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.MENSAGEM 023/2021, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Abaetetuba/PA, 

Com os cordiais cumprimentos, estamos submetendo à apreciação desta Egrégia Casa o presente 

Projeto de Lei que visa atender às necessidades do nosso Município 

 

JUSTIFICATIVA 

Temos a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Excelências, o Projeto de Lei 

que institui a Política Municipal de Promoção da Igualdade Racial, Cria a Coordenadoria 

Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e dá outras providências. 

O presente Projeto visa instituir a Política Municipal de Promoção da Igualdade Racial, 

corporificando o compromisso do Município de Abaetetuba com a promoção da igualdade racial 

perante seus cidadãos e, com isso, visando consolidar as políticas de igualdade racial enquanto 

políticas de Estado, garantindo que haja um conjunto de diretrizes e objetivos estratégicos a nortear a 

elaboração e execução das ações e programas direcionadas aos grupos étnicos que foram 

historicamente discriminados. 

As prioridades definidas no Política Municipal são resultado de um trabalho desenvolvido 

pela equipe técnica da pasta de Assistência Social, atendendo às principais demandas identificadas 

pelos servidores atuantes na proteção social dos munícipes. 

Dessa forma, o principal objetivo das diretrizes estabelecidas é enfrentar o racismo, o 

preconceito e a discriminação, promovendo a igualdade racial como premissa e pressuposto das 

políticas de governo. Neste sentido, as ações devem ser desenvolvidas com vistas à transversalidade e 

intersetorialidade das instituições municipais, perenes e assumidas por todo o Governo Municipal. 

A Política ora proposta representa, então, a institucionalização das políticas públicas de 

promoção da igualdade racial que vêm sendo implementadas no Municípioe que, agora, ultrapassam 

o patamar de Políticas de Governo para tornarem-se Políticas de Estado. Ou seja, significa a 

consolidação de um grande pacto político que, transformado em Lei, dará estabilidade institucional, 

assegurando a efetivação das Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial. 

Por fim, ressaltamos que comemorou-se o Dia da Consciência Negra no dia 20 de Novembro 

de 2021, sendo de suma importância a adoção de medidas afirmativas por parte do Poder Público, a 

fim de se alcançar a tão necessária igualdade racial no âmbito do Município de Abaetetuba. 
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Estes, Senhores (as) Vereadores (as), são os argumentos que justificam o encaminhamento da 

presente Proposição Legislativa, a qual mostra-se de extrema relevância para o nosso Município e 

que submetemos à elevada apreciação de Vossas Excelências. 

Ante tudo o que fora exposto acima, esperamos e confiamos que este Projeto será aprovado 

pelos membros dessa Ilustre Câmara Municipal, ao mesmo tempo em que reitero à Vossa Excelência 

e seus nobres pares, meus protestos de admiração e apreço. 

Atenciosamento, subscrevo. 

 

 

FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO 

Prefeita Municipal de Abaetetuba 
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PROJETO DE LEI Nº 023/2021, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021 

INSTITUI A POLÍTICA MUNICIPAL DE 

PROMOÇÃODAIGUALDADE RACIAL,  CRIA A 

COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS 

DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE 

RACIALEDÁOUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
TITULO 

IDISPOSIÇÕESGERAI

S 

Art. 1º. Fica instituída a Política Municipal de Promoção da Igualdade Racial deAbaetetuba, a qual 

será regida por esta Lei, afim de garantir a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos 

direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate a discriminação e às demais formas de 

intolerância étnica racialpor meio de: 

I - Programas e serviços sociais básicos de educação, saúde, recreação, esportes, cultura, 

lazer,profissionalizaçãoeoutrosqueasseguremaplenainserçãosocioeconômicadascomunidadesetnicame

nteexcluídas, com prioridadeparaapopulação negra; 

II - Programas de assistência social em caráter supletivo aos previstos no inciso anterior, para 

aquelesquedeles necessitarem; 

III -Programasdeaçõesafirmativas. 
 

TÍTULOII 

DA POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE 

RACIALCAPITULOI 

DISPOSIÇÕESPRELIMINARES 

Art.2º.ApolíticadePromoçãodaIgualdadeRacialserágarantidaapartirdacriaçãodos seguintes Órgãos: 

I – Coordenadoria Especial de Promoção da Igualdade 

Racial;II – Conselho Municipal de Promoção Da Igualdade 

Racial;III–FundoMunicipalde PromoçãoDa IgualdadeRacial. 

 
CAPÍTULOII 

DACOORDENADORIAESPECIALDEPROMOÇÃODAIGAULDADERACIAL 

Art.3º. FicacriadaaCoordenadoriaEspecial de Promoçãoda IgualdadeRacial deAbaetetuba,  vinculada 

hierarquicamente ao Gabinete da Prefeita  e estrutural e administrativamente à Secretaria Municipal de 

Assistência Social. 

§1º.CompeteàCoordenadoriaEspecialdePromoçãodaIgualdadeRacialdeAbaetetuba:planejar,coordenar,
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supervisionar, orientar, articulareavaliar açõesde promoçãoda IgualdadeRacial. 

§2º.SãoatribuiçõesdaCoordenadoriaEspecialdePromoçãodaIgualdadeRacialdeAbaetetuba: 

a) AssessoraraçõesrelativasPromoçãodaIgualdadeRacialaocombateaosmecanismosdeexclusão, com 

absoluta prioridade, à garantia do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, aolazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 

ecomunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração,violência,crueldadeeopressão; 

b) Assessorar e assegurar o apoio logístico às ações implementadas pelo Conselho Municipal 

dePromoçãodaIgualdade Racial. 

c) Articular e implementar o Sistema Municipal de Promoção da igualdade Racial: Conselho, Plano 

e Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial; 

d) Articular e estabelecer, parcerias com os órgãos do governo e com a sociedade civil, através 

deaçõesintegradas e intersetoriais; 

e) Coordenar aconstruçãodoDiagnóstico edo PlanoMunicipaldePromoçãoda IgualdadeRacial; 

f) Desenvolver políticas públicas de promoção da Igualdade Racial, em especial nas áreas de 

saúde,educação, habitação, geração de trabalho e renda, cultura, segurança e planejamento, 

promovendo aigualdade e a proteção dos Direitos Humanos dos grupos étnicos raciais afetados pela 

discriminação,preconceito,intolerânciareligiosa,comênfasenapopulaçãonegra,indígenaenasminoriasét

nicas. 

g) Efetuar intercâmbio com instituições públicas, privadas, nacionais e estrangeiras que 

desenvolvamprogramas e projetos direcionados Promoção da Igualdade Racial, visando à busca de 

informações eparceriasparaqualificaras políticaspúblicas a serem implantadas. 

h) Interagir com as secretariais municipais e conselhos municipais para que o município execute 

ações de enfrentamento ao racismo. 

i) Prestar assessoramento a Prefeitura Municipal e demais órgãos municipais em questões que 

digam respeito à promoção da igualdade racial; 

j) Promover princípios e diretrizes municipais instituídas pela Política Nacional de Promoção da 

Igualdade Racial em defesa dos que sofrem preconceito ou discriminação em função da etnia, raça, 

religiao e/ou cor, e institui as orientações legais no campo das relações étnico-raciais nas políticas 

públicas. 
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CAPITULOIII 

DOCONSELHOMUNICIPALDE PROMOÇÃODAIGUALDADE RACIAL 

Art. 4°.Fica Criado o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Abaetetuba, 

órgãopropositivo, consultivo, deliberativo, normativo, monitorador, fiscalizador e avaliador das 

políticasquevisem aPromoção daIgualdadeRacial. 

ParágrafoÚnico.OConselhodePromoçãodaIgualdadeRacialserávinculadoàSecretariaMunicipaldeAss

istênciaSocial deAbaetetuba. 

 
Art.5°.OConselhoMunicipaldePromoçãodaIgualdadeRacialserácompostoparitariamenteporrepresentan

tesda sociedadecivil e pelo poderpúblico, constituídopor: 

I –06(seis)representantestitulares e 06 (seis) representantes suplentes daAdministração 

Públicanomunicípio,sendo: 

a) 01 (um/uma)representante titular e 01(um/uma) representante 

suplentedaCoordenadoriaEspecialdePromoçãodaIgualdadeRacial; 

b) 01 (um/uma)representantetitular e 01 (um/uma) representante suplentedaSecretariaMunicipal de 

Assistência Social; 

c) 01 (um/uma)representantetitular e 01 (um/uma) representante suplente 

daSecretariaMunicipaldaSaúde; 

d) 01 (um/uma)representante titular e 01 (um/uma) representante 

suplentedaSecretariaMunicipaldaEducação; 

e) 01 (um/uma)representante titular e 01 (um/uma) representante 

suplentedaSecretariaMunicipaldeAgricultura; 

f) 01 (um/uma)representantetitular e 01 (um/uma)representante 

suplentedaFundaçãoCulturalAbaetetubense; 

II–06(seis) representantes titulares e 06 (seis) representantes suplentesdaSociedadeCivilOrganizada. 

a) 02 (Dois)representantestitularese 02 (dois) representantes suplentes de 

EntidadesSociaisdeComunidadesQuilombolas–Campesina; 

b) 01 (um/uma)representantetitular e 01 (um/uma) representante suplente de EntidadesSociaisde 

ComunidadesQuilombolas –Ribeirinha; 

c) 01 (um/uma)representantetitular e 01 (um/uma) representante suplente deEntidadesSociaisde 

ComunidadesRibeirinhas; 

d) 01 (um/uma)representantetitular e 01 (um/uma) representante suplente deEntidadequeatue 
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naDefesaeGarantiade Direitosnazonaurbana 

e) 01 (um/uma)representantetitular e 01 (um/uma) representante 

suplentedosColetivosdeMovimentosNegrosUrbano 

§1º.OsrepresentantesdaAdministraçãoPúblicaserãoindicadospelo(a)Prefeito(a),entreosservidores com 

poderdedecisão noâmbito de cadaórgãopúblico representativo no conselho. 

§2º.Asentidadesnãogovernamentaiseoscoletivos,emfuncionamentohá,pelomenosdoisanos,reunir-se-

ãoem Assembleias paraindicação deseusrepresentantes. 

§3º.Osconselheirosserãoindicadosparamandatodedoisanos,readmitindo-seumaúnicarecondução. 

§4º.Paracadaconselheiro(a)titularseráescolhidosimultaneamente,umsuplente,observadosomesmoproce

dimento eexigências. 

§5º.Oexercíciodafunçãodeconselheiro (a),suplenteoutitular,éconsideradodeinteresse públicorelevante 

enão será remunerado. 

 
Art. 6°. O Presidente, o vice-presidente, o primeiro e segundo secretário, serãoeleitos por 

seuspares,nostermosdoRegimentoInternodoConselhoMunicipalde Promoçãoda IgualdadeRacial. 

Parágrafo Único. O Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial será assistido pela 

CasadosConselhosIntersetoriaisdeAbaetetuba,destinadaaosuporteadministrativo-

financeiroeàassessoria técnica necessária ao seu funcionamento, utilizando-se de instalações e 

servidores cedidospelosórgãos daadministração diretaeindireta do município. 

 

Art. 7°.Compete ao Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Abaetetuba: 

I–analisaredeliberar sobreapolíticamunicipal dePromoção daIgualdadeRacial; 

II – deliberar sobre conveniência e oportunidade de implantação de programas ações afirmativas 

eserviços a que se referem às políticas sociais básicas de educação, saúde, recreação, esporte, 

lazer,profissionalização, e assistência social, em caráter supletivo, para aqueles de dela necessitam, 

paraquepossa asseguraraplenainserçãodosgrupos étnicos raciais navidasócioeconômica; 

III -fiscalizar,monitorareavaliarasPolíticasdePromoçãodaIgualdadeRacial; 

IV - desenvolver estudos, pesquisas e debates relativos aos problemas sócio-raciais vividos 

pelosgruposétnicos raciais deAbaetetuba; 

V -manter Ouvidoriaquerecebadenúncias einformações deatos discriminatórios; 

VI - fiscalizar e adotar as providências necessárias à apuração dos fatos e aplicação das 

sançõescabíveispelos órgãoscompetentes; 

VII-deliberarsobrea aplicaçãodoFundo MunicipaldePromoção daIgualdadeRacial; 
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VIII - opinar sobre o orçamento do municipal destinado ao desenvolvimento dos programas de 

açõesafirmativas que visem a Promoção da Igualdade Racial, indicando as modificações necessárias 

àconsecuçãodapolíticaformulada; 

IX - fixar critérios para celebração de parcerias entre órgãos governamentais e organizações 

nãogovernamentaisrepresentativas quepromovem a igualdaderacial emAbaetetuba; 

X -elaborarseuregimentointerno; 

XI -elaborarsuapropostaorçamentária; 

XII -promover intercâmbio entreas entidadese oconselho; 

XIII -divulgaroConselhoesuaatuaçãojuntoàsociedadeemgeralatravésdosmeiosdecomunicação; 

XIV -promovereapoiareventosemgeralcomoobjetivodevalorizaraculturadegruposétnicoseraciais. 

XV –realizaracada2(dois)anosaConferência MunicipaldePromoçãoda IgualdadeRacial. 

 
CAPITULOIV 

DOFUNDOMUNICIPALDEPROMOÇÃODAIGUALDADE RACIAL 

Art.8º.OFundoMunicipaldePromoçãodaIgualdadeRacial,vinculadoaoConselhoMunicipaldePromoçãod

aIgualdade Racial será constituído por: 

I -

dotaçãoconsignadaanualmentenoorçamentodoMunicípio,paraatividadesvinculadasaoConselhoMunici

pal de Promoção daIgualdadeRacial; 

II -transferênciaderecursosfinanceirosoriundosdotesourofederal, estadualemunicipal; 

III -

doações,auxílios,contribuiçõeselegados,transferênciadeentidadesnacionais,internacionais,governamen

taisenão-governamentais quelhe venhama ser destinados; 

IV -recursosadvindosdeparcerias,acordosecontratosfirmadosentreoMunicípioeinstituiçõesprivadase 

públicas, nacionais einternacionais, federais, estaduais e municipais; 

V -produtosdeaplicaçõesfinanceirasdor recursosdisponíveis,respeitadaalegislaçãoemvigor;VI-

outros recursos quepor venturalheforem destinados. 

VII- as ações, serviços,projetos e os programas relativos às políticas públicas  direcionadas para 

a promoção da igualdade racial poderão ser diretamente operadas pelos órgãos municipais ou 

mediante parceria com a rede de entidades ou organizações não governamentais que tenham esta 

finalidade. 

VIII- Os convênios, termos de fomento e colaboração firmados entre as associações civis sem 

fins lucrativos e o Executivo, visam a complementariedade na prestação dos serviços públicos 

voltados para a Política Municipal de Promoção da Igualdade Racial à população. 
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TITULOIII 

DASDISPOSIÇÕESFINAISETRANSITÓRIAS 

Art.9º.OConselhoMunicipaldePromoçãodaIgualdadeRacial,noprazode15(quinze)diasdanomeaçãodese

us membros elaboraráseu RegimentoInterno. 

ParágrafoÚnico.AnomeaçãoepossedoprimeiroConselhoMunicipaldePromoçãodaIgualdadeRacialserã

ofeitas peloExecutivoMunicipal, obedecida àorigem das indicações. 

 

Art.10º.FicaoExecutivoautorizadoaabrircréditosuplementarparaasdespesasiniciais,decorrentesdo 

cumprimento destaLei. 

 

Art.11º.OExecutivoregulamentaráestaLeinos30diasseguintesàsuapublicação. 

 

Art.12º.EstaLeientra emVigor nadatadesua publicação,revogandoasdisposiçõesemcontrário. 

 
 

Abaetetuba, 24 de Novembro de2021. 

 

 
 

FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO 

PrefeitaMunicipal de Abaetetuba
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