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JUSTIFICATIVA - PL 0406/2014 
De acordo com a Declaração de Direitos Humanos, a Constituição da República 

Federativa do Brasil a Lei Orgânica do Município de São Paulo, o artigo 208 do Programa 
Nacional dos Direitos Humanos (...) apoiar a inclusão do quesito raça/cor nos sistemas de 
informação e registro sobre população e em bancos de dados públicos (...) a cidade de São 
Paulo necessita formular, executar políticas, propondo ações para erradicação do racismo e da 
discriminação racial. 

Assim como no Governo Federal, o quesito cor/raça passou a ser campo obrigatório 
dos registros administrativos, cadastros, formulários e bases de dados do governo desde 
dezembro de 2013. A inovação tem por base orientar os órgãos públicos federais na adoção de 
ações de promoção de igualdade racial previstas na Lei 12.288, que institui o Estatuto da 
Igualdade Racial e atende a uma das mais antigas reivindicações do movimento negro 
brasileiro. 

Orientará ainda a adoção de ações de promoção de igualdade racial nos órgãos da 
administração pública federal, bem como possibilitar o monitoramento e avaliações das 
políticas sobre a temática. 

Em 28 dezembro de 2012, tal medida foi divulgada por meio do Aviso Circular Conjunto 
nº 01 assinada pelas ministras Gleisi Hoffmann (Casa Civil), Luiza Bairros (Igualdade Racial), e 
Miriam Belchior (planejamento). 

Esse projeto visa através de dados da Administração Publica Municipal incluir, 
obrigatoriamente, campos próprios destinados à indicação da raça/cor das pessoas nas 
avaliações, monitoramentos, coleta de dados e censos municipais. 

Essas informações podem subsidiar estudos técnicos que viabilizem a formulação de 
execução de políticas de combate ao racismo, à discriminação e à exclusão social no âmbito 
do Município. 

São considerados raça/cor o conjunto de indivíduos com origem étnica, linguística ou 
social comum, identificada pelos seguintes atributos: branca; negra; amarela; indígena; outra. 

Diante da relevância da matéria e do interesse público da qual está revestida, solicito o 
apoio dos Nobres Pares na aprovação desta relevante iniciativa. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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