
 

   
 

Projeto de Lei que altera os artigos 1º e 4° da Lei n° 5.784, de 02 de dezembro de 

2005, que dispõe sobre a reserva de vagas para afro-brasileiros em concursos 

públicos para provimento de cargos efetivos e dá outras providencias, no âmbito 

do Município de São Leopoldo/RS. 

 

 

Número da Propositura: XX/2021 

 

Altera a Lei n° 5.784, de 02 de 

dezembro de 2005, que dispõe 

sobre a reserva de vagas para 

afro-brasileiros em concursos 

públicos para provimento de 

cargos efetivos e dá outras 

providências. 

 

 

Art. 1º. O artigo 1°, e seu Parágrafo Segundo, e o artigo 4° da Lei n° 5.784/2005, passam a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 1º. Ficam reservadas aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos 
públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração 
pública municipal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas, das 
sociedades de economia mista controladas pelo Executivo Municipal, pelo Legislativo Municipal, 
na forma desta Lei. 
 
§ 2º Preenchido o percentual estabelecido no edital de abertura, caso sejam oferecidas novas 
vagas durante a vigência do concurso em questão, a reserva de 20% (vinte por cento) aos afro-
brasileiros deverá mantida. 
 

Art. 4º. Poderão concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros aqueles que se 
autodeclararem pretos no ato da inscrição no concurso público, conforme quesito de cor ou 
raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.” 
 

Art. 2°. Seguem inalteradas as demais disposições. 

 

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

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

O projeto tem por finalidade a ampliação da reserva de vagas oferecidas aos negros nos concursos 

públicos efetuados pelo Poder Público Municipal em consonância com a Lei federal n° 12.990 de 09 

de junho de 2014, passando do percentual de 12% (doze por cento) para 20% (vinte por cento), e 

adequando o critério de autodeclaração ao critério utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE. 

 

O projeto visa ainda à promoção, por meio do poder público, de ações que assegurem a igualdade 

de oportunidades no mercado de trabalho para homens e mulheres negras. 

 

Ainda que há esforços governamentais que visem a redução da desigualdade e da pobreza, da 

criação de empregos, do crédito e da proteção social, ainda não foram suficientes para reduzir 

diferenças significativas entre a população negra e branca no que se refere aos indicadores sociais. 

 

Ademais, o percentual de servidores negros na Administração Pública municipal não reflete a 

composição racial da população da nossa Cidade, sendo necessária a adoção de uma política 

afirmativa, consistente em utilizar o critério de reserva de um percentual de vagas para candidatos 

negros. 

 

O sociólogo e cientista político Antônio Carlos Mazzeo, da UNESP, explica que houve pouco 

investimento na integração do negro à economia mundial, e diz que “quando foi promulgada a Lei 

Áurea, aconteceu a marginalização do negro no Brasil, sendo estes escanteados da economia”. Para 

Mazzeo, o negro continua marginalizado, morando, em sua maior parte em favelas, sem emprego, 

nas prisões, sem o devido acesso à educação. Ainda no Brasil, a população negra é vítima sistêmica 

da ideologia racista. 

 

Para o Presidente da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra do Conselho Federal da 

OAB do Brasil, Humberto Adami, os três poderes brasileiros permanecem majoritariamente branco, 

sendo a falta de representatividade uma das principais para que a história não seja revertida, além 

do racismo institucional, que fecha os olhos para o preconceito. 

 

Ainda, na tentativa de incluir os negros nos três poderes, o STJ e o STF deliberaram por adotar a 

política pública do Governo Federal, de praticamente 50 Municípios e dos 4 Estados da Federação de 

reservar 20% das vagas em seus concursos públicos para pretos e pardos. 

 

Nesta mesma linha, universidades federais e estaduais também adotaram a política de cotas raciais 

em seus vestibulares e relataram avanços nas medias das notas obtidas pelos alunos dos mais 

diversos cursos, elevadas a excelentes níveis em decorrência das altas notas alcançadas pelos alunos 

cotistas. Fato que demonstra a importância da política pública de cotas. 

 



 

   
 

Importante destacar que a adoção do sistema de cotas raciais nas faculdades públicas baseou-se na 

iniciativa dos Estados Unidos de gerar políticas de ação afirmativa, que visam à integração do negro 

à sociedade através da criação de políticas públicas que favoreçam a igualdade de oportunidades 

entre os brancos e negros. Nos Estados Unidos, as ações se estenderam também nas empresas 

privadas, que adotaram políticas de ação afirmativa como proibição de critérios de admissão 

desnecessários que pudessem causar discriminação, o auxílio financeiro governamental a empresas 

controladas por minorias e a adoção de cotas reservando percentuais mínimos para contratação de 

minorias por empresas e universidades. 

 

No Brasil, em 2019, ano que antecedeu a pandemia do COVID-19, infelizmente a população negra 

representou 63,7% do total de 13,7 milhões de desempregados e ganhando bem menos do que os 

brancos, em média, R$ 1.531,00, contra R$ 2.757,00, mesmo quando se exercia as mesmas funções, 

Desta forma, estudiosos do assunto afirmam que as cotas continuam sendo, minimamente, a única 

forma de reverter a desigualdade social do nosso País, visto que ainda vivemos reflexos de uma 

injustiça social trans-histórica. 

 

Diante o exposto, pede-se e espera a aprovação dos nobres colegas em relação a presente iniciativa, 

visto que a mesma busca ADEQUAR E ATUALIZAR uma das ferramentas de reestruturação da 

dignidade do homem e da mulher negra na sociedade. 

 

Desta forma, pede-se pelo apoio dos nobres vereadores dessa Casa de Leis, no sentido de 

contribuírem para a tramitação e aprovação da presente proposição. 

 

Câmara Municipal de Vereadores de São Leopoldo/RS, 

19 de fevereiro de 2021. 

 

________________________________________________________________________ 

Nadir Jesus 

Vereadora da Bancada do Partido dos Trabalhadores (PT) 

 

 
 
 


