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JUSTIFICATIVA  

 
O Estado Brasileiro é composto por diversos grupos étnicos que ao longo da história passaram a 
fazer dessa grande nação.  
 
Dentre estes grupos étnicos temos o grupo dos negros que tiveram um ingresso no Brasil de uma 
forma trágica, pois foram seqüestrados, apartados de suas famílias, agredidos, espancados, 
vendidos como mercadorias e obrigados a trabalhar intensamente por toda a sua vida e ainda, 
passavam a escravidão para seus filhos, netos, etc. 
 
Mesmo após o " término" da escravidão por meio de Lei, o povo negro permaneceu escravo, pois 
não tinham para onde se refugiar, ademais, não tinham qualquer apoio governamental, social, e 
por isso muitas vezes preferiam ficarem com o seus senhores, pois ali teriam o que comer e ainda 
estavam quase que condicionados a serem escravos. 
 
Passaram-se dias, meses, anos, décadas e séculos e a situação não foi modificada, mas sim 
camuflada. Vivemos em uma sociedade em que a cada dia que se passa presenciamos que o 
racismo no nosso Pais, situação essa inconcebível uma vez que a população afrodescendentes em 
muito contribuiu para a construção do país. 
 
E sabido que o Poder Público através de lei federal concedeu benefícios a imigrantes europeus e 
asiáticos na aquisição de propriedades, na concessão de cotas para os filhos destes ingressarem 
nas escolas e universidades, aumentando mais a desigualdade entre os descendentes de europeus 
e asiáticos e os afrodescendentes. 
 
Posto isso, conclui-se que o Estado, enquanto Poder Público dotado de Soberania, tem uma 
divida com o povo negro e que deve ser reparada, sob pena de um caos social pior do que já é 
visto dia a dia. 
A população negra está marginalizada, no emprego ocupam as piores colocações, na mídia 
aparecem como empregados, escravos, no Poder Público contam-se com os dedos, o que torna 
distante a possibilidade de conscientização e efetiva mudança. 
 
Atualmente, e timidamente temos visto algumas manifestações de grupos sociais, organização 
não governamentais no sentido de tentar reverter a situação. 
 
A Câmara de São Paulo, a maior Casa Legislativa do País sempre foi o local onde se decidiram as 
principais questões do Município, e é exemplo para várias outras Casas de Leis a nível mundial, e 
não poderia ficar alheia a esta luta pela igualdade racial. 
 
Assim, a presente propositura visa criar uma Comissão Extraordinária Permanente na Câmara 
Municipal de São Paulo, que será a linha de frente no Município para o combate ás questões de 
discriminação racial, combate a desigualdade racial, e implementação de políticas públicas de 
ações afirmativas. 
 
Diante de tudo o que foi exposto, conclamamos os nobres colegas para que apóiem a presente 
propositura para que assim possamos efetivamente alcançar a democracia, igualdade, cidadania, 
todas garantidas no texto constitucional, por ser medida da mais lídima, JUSTIÇA !!! 


