
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DECRETO LEGISLATIVO N° 3, de 28 de maio de 2013.

Cria o Prêmio Sebastião Flores da Câmara
Municipal de Novo Hamburgo.

ANTONIO CARLOS LUCAS, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE NOVO HAMBURGO, faço saber que esta aprovou e eu promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO

Art. 1° Fica criado na Câmara Municipal de Novo Hamburgo o Prêmio
Sebastião Flores, que será outorgado anualmente às pessoas ou às entidades que se destacaram
por sua atuação em defesa dos direitos dos negros e das negras e combate ao racismo na cidade
de Novo Hamburgo.

Parágrafo único. O Prêmio Sebastião Flores, terá as seguintes categorias:

1- Preservação e Memória;

11- Educação;

111 - Ação Social;

IV - Cultura;

V- Trabalho;

VI- Esporte; e

VII- Personalidade Negra.

Art.2° O Prêmio Sebastião Flores objetiva:

I - reconhecer e valorizar o trabalho de pessoas e entidades que lutam
pela defesa dos direitos dos negros e negras e pelo combate ao racismo e preconceito étnico-
racial;

11- promover e/ou incentivar ações da sociedade civil em defesa dos
direitos humanos e pela igualdade racial; e

111 - fIrmar o compromisso do Poder Legislativo Municipal
Hamburguense na defesa dos direitos dos negros e negras e na busca de igualdade étnico-racial.

Art. 3° Ao premiado será entregue uma placa emitida pela Mesa Diretora da
Câmara Municipal de Novo Hamburgo como sinal de reconhecimento do Legislativo Municipal
ao trabalho realizado e como incentivo à sua continuidade.
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Art. 4° A definição dos premiados em cada ano será feita mediante escolha,
através de uma Comissão, a partir de indicações apresentadas pela sociedade civil e por
entidades sócio/culturais e' desportivas, levando-se em conta a atuação da entidade ou pessoa
proposta na defesa dos direitos de negros e negras.

~ lOCada pessoa ou entidade poderá indicar somente um candidato por
categoria.

~ 2° As indicações dos candidatos poderão ser feitas de 10 a 30 de agosto
de cada ano através da página da Câmara de Vereadores na internet.

~ 30 Os candidatos indicados ao prêmio Sebastião Flores serão escolhidos
pela comissão no período de 10 a 30 de setembro de cada ano.

~ 40 Serão convidados anualmente para compôr a Comissão:

I - um representante da Coordenadoria de Políticas Públicas de
Promoção de Igualdade Racial;

11- um representante da Câmara Municipal de Novo Hamburgo;

111- um representante da Secretaria Municipal de Cultura; e

IV - um representante da Secretaria Municipal de Educação.

V - um representante da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

~ 5° Será agraciada anualmente uma pessoa ou uma entidade por
categoria.

Art. 5° A entrega do Prêmio Sebastião Flores será realizada na Câmara
Municipal de Novo Hamburgo, em Sessão Solene, por ocasião da celebração do Mês da
Consciência Negra, comemorado em novembro.

Art. 6° As despesas decorrentes com a execução do presente Decreto
Legislativo onerarão dotações próprias do orçamento vigente do Poder Legislativo.

Art. 7° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA "VICTOR HUGO KUNZ", aos vinte e oito
dias do mês de maio do ano de dois mil e treze.

ANTONIO ~CAS,
Presidente

Registre-se e Publique-se.
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