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PROJETO DE LEI NO. 03912022.

"ALTERA E DÁ NOVA REDAçÃO AO ART.
10 DA LEI NO 2.48312019 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

A câmara Municipal de Alagoinhas, Estado da Bahia, usando de suas
atribuiçÕes que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

Art. 1o. O Art. 1o da Lei 2.48312019, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 1o - Ficam reservadas aos candidatos (as) negros (as) 50%
(cinquenta por cento), sendo 25o/o para homens e 25% para mulheres,
das vagas oferecidas nos concursos e seleções públicas para provimento
de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração
pública municipal, de quaisquer dos poderes, das autarquias, ãas
fundaçÕes públicas, das empresas públicas e das sociedades de
economia mista controladas pelo Município de Alagoinhas, na forma desta
lei

vigor na data de sua publicação, revogadas as

dejunho de2O22.

Vereador autor.
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CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

JUSTlFlcATlVAAoPRoJEToDELElNgo3gl2o22.

A presente propositura visa ampliar e melhor dlstribuir a reserva para

candidatos (as) negros (as) dos atuais 20% (vinte por cento), previsto na

Lei ne 7.483lIg,de 23 de agosto de 2019, para 50% (cinquenta por cento),

sendo 25% para homens e 25% para mulheres, das vagas oferecidas nos

concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos

públicos no âmbito da administração pública municipal, de quaisquer dos

poderes, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e

das sociedades de economia mista do município de Alagoinhas'

Assim como expressa na lei federal n. 12.990, de 9 de junho de 2014, o

presente projeto de lei visa reproduzir essa conquista em nível municipal,

ação fundamental na busca da reparação, combate a discriminação e

promoção da igualdade racial.

Esse é um debate importante que tem se intensificado em todo o país e

buscamos, assim, nos integrar a esse movimento e pensamento que

emergem, nesse momento, de forma legitima, em cada canto do Brasil'

Ante o exposto, considerando que compete, principalmente, ao município

cuidar do seu povo e promover sua inclusão, reconhecendo as suas

diferenças e processo histórico, conto com o apoio dos colegas Edis desta

plativa, para aprovação da presente propositura'

de junho de 2022.
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Vereador autor.
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