PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ – ESTADO DO PARANÁ
GABIENTE DO PREFEITO
ASSESSORIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL
Rua Joubert de Carvalho, 623, 4º andar, sala 401- Centro, CEP 87013-230
Fone (44) 3901-2244 / Fax (44) 3901-1978

SUGESTÃO DE REGULAMENTO PARA A LEI 7521/2007
1 – Finalidade:
Troféu Consciência Negra tem por finalidade destacar e homenagear
personalidades municipais, com atuação em prol da Cultura Afro-Brasileira no município de
Maringá.
2 – Seleção:
Será nomeada uma comissão com 5 membros para eleger os homenageados para o Troféu
com a seguinte conjuntura:
a) Assessor da Promoção da Igualdade Racial;
b) Dois membros do Legislativo Municipal;
c) Dois das entidades apoiadas pela Assessoria da Igualdade Racial;
3 - Inscrição:
As inscrições das personalidades para concorrerem ao Troféu serão recebidas via
protocolo, no período de 01 a 30 de outubro, através de documento ou ofício a ser
encaminhado por qualquer entidade vinculada à causa afro-brasileira com reconhecida
atuação no Município de Maringá. O referido documento deverá conter as seguintes
informações:
a) nome da personalidade;
b) área de atuação;
c) dados biográficos (histórico do trabalho realizado e fatores motivadores da indicação);
d) poderá ser indicado: um pioneiro afrodescendente, e dois destaques pessoa física.
Os documentos protocolados deverão ser entregues em envelope lacrado, com
identificação do indicante e do indicado, os documentos encaminhados a comissão não
serão devolvidos.
4 - Participação:
a) só será permitida a participação de munícipes afrodescendentes de Maringá, que
residam no município há mais de 5 anos comprovadamente;
b) não será permitida a participação de servidores da Assessoria da Promoção da
Igualdade Racial, do Legislativo Municipal em toda a sua extensão. Também não poderão
concorrer ao Troféu os membros da comissão julgadora no mesmo ano em que investida
nesta condição.
5 – Resultado:
Os nomes dos eleitos serão divulgados e publicados em órgão oficial, sendo que a entrega
do Troféu ocorrerá em Sessão Solene da Câmara Municipal no dia 20 de novembro, em
comemoração ao Dia da Consciência Negra.

