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Este projeto de lei está inserido no programa de dez medidas de combate ao racismo
institucional propostas pela vereadora Luana Alves em novembro, mês que abriga o Dia da
Consciência  Negra.  O programa  se  articula  através  da  construção  de  projetos  de  lei  que
abordam diferentes aspectos das dinâmicas institucionais, visando combater, no âmbito das
instituições, o racismo que persiste na sociedade brasileira.

Embora o Brasil seja um país em que mais da metade da população é negra¹, ainda
perduram em nosso país estruturas que promovem a discriminação racial. Essa realidade se
manifesta  em diferentes  âmbitos  de  nossa  sociedade,  à  exemplo  do  fato  de  que  negros,
embora  sejam a  maioria  da  população,  são  minoria  nos  espaços  políticos  de  poder  -  na
Câmara dos Deputados, por exemplo, negros são apenas 24,36% dos parlamentares². Diante
do  racismo  que  vige  na  sociedade  brasileira,  é  necessário  que  as  instituições  tenham  o
compromisso  de  debater  e  combater  essa  realidade  discriminatória,  sob  pena  de  apenas
atuarem para  reproduzi-la,  como  afirma  o  teórico  Silvio  de  Almeida  em O que  é  racismo
estrutural?³.

O compromisso com o combate ao racismo deve ser parte de todos os âmbitos da
Administração Pública Municipal,  inclusive no setor cultural.  Conforme dispõe o Estatuto da
Igualdade Racial,  instituído pela Lei n. 12.288/2010, é direito da população negra contribuir
para a valorização do patrimônio cultural de sua comunidade (art. 9), sendo dever do Poder
Público zelar  pela  manutenção e valorização da cultura  negra (arts.  17 a  20).  Por  isso,  é
essencial que a cidade de São Paulo capacite os agentes culturais municipais a atuarem pela
valorização da cultura negra e indígena, contribuindo para o combate ao racismo.
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