


Oficio n° 313/2021  -GP

Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Ao Excelentissimo Senhor

Paulo Ferreira da Silva

(Paulinho dos Condutores)

D.D.  Presidente da Camara Municipal de Jacarei / SP

Excelentissimo Senhor Presidente,

crL,

Jacarei,10 de agosto de 2021.

Encaminho anexos,  para apreciagao dos Senhores Vereadores,  os seguintes

Projetos de Lei:

Projeto  do  Lei  n° 13/2021  -Disp6e sobre a denominagao da praga Marielle

Franco  e  da  criagao  e  denominagao  das  pragas  Luiz  Gonzaga  Pinto  da  Gama  e  Sensei

Paulo Graga, localizadas no Bairro Jardim do Marques, Jacarei/SP;

Projeto  d®  Lei  n°  14/2021  -lnstitui o  Conselho  Municipal de  Promogao da

lgualdade Racial -CMPIR de Jacarei;

Projeto  de  Lei  n°  15/2021   -  Cria  a  SEIDH  -  Secretaria  Extraordinaria  de

lgualdade  e  de  Direitos  Humanos,  estabelece  a  estrutura  administrativa,   os  cargos  de

provjmento em comissao e da outras provjdencias.

Sendo  o  que  nos  compete  para  o  momento,  aproveitamos  a  oportunidade

para renovar votos de estima e consideraeao.

Respeitosamente,

-"X)Wfty
•      ocoroGERALN.jEL

Prefeito do Municipio de Jacarei
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PROJETO DE  LEI  N° 14,  DE 10 DE AGOSTO DE 2021.

lnstitui  o  Conselho  Municipal de  Promogao da  lgualdade  Racial

-CMPIR de Jacarei.

0  PREFEITO  DO  MUNICIPIO  DE JACAREI,  usando de suas atribuig6es,  faz

saber que a Camara Municipal aprovou  e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPITULO I

DA FINALIDADE  BASICA DO CONSELHO

Art.  1 °  Fica  instituido  o  Conselho  Municipal  de  Promogao da  lgualdade  Racial

-  CMPIR,   6rgao  de  carater  permanente  e   consultivo  do   Poder   Executivo,   vinculado   a

Secretaria  Extraordinaria de  lgualdade e de  Direitos Humanos.

Art.  20  0  Conselho  Municipal  de  Promogao  da  lgualdade  Racial  -  CMPIR

6rgao  colegiado,  com  composieao  paritaria  entre  o  Poder  Publico  e  Sociedade  Civil,  tern

por  finalidade  deliberar  sobre  as  politicas  ptlblicas  que  promovam  a  igualdade  racial  para

combater   a   discriminagao   6tnico-racial,   reduzir   as   desigualdades   sociais,   econ6micas,

politicas  e  culturais,  atuando  no  monitoramento  e  fiscalizagao  dessas  politicas  pdblicas

setorjais,  em  atengao  as  previs6es  do  Estatuto  da  lgualdade  Racial  (Lei  n°  12.288,  de 20

de julho de 2010).

CAPITULO  11

DAS COMPETENCIAS D0 CONSELHO

Art.  30 Sao  competencias do  Conselho  Municipal  de  Promoeao da  lgualdade

Racial  -CMPIR:
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I  -  propor,  em  ambito  municipal,  politicas  de  promogao  da  igualdade  racial,

com  o objetivo de combater o  racismo e a discriminaeao  racial,  desconstruir preconceitos e

reduzir   as   desigualdades   raciais,   inclusive   no   aspecto   econ6mico,   financeiro,   social,

politico e cultural;

11   -   propor  estrategias   de  acompanhamento,   avaliagao   e  fiscaliza?ao   das

politicas  de  promoeao  da  igualdade  racial,  fomentando  a  inclusao  da  dimensao  racial  nas

politicas  pdblicas desenvolvidas  no  Municipio;

Ill    -    acompanhar,     analisar    e    apresentar    sugest6es    em     relagao    ao

desenvolvimento  de  programas  e  ag6es  governamentais,  com  vistas  a  implementagao  de

ag6es de promogao da  igualdade racial;

lv  -  acompanhar  e  propor  medidas  de  defesa  de  direitos  de   individuos  e

grupos etnico-raciais afetados por discriminaeao racial e demais formas de  intolerancia;

V -  pesquisar,  estudar e  estabelecer solug6es  para  os  problemas  referentes

ao   cumprimento   dos   tratados   e   conveng6es   internacionais   de   combate   ao   racismo,

preconceito e outras formas de discriminagao e as violag6es de direitos humanos;

Vl  -  incentivar  e  apoiar  a  realizagao  de  eventos,  estudos  e  pesquisas  no

campo da  igualdade  racial  no  Municipio;

Vll   -  organizar  e   acompanhar  a   Confetencia   Municipal   de   Promogao  da

lgualdade  Racial.

Paragrafo  Unico.  As  Competencias  do  Conselho  Municipal  de  Promogao  da

lgualdade  Racial -CMPIR,  serao exercidas em consonancia com o disposto na  Lei Federal

n°  12.288,  de 20 de julho de 2010,  Estatuto da  lgualdade  Racial.

CAPITULO  Ill

DO MANDATO E COIVIPOSICAO DO CONSELHO
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Art.    4°    lntegrafa   a    estrutura    do    Conselho    Municipal   de    Promogao   da

lgualdade  Racial  -  CMPIR,  membros  titulares  e  suplentes,  nomeados  pelo  Prefeito,  com

mandato de 2  (dois) anos,  permitida  1  (uma)  recondugao.

Art.   5°  0  Conselho  Municipal  de  Promoeao  da  lgualdade  Racial  -CMPIR,

sera  paritano,  constituido  por  12  (doze)  membros  e  seus  respectivos  suplentes,  os  quais

serao  nomeados  e  empossados  por  meio  de  Decreto  do  Poder  Executivo,  da  seguinte

forma:

I -06 (seis) membros representantes e indicados pelo  Poder Pdblico:

a)    01  (urn)  representante  da  Secretaria  Extraordinaria  de  lgualdade e  de

Direitos  Humanos;

b)     01  (urn)  representante da Secretaria de Assistencia Social;

c)     01  (urn) representante da Secretaria de Saude;

d)     01  (urn)  representante da Secretaria Municipal de  Educagao;

e)     01  (urn)  representante da  Fundaeao Cultural de Jacarehy;

f)      01  (urn)  representante da secretaria de  Desenvolvimento Econ6mico.

11   -  06   (seis)   membros   representantes   e   indicados   pela   Sociedade   Civil

a)     01  (urn)  representante do movimento  negro;

b)    01    (uma)   representante   de   organizaeao   de   defesa   das   mulheres

c)     02  (dois)  representante das entidades religiosas de matriz africana;

d)    02    (dois)    representantes    de    entidades    culturais    nas    diversas

Organizada:

negras;

modalidades;

§   1°  As  fun?6es  de   membro  do  Conselho   nao  serao   remuneradas,   mas

consideradas de servigo pdblico relevante.
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§  20 Os Conselheiros  poderao ser substituidos  a  qualquer tempo

ou  instituigao  que  representa,  mediante  previa  comunicagao  por  Oficio  ao  Presidente  do

CMPIR.

§  30 Cabera as entidades  da  sociedade  civil organizada a  indicagao de seus

membros  titulares  e  suplentes,  para  a  respectiva  vaga,  os  quais  sao  escolhidos  mediante

eleigao dos seus pares,  na forma do Regimento lnterno.

cApiruLO lv

DA PRESIDENCIA E VICE-PRESIDENCIA

Art.  6° A  Presjdencia  e  Vice-Presidencia  sera  eleita  mediante  procedimento

determinado    pelo    Regimento    lnterno,    devendo    haver    alternancia    do    cargo    entre

conselheiros  representantes  de  6rgaos  governamentais  e  conselheiros  representantes  da

sociedade civil organizada.

CAPITULO

DAS DISPOSIC6ES GERAIS

Art.   7°  0  Conselho   Municipal  de  Promocao  da   lgualdade  Racial  -  CMPIR

respeitafa,  no que couber,  os objetivos e diretrizes estabelecidas  na  Estatuto da  lgualdade

Racial.

Art.  8° A  estrutura,  organizagao  e  funcionamento  do  Conselho  Municipal  de

Promoeao da  lgualdade  F{acial serao disciplinados em  Regimento  lnterno,  a ser elaborado

e aprovado por ato pr6prio,  no prazo de 90 (noventa) dias ap6s a  posse de seus membros

eleitos e indicados para a  primeira gestao.

Art.   9°   0   Conselho   Municipal   de   Promogao   da   lgualdade   Racial   podefa

convidar   para   participar   de   suas   sess6es,   com   direito   a   voz   e   sem   direito   a   voto,

representantes   de   entidades   ou   6rgaos,   publicos   ou   privados,   cuja   partjcipagao   seja
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considerada importante diante da pauta da sessao e pessoas que,  por seus conhecimentos

e experiencia  profissional,  possam  contribuir para a discussao das materias em exame.

Art.   10.   Fica  estabelecido  que  enquanto  nao  entrar  em  vigor  a  Secretaria

Extraordinaria de  lgualdade e de  Direitos  Humanos,  o Conselho  Municipal de  Promogao da

lgualdade  Racial ficafa vinculado ao Gabinete  do  Prefeito a quem  cabefa a  representagao

da vaga  estipulada  no art.  5°,  inciso  I,  alfnea  "a".

Art.  11.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Gabinete do  Prefeito,  10 de agosto de 2021.

lzAIAS JOSE  DE  SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei
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MENSAGEM

Tenho  a  honra  de  submeter  a  analise  dessa  Egregia  Casa  Legislativa,  o  incluso

Projeto  de   Lei  que  disp6e  sobre  a   instituigao  do  Conselho  Municipal  de   Promo?ao  da

lgualdade Racial -CMPIR de Jacarei.

0   presente   Projeto   se   faz   necessario   pois   uma   sociedade   verdadeiramente

desenvolvida  e  democratica,  somente  e  possivel  se  seus  cidadaos  e governo  estiverem  livres

dos  preconceitos,  sobretudo,  do  preconceito  6tnico-racial.  E  isso  somente  ocorrefa  a  medida

que sejam implementadas politicas pi]blicas de eficacia no combate ao racismo.

Assim, vinculado a Secretaria Extraordinaria de  lgualdade e de  Direitos  Humanos,  o

CMPIR   tera   papel   ativo   na   formulaeao   de   politicas   publicas   voltadas   a   promogao   da

igualdade  racial.

0  Conselho tera como principal finalidade deliberar sabre as  politicas publicas que

promovam   a   igualdade   racial   para   combater   a   discriminagao   etnico-racial,   reduzir   as

desigualdades   sociais,   econ6micas,   politicas   e   culturais,   atuando   no   monitoramento   e

fiscalizagao  dessas  politicas  pdblicas  setoriais,  em  atengao  as  previs6es  do  Estatuto  da

lgualdade  Racial  (Lei  n°  12.288,  de 20 de julho de  2010).

Quanto  a  presen?a  de  representantes  da  sociedade  civil  organizada  e  do  poder

ptlblico,  sera  de forma  paritaria,  sendo que  os  representantes das  entidades  selecionadas

devem    ser    escolhidos    (as)    pelas    suas    respectivas    organizag6es,    qualificando    a

representagao e, consequentemente,  a participagao social.

Cumpre  informar que a  Lei  Federal  n°  12.288,  de 20 de julho  de 2010,  Estatuto da

lgualdade  Racial,  instituiu  em  seu  art.  47  o  Sistema  Nacional  de  Promoeao  da  lgualdade

Racial  -SINAPIR  como  forma  de  organizagao  e  de  articulagao  voltadas  a  implementagao

do   conjunto   de   politicas   e   servigos   destinados   a   superar   as   desigualdades   6tnicas

existentes  no Pals,  prestados pelo poder pl]blico federal.
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Uma  das  inovag6es  da  Lei  e  a  destinagao  preferencial  de  recursos  para  ag6es

afirmativas de enfrentamento ao racismo em projetos governamentais e da sociedade civil.

Estados e Municipios participantes do SINAPIR sefao priorizados no  repasse de recursos.

0   SINAPIR   busca   a   participagao   conjunta   de   governos   e   sociedade   civil   na

implementagao  das  politicas  de  promoeao  da  igualdade  racial.  A  participagao  do  Governo

Federal  se da  pelos  ministerios,  com  urn papel  de coordenagao  atribuido  a  SEPPIR,  e  nas

esferas estadual,  distrital e municipal tal participaeao  requer a  adesao dos entes federados

(Estados e Municipios) ao Sistema,  ou a partir da formagao de cons6rcios pdblicos.

Ressalta-se  que   para   o   Municipio   participar  do   Sistema   e  exigido  que   o  ente

federativo tenha Conselho de  Promoeao da  lgualdade  Racial em funcionamento.

Assim,  a  instituieao  do  presente  Conselho  se  faz  ainda  necessaria  pois  sera  urn

instrumento  de  participagao  popular para  formular  politicas,  decidir e  atuar junto  ao  Poder

Executivo,   contribuindo   na   promogao  e  insergao  da  populagao   negra  e  demais  grupos

6tnicos-raciais,  combatendo  qualquer forma  de  djscrimina?ao  e  ainda  requisito  obrigat6rio

a adesao ao SINAPIR.

Por fim,  ressalta-se  que  este  Projeto  de  Lei  possui  s6lido  escopo  legal,  conforme

disp6em o jnciso  lv do art.  3° e inciso  I do art.30 ambos da  Constituigao  Federal;  incisos  I  a

Ill  do  art.  40,  art.  60  e  incisos  I,  Vl,  lx,  XXIV  e  Xxxl  do  art.  61   da  Lei  n°  2.761   de  31   de

mareo de  1990,  Lei Organica do  Municipio de Jacarei.

Justificado  nestes termos,  a fim de que a  proposta  possa alcangar plenamente os

seus  objetivos,  encaminhamos o  Projeto de  Lei  para  apreciagao e aprovagao  dessa  Casa

Legislativa.

Gabinete do Prefeito,  10 de agosto de 2021.

c``LZAI74s josE DE sANTAriA

Prefeito do  Municipio de Jacarei
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