ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

LEtt.469, DE 10 DE FEVEREIRODE 2015.
Dispõesobrea criaçãodo Dia da Consciêncra
Negra no Município de São Gonçalo do
Amarante,e dá outrasprovidências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTEIRN, NO
usodesuaatribuição
do Município,
legalprevistano art.45, $1",IV, daLei Orgânica
FAZ SABERquea CâmaraMunicipalaprovoue elesancionaa seguintelei:
Art. 1'. Fica instituído o Dia da ConsciênciaNegra neste Município, a
comemoradoanualmenteno dia 20 de novembro.
Parágrafo Único. A data será incluída no calendário ofìcial de eventos do
Municíoio.
Art. 2". O Dia da ConsciênciaNegra será comemorado nas unidades da rede
municipal de ensinopúblico com atividadesdestinadasa resgatara importânciasocial,
históricae cultural do negro na formaçãodo Brasil contemporâneo.
Art. 3'. A Administração Pública Municipal, através da presente lei, prestará
colaboração às entidades do Movimento Negro envolvidas na organização das
atividadesque constem do programa de comemoraçõesdo Dia da ConsciênciaNegra
do Município.
Art. 4'. Esta lei entra em vigor na data de suapublicação.
Art. 5o,Revogam-seas disposiçõesem contrário.
SãoGonçalodo Amarante/RN,10 de fevereirode 2015.
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