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Projeto de Lei nº___________ /2019 

  

Dispõe sobre a política de desenvolvimento e 

suporte às atividades voltadas ao 

afroempreendedorismo no estado do espírito 

Santo e dá outras providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 
 

Art. 1º No sentido de identificar oportunidades, solucionar problemas, agregar 

valores e contribuir para a sociedade de maneira inovadora, esta lei define as 

responsabilidades do Poder Público do estado do Espírito Santo no apoio ao 

desenvolvimento das atividades voltadas ao afroempreendedorismo. 

 

Art. 2º Considera-se atividade afroempreendedora, para efeitos desta lei, o 

empreendedorismo praticado por pessoa negra, autodeclarada ou conforme 

exigências de entidades específicas, que tenha realizado curso de formação ou de 

capacitação, ou ainda que já possua estabelecimento comercial, industrial ou 

desenvolva serviços voltados diretamente a atender o segmento de pessoas 

negras e ou pardas. 

 

Parágrafo único – são ainda considerados afroempreendedores quaisquer 

pessoas, independentemente de cor, raça e etnia, que exerçam, ou pretendam 

desenvolver atividades voltadas ao afroempreendedorismo.  

 

Art. 3º Cabe ao Poder Público estadual estimular o suporte e o desenvolvimento 

dessas atividades por meio de realização de cursos, criação de estabelecimentos 
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específicos (individuais ou coletivos), exposição em feiras, disponibilização de 

linhas de créditos em entidades financeiras ou bancárias. 

 

Art. 4º Compete ao Poder Público estadual: 

I – promover apoio creditício às atividades afroempreendedoras; 

II – estimular o desenvolvimento da capacitação da mão de obra por meio de 

cursos profissionalizantes; 

III – disponibilizar linhas de crédito diferenciadas para afroempreendores; 

IV – promover a valorização do trabalhador, por meio da aquisição e distribuição 

de equipamentos que facilitem o desenvolvimento dessas atividades; 

V – facilitar e promover a criação de Centros de Desenvolvimento para 

Afroempreendedores; e 

VI – criar linhas de crédito específicas e diferenciadas para atender os 

afroempreendedores. 

 

Parágrafo único – As linhas de créditos serão fomentadas e administradas pelo 

Banco Banestes S.A. (Banco do Estado do Espírito Santo) e pelo Bandes (Banco 

de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo) 

 

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 25 de novembro de 2019. 

 

Pr. MARCOS MANSUR 

Deputado Estadual – PSDB 
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JUSTIFICATIVA 

  

O Brasil é um dos países que detém a triste e alarmante 

posição de uma das nações mais desiguais do mundo. É fato incontroverso e que 

precisa ser mudado. 

 

Quando se trata de negros e pardos, os índices são mais 

alarmantes ainda, quer seja quanto à violência, ou mesmo ao acesso à Educação, 

emprego e salário, trabalho e renda. 

 

Em breve análise no PNAE1 – dadada, é possível verificar que 

a renda média de negros, pardos e brandos destoam severamente. Tomando por 

base o ano de 2017, a Revista Exame elaborou a seguinte análise2: 

 

“A PNAD Contínua de 2017 mostra que há forte desigualdade na 

renda média do trabalho: R$ 1.570 para negros, R$ 1.606 para pardos 

e R$ 2.814 para brancos. 

O desemprego também é fator de desigualdade: a PNAD Contínua do 

3º trimestre de 2018 registrou um desemprego mais alto entre pardos 

(13,8%) e pretos (14,6%) do que na média da população (11,9%). 

Dados também da PNAD só que mais antigos, de 2015, mostram que 

apesar dos negros e pardos representarem 54% da população na 

                                            

1
 PNAE – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, realizadas pelo IBGE (Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística). 

2
 Revista Exame – https://exame.abril.com.br/brasil/os-dados-que-mostram-a-desigualdade-entre-

brancos-e-negros-no-brasil/ - Visualizado em 22/11/19. 
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época, a sua participação no grupo dos 10% mais pobres era muito 

maior: 75%. 

Já no grupo do 1% mais rico da população, a porcentagem de negros 

e pardos era de apenas 17,8%. Veja no gráfico: 

 

 (IBGE/Divulgação) 

Dados também de 2015 mostram outra diferença: a informalidade 

atingia 48,3% da população negra contra 34,2% da população 

branca.” 
 

  

   A referida tabela demonstra que não tem havido melhora 

significativa dos índices nos últimos anos, merecendo melhor atenção do Poder 

Público, com a implementação de políticas sólidas, perenes e sequenciais, a fim 
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de que esse desequilíbrio seja resolvido, colocando todos em melhores condições, 

o que certamente contribuirá para o crescimento do país em todos os aspectos. 

 

   A erradicação da pobreza e da miséria passa pela atenção 

àqueles que estão em condições de vulnerabilidade e de discriminação, muitas 

vezes por causa do afastamento ao acesso às condições básicas inerentes a 

qualquer ser humano, como alimentação, vestuário, educação, saúde, renda, 

dentre outros. 

 

   A orientação empreendedorista, o acesso a crédito em 

melhores condições e uma linha de investimentos direcionada, como é 

apresentado neste Projeto de Lei, contribuirão para a inserção e/ou reinserção dos 

negros e pardos no mercado de trabalho, proporcionando a eles conquistas 

pessoais sonegadas ao longo de séculos. 

 

   Por derradeiro, considerando que o presente projeto de lei 

contribui para a efetivação dos direitos individuais e coletivos, principalmente 

aqueles ligados à dignidade da pessoa humana, faço a sua apresentação aos 

nobres Deputados buscando integral apoio para a sua aprovação. 
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