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PROJETO DE LEI N° 38 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022. 

Camara Mun. de Concórdia do Par 
APROVADO 

Em1 2 

DISPÖE SOBRE OS CRITÉRIObs DE 
DENOMINAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
PÚBLICOSs NAS ÁREAS QUILOMBOLAS 
RESERVA DE VAGAS EM CONGURSOS 
PUBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS EM 

cONCÓRDIA DO PARÁ, E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 

Presidehte 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovoue eu, Prefeita Municipal de 
Concórdia do Pará, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1°- A presente Lei é norma de ordem pública, que tem por 

finalidade regulamentar a identificação e nomenclatura de equipamentos públicos nas 
áreas quilombolas do municipio de Concórdia do Pará, assim como também homenagear 

personalidades históricas de reconhecida relevância para o movimento negro. 

Parágrafo Ünico Todos os equipamentos construidos ou nominados dentro das 
áreas reconhecida como área quilombola deverão conter antes do nome o seguinte 
prefixo: "equipamento quilombola... " seguido do nome oficial. 

Art. 20 Os equipamentos públicos construidos ou nominados 
dentro da área quilombola do Municipio de Concórdia do Pará, serão denominados em 
conformidade com o disposto nesta lei, e somente poderäo ser escolhidos nomes de 

pessoas, datas históricas ou, acontecimentos civicos, culturais e esportivos de relevância 
ou elementos ligados à natureza (vegetais ou minerais). 

Parágrafo Ünico - A preferencia das denominações será à 

personalidades históricas reconhecidas de releváncia importáncia para o movimento 

negro 

Art. 3° Quando se tratar nomes de pessoas, deverão ser atendidos 
os seguintes requisitos: 

- Os homenageados deverão gozar de bom conceito social 
observando-se o disposto no artigo 1 da Lei Federal n° 6.454, de 24 de outubro de 
1977, que proíbe atribuir nome de pessoa viva a bem público; 

-que o homenageado tenha comprovadamente prestado serviços 
relevantes ao Municipio, ou ao Estado, ou ao Pais e ou à Humanidade, nos diversos 
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campos do conhecimento humano, da educação, da cultura, dos esportes, das artes, da 

politica da filantropia e em especial ao movimento negro; 
IIl-que não haja outro equipamento, próprio ou logradouro público a 

que já tenha sido atribuidoo nome da pessoa a quem se pretende homenagear 

Art. 4-Quando o homenageado tiver residido em vida no municipio 

de Concórdia do Pará, o óbito será comprovado com a apresentação de atestado ou 

certidão. 
Parágrafo único Será dispensada a comprovação do óbito nos 

casos publicos e notórios. 

Art. 5°- Deverá ser anexado ao Projeto de Lei, memorial desaritivo 

por via pública ou particula, croqui, histórico completo sobre a vida do homenageado, 
onde constem informações sobre seus dados biográficos e a contribuição oferecida à 

sociedade através de relatório. 

Parágrafo único: proibida a duplicidade da denominação do 
equipamento público, inclusive quando pertencer a categorias. 

Art. 6°- Fica proibido a mudança de identificação de equipamentos 
públicos em áreas quilombolas no âmbito do Municipio de Concórdia do Pará salvo no 

caso previsto no artigo 70. 

Art. 7-A proposta de mudança de identificação do equipamento em 
áreas quilombolas obrigatoriamente ocorrerá através de Projeto de Lei de iniciativa 

popular conforme art. 29, inciso Xl|, da Constituição Federal ou de Projeto de Lei 
apresentado por 1/3 dos vereadores. 

Parágrafo Unico: a aprovação dos Projetos de Lei referentes a 
alteração da identificação do equipamento em área quilombola se dará por no minimo 

2/3 dos Vereadores. 

Art. 8°- O Poder Público Municipal terá 180 (cento e oitenta) dias 
após a publicação desta Lei para: 

19-Identificar cada equipamento público em área quilombola, objeto desta Lei, 
através de placas, nos padrões a serem adotados pelo Poder Executivo Municipal, 

podendo ser patrocinadas pela iniciativa privada; 
2- Regularizar, através de Lei especifica, a identificação dos equipamentos 

públicos que ainda não dispõem de nome oficialmente registrado. 
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Art. 9°. Ficam reservados aos cidadãos negros, indios e quilombolas o 

percentual de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas por meio de concursos 

públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos integrantes dos 

quadros permanentes de pessoal e nos processos simplificados para 

contrataçes temporárias excepcionais no âmbito da administração pública direta 

e indireta do Municipio de Concórdia do Parà e do Poder Legislativ0. 

S1°-O previsto no caput deste artigo aplica-se aos editais em âmbito municipal 

sempre que o número de vagas oferecidas no concurso publico for igual ou 

superior a 10 (dez); 

S20-A reserva de vagas a candidatas e candidatos negros deve constar 

expressamente dos editais dos concursos públicos, que especificarão o total de 

vagas correspondentes à reserva para cada cargo ou emprego público oferecido; 

S 3-Podem concorrer às vagas reservadas a candidatas e candidatos negros 
aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso 

publico, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatistica - 1BGE 

S 4- Para verificação da veracidade da autodeclaração será formada comissão 
designada para tal fim, com competëncia deliberativa para identificar se o 
candidato apresenta ou não as caracteristicas descritas no presente artigo desta 

Lei; 

S5 O previsto no caput deste artigo não se aplicará aos cargos eletivos e de 

livre escolha política. 

Art. 10° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando 

se as disposições em contrário. 

Camara Municipal de Concórdia do Pará, Palácio Antonio Ribeiro da Silva em 29 de 

novembro de 2022. 

dld Ld ncl 
MAGNALDO MENESES DE ANDRADE 

Vereador Municipal 
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JUSTIFICATIVA 

Presidente 
E notória a relevância da denominação oficial dos equipamentos públicos em-espécial nas áreas 

quilombolas de nosso município. 

A matéria em tela visa denominar os equipamentos públicos localizados em áreas de quilombos no 

município de Concórdia do Pará, visando assim homenagear pessoas que prestaram relevantes serviços 

ao Movimento Negro. 

A história relata que no começo todos os negros que viviam no Brasil eram escravos e vindos da 

Africa. Eles tiveram filhos que também foram escravos, porque fazia parte do ordenamento juridicoe 
politico escravocrata da época, tendo assim menos resistência, e com isso os agricultores os compravam 

para trabalhar nas lavouras, sendo que no início o trabalho foi nos engenhos de cana de açúcar, depois em 

outros cultivos, como o café por exemplo. Para os agricultores era muito vantajoso, por ser uma mão de 

obra barata, e eles somente gastavam com alimento, e caso fossem desobedientes, seriam castigados 
severamente, as vezes até de formas desumanas. Alguns negros resistiam, e fugiam das fazendas dos 

seus donos, e formavam os quilombos, que eram comunidades grandes de negros, escondidos no meio da 

mata fechada. 

Os primeiros negros a serem livres por direito no Brasil, foram libertos pela compra de cartas de 

alforria, documento que declarava o escravo livre. Mas não adiantava muito, porgque o ex escravo ficava 
contra o governo, sem dinheiro, sem estudo e se oportunidade, forçando-os a aceitarem trabalhos 

péssimos, e essa situação não mudou nem com as primeiras leis contra a escravidão; a Lei do 

Sexagenário ea Lei do Ventre Livre, que não adiantaram muito. A Lei do Sexagenário declarava livre os 
escravos com mais de 60 anos, agora como as condiçöes de vida deles era péssima, com muitos mal 
tratos, então a média de vida de um escravo era de 40 anos, e essa lei apenas retardou a solugão do 

problema. Com muita luta, foram livres pela lei áurea, assinada pela princesa Isabel em 13 de maio de 
1888, mas a vida continuou difícil, como a dos escravos que foram libertos pelas cartas de alforria. 

Com o passar do tempo veio o Movimento Negro que teve o seu inicio quando em 18 de junho de 
1978, o feirante Robson Silveira da Luz foi acusado de roubar frutas na feira onde trabalhava. O homem 
negro de 27 anos foi levado para a 44 Delegacia de Policia de Guaianazes, na Zona Leste de São Paulo. 
Lá o rapaz foi torturado e morto. Em 7 de julho de 1978, um ato contra a morte de Robson reuniu duas mil 
pessoas na escadaria do Teatro Municipal de São Paulo. Aquele era o momento de nascimento do MNU. A 
partir do ato, vários representantes de movimentos que lutavam pela igualdade racial uniram-se para 
tornarem-se uma única entidade, mais forte e mais ajustada. Como conquistas do MNU, além da 
proclamação do dia 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra, há a proibição da 
discriminação racial na Constituição Federal de 1988 e a criação da Lei Caó, de 1989, que tipifica o crime 

de racismo no código penal" 

Consideramos, portanto, justo a epígrafe do citado projeto, solicitando assim o apoio dos demais 

colegas vereadores na aprovação desta propositura. 

dld Mew olu Apudrat 
MAGNALDO MENËSES DE ANDRADE 

Vereador Municipal 


