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PROPOSIÇÃO Nº. 091/2022 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

A Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial (PNPIR) foi instituída pelo Estatuto da 

Igualdade Racial (Lei n°12.288/2010), a qual garante a implantação do Sinapir nos municípios e 

estados, o sistema visa organizar e articular a implementação de um conjunto de políticas e serviços 

que buscam eliminar as desigualdades étnicas com o apoio do Poder público federal.  

Para que o município possa aderir ao sistema, é necessário atender um destes critérios: possuir 

Conselho de Promoção da Igualdade Racial em funcionamento ou Órgão Público voltado à promoção 

da igualdade racial na estrutura administrativa local, portanto, é necessário ativá-los antes da adesão ao 

SINAPIR. 

Com o Sinapir, o município pode contar com capacitação de gestores públicos pelo PNUD, pode 

concorrer à bonificação de até 50% de pontos nos editais anuais da Sinapir e obter Núcleos de Estudos 

Afro-brasileiros ligados às universidades estaduais e federais, apresentando projetos para captação de 

recursos. É importante ressaltar que alguns municípios do Pará já aderiram ao Sistema, como é o caso 

de Mocajuba, Ananindeua, Concórdia, Gurupá e Tomé-Açu, sendo essencial que o município de 

Abaetetuba que conta com 12 comunidades quilombolas tituladas, vários terreiros espalhados pelo 

município e grande parcela da população negra, também faça a adesão ao Sistema. 

Diante do exposto, vimos até a tribuna desta conceituada Casa requerer na forma regimental, 

após ouvir o Plenário e obter a aprovação das nobres colegas Vereadoras e Vereadores, que a Mesa 

Executiva envie expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Francineti Carvalho e esta 

encaminhe aos setores competentes de sua administração, solicitando a adesão do Sinapir pelo 

Município de Abaetetuba, a fim de promover a igualdade racial no município de Abaetetuba. Que da 

decisão da Casa, seja dada ampla divulgação a esta proposta via meios de comunicação. 

 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: “Mário Ferreira Fonseca” em 04 de abril de 2022. 

 

Maria Madalena Silva da Silva 
VEREADORA - PSOL 


