
 

Secretaria de Documentação 
Equipe de Documentação do Legislativo 

PROJETO DE LEI 01-00406/2014 do Vereador Netinho de Paula (PC do B) 
"Dispõe sobre a inclusão nos sistemas de informação, avaliação e monitoramento, 

coleta de dados, censos, bem como em suas ações e programas do quesito cor/raça, e dá 
outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo RESOLVE: 

Art. 1º Deverá ser incluído, no âmbito do Município de São Paulo, o quesito raça/cor 
em todos os sistemas de informação, avaliação, monitoramento, coleta de dados, censos e 
programas com o objetivo de identificar o perfil das pessoas, bem como de mapear e cadastrar 
o referido perfil com vistas ao direcionamento das políticas públicas voltadas a atender as 
necessidades desse segmento social. 

Parágrafo Único. O preenchimento do campo denominado raça/cor deverá respeitar o 
critério da autodeclaração, conforme critérios de classificação utilizados pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). 

Art. 2º Os indicadores agregados por raça/cor nos sistemas de informações do 
governo, serão utilizados como instrumento de monitoramento e avaliação de políticas e 
programas. 

Art. 3º Os indicadores serão disponibilizado no Portal da Prefeitura do Município de 
São Paulo na Internet, bem como na sede da Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade 
Racial. 

Art. 4º A Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial deverá adotar as 
providências necessárias para estabelecer ações, convênios e parcerias com órgãos públicos e 
entidades de direito público ou privado, para desenvolvimento, acompanhamento e 
direcionamento das informações. 

Art. 5º O Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da 
data de sua publicação. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor da data de publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Sala das Sessões, às Comissões competentes". 
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Para informações sobre este projeto, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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