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CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA
GABINETE MANDATA COLETIVA NOSSA CARA

REQUERIMENTO N'
t 020 /2022

Requer a realização de Audiência Pública
para discussão do Plano Municipal de
Igualdade Racial do Município Lei
9.956/2012 que deverá ser revisto no ano
corrente.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE FORTALEZA.

A Mandata Coletiva NOSSA CARA abaixo assinada, no uso de suas

atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente, por meio deste, requerer a

realização de audiência pública para discussão do Plano Municipal de Igualdade

Racial do Município Lei 9.956/2012 que deverá ser revisto no ano corrente.

A Lei n° 9.956/2012 estabelece diretrizes, objetivos e deveres ao Poder

Público Municipal em um período inicialmente previsto de 10 (dez) anos para

implementação das políticas públicas voltadas para a concretização de uma

igualdade racial no nosso Município de Fortaleza.

A referida Lei, portanto, completa os dez anos de sua publicação no corrente

ano, razão pela qual deverá o Poder Público, em conjunto com os parlamentares,

movimentos sociais e representantes da sociedade civil, realizar diversas discussões

para avaliação e construção coletiva de um novo plano municipal, que garanta o não

retrocesso de nossos direitos.

Considerando que o racismo continua a assolar nosso Município e os dados

agora conseguem demonstrar de forma mais fidedigna a realidade, como por

exemplo o aumento de 94,8% de denúncias de racismo do ano de 2020 para 20211 e

: "Denúncias de racismo no Ceará em oito meses já quase igualam ...." 31 ago.. 2021 ,
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Àcessado em 15 fev.. 2022.
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o fato de o Centro de Referência de Igualdade Racial ter sido inaugurado em 2018 e

ainda permanecer sem equipe e sem sede individualizada até o presente momento,

é urgente e necessário que essas discussões sejam fortalecidas no âmbito da

gestão pública municipal.

Dessa forma, contamos com a aprovação de nossos pares, nobres colegas

Vereadores para realizarmos esta Audiência Pública.

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO EM_ DE DE 2022.

Adriana Gerônimo

Mandata Coletiva Nossa Cara - PSOL

DEPTO. LEGISLATIVO
RECEBIDO

1 6 FEV 2022

Min

Servidor


