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Este projeto de lei propõe a criação do Programa Municipal São Paulo 
Afroempreendedor que visa estimular, desenvolver e fomentar os empreendedores 
negros na cidade de SP, oferecendo informação, instrumentos de gestão e 
capacitação a estes empreendedores.  
Muito embora já existam programas específicos e entidades do terceiro setor 
envolvidas nesta questão, o alcance ainda é muito tímido, sendo indispensável um 
comando legal para que estas ações sejam implementadas e atinjam um maior 
numero de afroempreendedores.  
Grande parte dos afroempreededores encontra-se na periferia da cidade, onde o 
acesso à informação é praticamente nulo. A ideia deste projeto de lei é reforçar a 
necessidade e dar legitimidade a estas ações de forma a favorecer o aumento do 
número de empreendedores afro-brasileiro, estimulando tanto o surgimento de 
novos empreendimentos quanto a manutenção dos atuais, além de incentivar 
iniciativas associativistas entre estes empresários.  
É preciso impulsionar estes tipos de ações em todas as regiões periféricas e 
carentes da cidade, a fim de atingir um grande número de afroempreendedores que 
possuem vontade, tino empreendedor, mas não possuem informações e 
instrumentos suficientes para concretizá-los.  
O projeto de lei prevê a criação de uma comissão especial que ficará responsável 
por organizar o programa e criar condições para que todos os seus objetivos sejam 
cumpridos. Esta Comissão será plural, composta por representantes do Executivo e 
da sociedade civil cujo objetivo social seja afeto aos objetivos do Programa 
Municipal.  
Para que seus objetivos sejam cumpridos, indispensável será a celebração de 
parcerias com entidades governamentais e não governamentais, a fim de permitir 
que este programa tenha o maior alcance possível, levando informação, 
conhecimento e instrumentos a todas as regiões da cidade a fim de favorecer o 
fortalecimento e o crescimento do afroempreendedorismo na cidade de São Paulo.  
Dentre os objetivos do Programa além do apoio ao afroempreendedor individual, 
micro e pequeno afroempreendedor, há a preocupação com as comunidades 
quilombolas na cidade de São Paulo que necessitam de apoio para se fortalecerem 
e se organizarem economicamente, além da previsão do incentivo ao 
afroempreededorismo no segmento cultural, abrangendo movimentos como hip 
hop, funk, roteiros turísticos-culturais, dentre muitos outros.  
Em um cenário em que o combate à miséria e à pobreza extrema tem se destacado 
entre as preocupações de governo, é natural que a população negra, sempre 
representada nos piores indicadores sociais, seja a beneficiária prioritária das 
políticas públicas com esse escopo.  
 


