

 
Art. 2º  O Poder Executivo regulamentará esta Lei a partir da data de sua 

publicação. 
 
Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 


