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ALTERA A REDAÇÃO DA LE? 13.306/2014 QUE
DISPOE SOBRE A RESERVA DE VAGAS Elx/i

CONCURSOS PÚBLZCOS PARA PROVIMENTO DE
Nº CARGO-53 EFETIVOS, E DÁ OUTRA. >'./!DÉ?“5'CÃAS.

SENHOR PRESz'DENTE,

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

Aii. 1ª Aitara a redação «jos êê1º e 3º e do caput do art. 1” da Lei Muniuioai nº 13 3136, de 07
de julho de 21G1'4,r«ue oassaramaaivgorar comaaseguinie reajaçáo:

Alí. 7” — Ficam reservadas aos negros 20% (vin nor cento) das vagas
oferecidas nos concursos públicos para prev/n ªr;/o de cargos efe/ivos,
empregos públicos e em processos seletivos para a contratação por íempo
deterrmªnaoio, no âmbito da administração pub/"'ª .Tlunicipai. das autarquias,
das fundações públicas e das empresas púb/io s contro/ams pelo Município
de R/beião Preto, na forma desta Lei.

5 7". A reserva de "ages será aplicada , mmº que ff "número de vagas
win-as !; concurso público ou processoºNrew» (of:< ('E” ou superiora 3

,? 2ª [...om/srie: .i

5 3º A reserva de vagas a candidatos negros constará expressamente dos
editais dos concursos públicos e proce * ' ' seletivos, que d?.'eao
espe/rj.ªcer o rota/' do vagas correspondem ...serva para cada cargo ou
emp o pi]olico Morse/'do;&
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Art. 2º Altera a redação do caput do art. 2º da da Lei Municipal nº 13. 306, de 07 de julho de
2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º. Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros
aqueles que se autodeclararem pretas ou pardos no ato da inscrição no
concurso público ou processo seletivo, conforme o quesito cor ou raça
utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -
IBGE.

Parágrafo único. [. . . omissis. . .]

Art. 3º Altera a redação do caput do art. sº da da Lei Municipal nº 13.306, de 07 de julho de
2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 3º Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas
reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a
sua classificação no concurso ou processo seletivo.

51º[...omissis...]

52º[...omissis...]

5 3º[...omissis...]

Art. 4“ Inclui “art. 3º - A" na Lei Municipal nº 13.306, de 07 de julho de 2014, que passa a
vigorar com a seguinte redação:

Art. 3ª—A O candidato aprovado que se autodec/arou preto ou pardo, nos
termos do caput do art. 20 desta lei, será avaliado mediante comissão
específica para a confirmação da veracidade da autodec/aração.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação./ Sala d "es, 17 de Novembro de 2022
/ "

,

MANDATO VEREADOR
RAMON FAUSTINO
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JUSTIFICATIVA

O racismo está presente em nossa sociedade, permeando as relações dentro
de nossa sociedade, mas também, a partir disso, está presente nos espaços
institucionais, privados, nos espaços vinculados aos órgãos, entidades, serviço
público, estatais.

Nesse sentido, vimos que há a necessidade de realizarmos o enfrentamento
ao racismo em suas mais diferentes dimensões, podendo citar o combate ao racismo
enquanto ideologia dominante, que prega uma supremacia, inferioridade da
população negra, de origem africana, sendo necessário apresentar uma contra
narrativa, apresentando a história de construção do racismo no Brasil apartir da
escravidão e a quais interesses e a quem serviu essa ideologia.

Ao mesmo tempo, além da questão ideológica, de consciência racial, social e
diálogo dentro do racismo ou das ideologias supremacistas enquanto cultura, temos
que combater o racismo nas instituições que reproduzem o racismo, a marginalização
e exclusão da população negra.

Hoje temos conceituado os debates sobre Racismo Institucional, que seria a
reprodução de racismo por parte das instituições. Em uma sociedade explicitamente
racista, temos instituições que usam de sua estrutura, de sua organização, corpo
humano e de suas políticas para excluir a população negra brasileira. Assim sendo,
temos que além de denunciar e refletir sobre o racismo institucional, pensar, formular
e criar políticas públicas que combatam essa forma ou o uso das instituições como
instrumentos de exclusão da população negra.

É nesse sentido que é necessário atuar junto ao serviço público e às
instituições de educação, cultura, segurança pública, administração entre outras.

Propomos aqui que as instituições e o estado não devem legitimar as
violências, opressões, mas sim ser instrumento de construção de uma sociedade
inclusiva, com equidade ejustiça racial.

Por fim, trazemos a esta Casa de Leis, uma proposta que contempla as
necessidades da população negra junto ao serviço público, uma vez que a referida
proposta amplia a participação da população negra junto ao serviço público,
estendendo a política de cotas do município para os processos seletivos.

Esta legislação ao incluir a reserva de cotas para os processos seletivos,
possibilita a ampliação de pessoas negras atuando junto ao serviço público, ao
estado, fundações, autarquias, ou seja, é uma ampliação da empregabilidade das
pessoas negras, em um espaço de estabilidade, direitos sociais e emprego digno.
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Observando os dados sobre ocupação da população negra no serviço público,vimos que nos três níveis; federal, estadual e municipal, temos uma baixa
participação da população negra

Segundo os dados do lPEA, a distribuição dos negros ocupados no setor
público nos níveis municipal, estadual e federal é bem desigual. 55,3% dos negrosestão no âmbito municipal, enquanto que 30,1% atuam no nível estadual e apenas14,6% no âmbito federal.

Sabemos que a população negra já era o grupo que detinha os menoressalários, a menor ocupação de vagas no funcionalismo público e a menor taxa de
carteira de trabalho assinada. Com a pandemia esse cenário se ampliou, se agrava,visto que houveram grandes perdas de postos de trabalho por parte das pessoas
negras.

De acordo com o DIEESE ( 2021), o número de pessoas que perdeu postos de
trabalho por causa da crise sanitária, entre o 1º e o 2º trimestre de 2020, foi de 8,8
milhões. Desses, 71,4% ou 6,3 milhões eram negros: 40,4%, mulheres, 31%,
homens.

Conclui-se que esse projeto de lei tem função social, interesse público e
grande impacto social, uma vez que amplia a participação das pessoas negras no
serviço público, avançando em emprego, salário, renda, carteira de trabalho,
ocupação e direitos trabalhistas a população negra de Ribeirão Preto.

Hoje temos em nível nacional as leis municipais que regulam e garantem o
mecanismo de cotas no serviço público, nos concursos das prefeituras, ao mesmo
tempo, a forma de trabalho temporário ou tempo determinado representa um espaço
importante, um contingente grande de trabalhadores que acessa o serviço público
mediante os processos seletivos, o que justifica que possamos garantir também, o
acesso e entrada da população negra a partir desse mecanismo, promovendojustiça
e igualdade racial.

Certos da relevância, do interesse público e impacto social deste projeto,
apresento a Casa a necessidade de sua aprovação.

amém Gurjão
MANDATO VEREADOR
RAMON FAUSTINO


