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PROJETO DE LEI Nal!2011

AUTORIA: VEREADORA SANDRA CITOLlN

Ementa: Institui em âmbito Municipal o "Dia de
Solidariedade cóm o Povo Palestino", a ser comemorado
anualmente, no dia 29 de novembro. '

Art.1° Fica instituido, em âmbito Municipal o Dia de Solidariedade com o Povo
Palestino, a ser comemorado anualmente no dia 29 de novembro.

Art. 2° A Câmara Municipal, juntamente com o Executivo Municipal
promoverão atividades alusivas à data.

Parágrafo único Estas atividades poderão ser desenvolvidas conjuntamente
com entidades àrabe-palestino-brasileiras sediadas no município de Carazinho.

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

Sala Antônio Libório Bervian. 22 de novembro de 2011.
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.J ustificativa:

o presente Projeto de Lei visa estabelecer o dia 29 de novembro como Dia de
Solidariedade ao Povo Palestino no Município de Carazinho O motivo de ter
sido escolhido o dia 29 de novembro se deveao fato de que neste dia em 1947
a assembléia Geral da ONU, retomando uma idéia que já tinha sido proposta
dez anos antes, aprovou a resolução 181 que recomendava a' divisão da
Palestina em dois estados, um judaico e o outro árabe.Os dois estados
estariam unidos do ponto de vista econômico Jerusalém (incluindo Belém) não
pertenceria a nenhum dos estados, mas formaria um corpus separatum sob a
jurisdição da ONU. Passados dez anos haveria um referendo entre os
habitantes da cidade sobre o seu regime.

Os palestinos opuseram-se em uma recusa formal ao plano de divisão.
Os judeus asseguraram as posições dentro dos territórios que o plano da ONU
lhes concedia e procuraram ocupar outros. A 14 de Maio de 1948, os judeus
proclamaram o Estado de Israel. A partir do dia 15 a guerra alargou-se com a
entrada na Palestina de uma coligação de fOrças regulares judaicas Os
territórios ocupados por Israel no fim da guerra constituiam cerca de 78% da'
Palestina. Tornaram-se, de fato, o território do Estado de Israel. Ficaram fora
dele a Cisjordânia e a Faixa de Gaza Jerusalém ficou dividida a parte oeste
da cidade ficou do lado de Israel; a cidade antiga e o Bairro Extramuros a norte
ficaram do lado árabe. A população Palestina que se encontra na parte de
Israel. está na situação de refugiada. Por estes motivos, pela falta de um
Estado Palestino, de um lugar para este povo se estabelecer é que solicitamos
a criação desta data em apoio a esta luta e contra o sofrimento que esse povo

. vem passando. Este Projeto de Lei, Justifica-se também, visto que a maior
parte da comunidade palestina que vive no Brasil está localizada no Sul do
país, somando cerca de 25 mil pessoas só no Rio Grande do Sul.
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