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MINUTA DE PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

                                                                                         

Este projeto pretende incluir no Calendário de Datas Comemora�vas e de Conscien�zação do Município
de Porto Alegre a efeméride da Semana da Saúde da População Negra, a ser realizada na úl�ma semana
de outubro.

Segundo algumas es�ma�vas, cerca de 25 milhões de pessoas que têm origem africana vivem fora do
con�nente africano. Incluindo o Brasil, em que metade de sua população é negra. Em nosso país há o
maior con�ngente populacional de pessoas negras fora da África. No úl�mo censo demográfico (2010),
47,5% da população brasileira foi classificada como branca, 43,4% como parda e 7,5% como preta.

Em nosso país a escravidão perdurou por mais de 300 anos e tem consequências dramá�cas e
vergonhosas até hoje. Nesse contexto, a saúde da população negra é tema de extrema relevância. Pensar
a saúde dessa população torna-se central, já que estamos falando da maior parte dos brasileiros.

Sabe-se que a população negra está subme�da às maiores taxas de mortalidade materna e infan�l, bem
como aos maiores índices de violência urbana, elevando o risco de doenças como ansiedade e depressão,
sendo estes, tristes exemplos da situação de falta de isonomia estrutural entre a população branca e a
população negra. E isso cons�tui uma condição de vulnerabilidade em acesso à saúde.

Além disso, cabe mencionar aqui a anemia falciforme, que a�nge especialmente a população negra. A
hipertensão arterial ou pressão alta, doença que ataca os vasos sanguíneos, coração, cérebro, olhos e
pode causar paralisação dos rins, também possui maior incidência em pessoas negras.

Ainda em relação à saúde da população negra, há maior incidência de abusos sofridos por mulheres
quando procuram serviços de saúde na hora do parto. A isso dá-se o nome de violência obstétrica.

Para promoção da saúde da população negra é importante a implementação e execução de polí�cas
públicas, como ações de cuidado, atenção, promoção à saúde e prevenção de doenças. Além disso,
importa a implementação de uma gestão par�cipa�va, através de mecanismos de controle social,
produção de conhecimento, formação e educação permanente para trabalhadores e trabalhadoras da
saúde, visando à promoção da equidade em saúde da população negra.

Portanto, este Projeto de Lei Legisla�va que inclui no Calendário de Datas Comemora�vas e de
Conscien�zação do Município de Porto Alegre a efeméride Semana da Saúde da População Negra é de
suma importância. Será um convite anual para repensarmos nossas ações em saúde a esta camada
numerosa da população e que, por conta do racismo, acaba tendo suas necessidades específicas de
saúde invisibilizadas.

 

PROJETO DE LEI
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INCLUI A EFEMÉRIDE SEMANA DA SAÚDE DA
POPULAÇÃO NEGRA NO ANEXO DE LEI N° 10.904,
DE 31 DE MAIO DE 2010 – CALENDÁRIO DE DATAS
COMEMORATIVAS E DE CONSCIENTIZAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, AS ALTERAÇÕES
POSTERIORES, REALIZADA NA ÚLTIMA SEMANA
DE OUTUBRO. 

 

 

Art. 1° Fica incluída a efeméride Semana da Saúde da População Negra no Anexo da Lei n° 10.904, de 31 de
maio de 2010 – Calendário de Datas Comemorativas e de Conscientização do Município de Porto Alegre -, e
alterações posteriores, realizada na última semana de outubro.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.               

 

VEREADORA DAIANA SANTOS

Documento assinado eletronicamente por Daiana Silva dos Santos, Vereador(a), em 18/11/2021, às
17:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0304086 e o código CRC DA714CC7.
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