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TEXTO ORIENTADOR DA 12ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE 

DIREITOS HUMANOS 
 

Com o tema “Direitos Humanos para Todas e Todos: Democracia, Justiça e 

Igualdade”, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH) convidou as 

participantes e os participantes da 12ª Conferência Nacional de Direitos 

Humanos a se reunirem nos dias 27 a 29 de abril de 2016 para discutir e 

deliberar sobre a situação dos direitos humanos no Brasil, identificar caminhos 

a serem percorridos na elaboração de políticas públicas para a efetivação 

deste conjunto de garantias, e reafirmar o compromisso de Estado e sociedade 

com os direitos fundamentais – alicerce fundamental da institucionalidade 

democrática no Brasil. 

 

Quase oito anos separam esta da última conferência nacional, que aconteceu 

em dezembro de 2008 para celebrar os 60 anos da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos. Ressalta-se que a última edição tinha um objetivo 

específico: promover o encontro entre os diversos segmentos da temática e o 

poder público para construir coletivamente as bases daquilo que viria a ser um 

programa de ação do Poder Executivo Federal para as políticas públicas de 

direitos humanos.  

 

Nos debates políticos ocorridos em municípios, estados, e depois 

nacionalmente, quatorze mil atrizes e atores dos mais diversos segmentos de 

direitos humanos estiveram lado a lado para alinhavar o tecido criativo das 

diretrizes orientadoras a respeito do que se concebia, então, como fronteira dos 

direitos fundamentais. O resultado, como é sabido, foi a elaboração do terceiro 

Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNDH-3. Editado em dezembro de 

2009 (Decreto n. 7.037, de 21 de dezembro de 2009), o PNDH-3 reafirmou o 

alinhamento do Brasil em relação à Conferência de Viena (2005), palco que 

gestou o compromisso das nações com a elaboração de programas nacionais 

para a afirmação da dignidade humana e da cidadania universal. 
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Atualmente, estamos em um momento histórico. Fruto de uma luta travada nas 

útlimas duas décadas, a Lei n. 12.986, de 2014, transformou o antigo Conselho 

de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH), criado poucos dias antes 

do golpe de Estado de 1964, em Conselho Nacional dos Direitos Humanos, 

órgão de composição paritária entre Poder Público e sociedade civil, norteado 

pelos Princípios de Paris (Resolução n. 199 2154, de 03 de março de 1992, da 

Comissão de Direitos Humanos da ONU) . 

 

Neste sentido, a 12ª Conferência representa a primeira vez em que o processo 

conferencial nacional passa a ser também de responsabilidade do CNDH. O 

aprofundamento do projeto de participação social ocorrido nos últimos anos se 

fortalece com a reafirmação da democracia participativa como instrumento 

central na política de Estado para os direitos: sua novidade é a de ter o 

Conselho, instância de valorização do diálogo entre Estado e sociedade, no 

centro do processo conferencial.  

 

Nesta edição, a etapa nacional da Conferência teve lugar depois da realização 

conjunta das seguintes Conferências Temáticas, que aconteceram 

concomitantemente entre os dias 25 e 27 de abril no mesmo espaço físico: a 

10ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente; 4ª 

Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa; 3ª Conferência Nacional 

de Políticas Públicas de Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Travestis e 

Transsexuais - LGBT e 4ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência. A transversalidade passa a ser o eixo condutor dessas atividades. 

  

Ao trazer a transversalidade para um lugar de destaque no debate, a 12ª 

Conferência Nacional de Direitos Humanos convida todas e todos a refletir 

sobre o tema da efetivação real dos direitos humanos. Como construir e 

implementar políticas públicas que contemplem os diversos segmentos de 

maneira integrada, sempre sob a orientação do princípio da dignidade 

humana? Quais mecanismos devemos por em prática para integrar os diversos 

temas, atrizes e atores, demandas específicas? Como traduzimos o universo 

plural da diversidade para a linguagem de políticas eficientes, que reflitam a 

centralidade do projeto de direitos humanos como núcleo indivisível da 
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institucionalidade democrática no Brasil? 

 

Se na última Conferência Nacional foram dadas as bases para a construção do 

terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3), nesta nova edição 

as atenções se voltaram menos ao processo criativo, e mais à tarefa de dar-lhe 

efetividade. Adentra-se à seara dos meios institucionais e dos compromissos 

de Estado e da sociedade para reafirmá-lo, efetivá-lo, aprofundar as ações por 

meio dos quais o conceito de transversalidade possa ganhar concretude e o 

ideário dos direitos humanos, consolidar-se como projeto. 
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PROGRAMAÇÃO 
  

27.04.2016 (Quarta-feira) 

Hora Atividade Local 

17h Cerimônia de Abertura 
da 12ª Conferência 
Nacional de Direitos 
Humanos 

Plenária Principal – Piso 
3 

18h30min às 20h30min Jantar Restaurantes 1 e 2 – 
Piso 3 

 

28.04.2016 (Quinta-feira) 

Hora Atividade Local 

08h30min às 10h Painéis Temáticos dos 
Eixos da CNDH 

Piso 3  

10h às 12h Grupos de Trabalho da 
CNDH 

GTs 1 e 2 – Piso 3 
GTs 3 a 14 – Piso 4 

12h às 14h Almoço Restaurantes 1 e 2 – 
Piso 3 

14h às 18h Grupos de Trabalho da 
CNDH 

GTs 1 e 2 – Piso 3 
GTs 3 a 14 – Piso 4 

18h30min às 20h30min Jantar Restaurantes 1  – Piso 3 

 

29.04.2016 (Sexta-feira) 

Hora Atividade Local 

08h30min às 10h Plenária Final da CNDH Piso 3  

12h às 14h Almoço Restaurantes 1 e 2 – 
Piso 3 

14h às 16h Plenária Final da CNDH Piso 3  

16h às 16h30min Ato de Transmissão da 
Presidência da CNDH 
para Sociedade Civil 

Piso 3 

16h30min às 17h Encerramento Piso 3 
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CREDENCIAMENTO 
 

A 12ª Conferência Nacional de Direitos Humanos contou com um total de 1.983 

participantes, dos quais 1.577 delegadas e delegados; 87 convidadas e 

convidados e 87 observadoras e observadores, conforme observado na  

Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Participantes da 12ª Conferência Nacional de Direitos Humanos 

Público Quantidade 

Delegadas e delegados 1577 

Observadoras e observadores 87 

Convidadas e convidados 115 

Acompanhantes 92 

Palestrantes 9 

Apoio SDH 33 

Coordenadoras e coordenadores de Mesa 28 

Relatoras e relatores 28 

Facilitadoras e facilitadores 14 

TOTAL 1983 

 

Cabe destacar que, dos 1.577 delegadas e delegados, 100 foram 

representantes da 10ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e 

Adolescente; 100 da Terceira Conferência Nacional de Políticas Públicas de 

Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais; 100 

da Quarta Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência; e 100 

da Quarta Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Estes 400 

participantes foram essenciais para trazer a transversalidade para um lugar de 

destaque no debate e, assim, traduzir o universo plural da diversidade para a 

linguagem de políticas de direitos humanos eficazes e eficientes.  
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METODOLOGIA DE TRABALHO E OS EIXOS DA 12ª CONFERÊNCIA 

NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 
 

A 12ª Conferência Nacional de Direitos Humanos foi precedida por dezenas de 

etapas descentralizadas – municipais, estaduais, regionais e por conferências 

livres – ocorridas em todos os 26 estados e no Distrito Federal. As discussões 

nas etapas descentralizadas foram orientadas por três grandes eixos temáticos 

divididos, por sua vez, em quatorze subeixos. Os eixos e subeixos refletem o 

tema da 12ª Conferência - “Direitos Humanos para Todas e Todos: 

Democracia, Justiça e Igualdade” -, organizados metodologicamente de modo 

a facilitar a estruturação dos debates e tornar mais claras as visões das 

participantes e dos participantes a respeito das matérias específicas dentro do 

universo abrangente dos direitos humanos.  A definição destes eixos e 

subeixos surgiu de discussões realizadas no pleno do Conselho Nacional dos 

Direitos Humanos e da aprovação da Resolução nº 2 do Conselho, em 31 de 

agosto de 2015, que instituiu o Regulamento Nacional da 12ª CNDH. E, 

finalmente, após a realização de consulta pública, foi publicado o Regimento 

Interno da 12ª Conferência Nacional, aprovado por meio da Resolução nº 03, 

de 13 de abril de 2016, do Conselho Nacional dos Direitos Humanos.  

 

Eixos Temáticos 

 

Eixo I - Afirmação e fortalecimento da democracia 

 

Subeixo I: Participação política 

“Sem Direitos Humanos não há Democracia, sem Democracia não há Direitos 

Humanos” - esta frase resume a importância dos direitos humanos como 

elemento central para a participação política nas sociedades contemporâneas. 

O reconhecimento da dignidade humana e o cumprimento dos direitos 

constitucionais representam aspectos da relação entre direitos humanos e 

participação política, porém cabe salientar que esta participação vai além. Por 

intermédio dos direitos humanos, forças sociais têm se manifestado, sendo 

estes um importante veículo para a formulação de interesses e de identidades 

sociais nas sociedades democráticas.  
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Subeixo II: Controle social das políticas públicas de direitos 

A consolidação da democracia passa necessariamente pela ampliação e 

aprofundamento dos espaços de participação e controle social. Avanços 

importantes têm sido realizados por intermédio da criação e do funcionamento 

de conselhos de direitos, da adoção de medidas de transparência e por meio 

do controle social em relação às políticas públicas, como no caso do fórum de 

monitoramento participativo do Plano Plurianual (PPA), no âmbito do governo 

federal. A definição de um projeto político democrático para o país se 

estabelece a partir da participação contínua de representantes de segmentos 

sociais na esfera pública, com vistas ao fortalecimento da democracia. 

 

Subeixo III: Liberdade de expressão e direito à comunicação 

Vivemos numa era que já foi definida como “Idade Mídia”, na qual as redes 

sociais e os grandes veículos de comunicação desempenham papel 

fundamental tanto na mobilização como na disseminação de informações. A 

liberdade de expressão e o direito à comunicação são desafios recorrentes da 

nossa época, e colocam no horizonte a necessidade de refletir e atuar em prol 

da democratização dos meios de comunicação de massa. Esses próprios 

meios são, muitas das vezes, veículos de violação dos direitos humanos, 

sendo mais do que urgente o estabelecimento de discussões e resoluções que 

visem tratar desta questão central para a democracia brasileira 

contemporânea. 

 

Subeixo IV: Educação em Direitos Humanos 

“A democracia, entendida como regime alicerçado na soberania popular, na 

justiça social e no respeito integral aos direitos humanos, é fundamental para o 

reconhecimento, a ampliação e a concretização dos direitos. Para o exercício 

da cidadania democrática, a educação, como direito de todos e dever do 

Estado e da família, requer a formação dos(as) cidadãos(ãs). (...) A Educação 

em Direitos Humanos está imbricada no conceito de educação para uma 

cultura democrática, na compreensão dos contextos nacional e internacional, 

nos valores da tolerância, da solidariedade, da justiça social e na 

sustentabilidade, na inclusão e na pluralidade” (PNEDH, 2009, p. 24). 
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Subeixo V: Pacto federativo e responsabilidades institucionais; 

O Pacto Federativo é um acordo firmado entre a união, estados e municípios. 

Este acordo estabelece a interdependência e a autonomia entre os entes 

federados, os quais respeitarão regras, mas terão o compromisso da 

cooperação mútua. A política de direitos humanos, com seu caráter transversal, 

permeia todas essas esferas. É fundamental o estabelecimento de 

mecanismos institucionais que propiciem que políticas públicas em direitos 

fundamentais sejam adotadas em todas as unidades da federação e em todos 

os municípios. 

 

Eixo II - Garantia e universalização de direitos 

 

Subeixo I: Sistema Nacional de Direitos Humanos para implementação da 

terceira versão do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3) 

Entre os objetivos da 12ª Conferência Nacional de Direitos Humanos está a 

construção de diretrizes e recomendações voltadas ao fortalecimento das 

políticas de promoção e defesa dos direitos humanos para todas e todos no 

nosso país. Para tanto, o Eixo II prevê o debate acerca da construção de um 

Sistema Nacional de Direitos Humanos. Trata-se de um mecanismo para a 

consolidação e articulação das políticas de direitos humanos entre os entes 

federados e a sociedade civil, tendo como referências a Constituição Federal 

de 1988, os pactos, tratados e convenções internacionais ratificados pelo 

Brasil, bem como o terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-

3). Na medida em que os direitos humanos são para todas e todos, a plena 

implementação deles só será possível com a participação da sociedade civil e 

o compartilhamento de responsabilidades entre os governos federal, distrital, 

estaduais e municipais, e os poderes judiciário e legislativo. O Sistema 

Nacional de Direitos Humanos também pode vir a ser um instrumento de 

aprimoramento da transversalidade nas políticas de direitos humanos, com 

vistas à superação da histórica fragmentação dessas políticas. 

 

Subeixo II: Enfrentamento da violência motivada por diferenças de 

gênero, raça ou etnia, idade, orientação sexual, identidade de gênero e 
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situação de vulnerabilidade 

É preciso reconhecer que a violência, em suas variadas expressões e 

dimensões, é fator constituinte da sociedade brasileira. Historicamente, a 

violência foi direcionada prioritariamente aos grupos não hegemônicos, como 

os povos indígenas, a população negra, às comunidades tradicionais, à 

população LGBT, à população de rua. No contexto atual, a realidade nos 

mostra que os padrões de violência contra essas populações se perpetuam e 

adquirem novas roupagens como nos casos de violência e intolerância 

religiosa. Para superação desse quadro, faz-se necessário o desenvolvimento 

de ações que consigam articular diversos setores da sociedade e do setor 

público para atuar para além da questão da segurança pública. Propomos a 

reflexão sobre a questão da violência em sua profundidade e extensão, a partir 

da realidade dos grupos que são as principais vítimas da violência e da 

intolerância. É preciso superar a cultura e a naturalização da violência presente 

em nosso cotidiano para, a partir da sociedade, construir soluções articuladas 

para o enfrentamento de suas causas e de sua expressão contra essas 

populações.   

 

Subeixo III: Enfrentamento ao extermínio da juventude negra 

As taxas de mortalidade de jovens no Brasil mantêm um crescimento 

constante, em especial entre os jovens negros. Isso é preocupante, lamentável, 

e precisa estar no centro de qualquer análise que se faça sobre a realidade 

brasileira. Um jovem no Brasil, negro, tem duas vezes e meia mais chances de 

morrer assassinado que um branco. Em alguns estados, essa possibilidade 

pode aumentar em até 13 vezes, conforme dados do Ministério da Saúde. O 

jovem negro e com baixa escolaridade é um perfil marcado por altos índices de 

mortalidade por homicídio. A transformação desta realidade requer uma ação 

federativa articulada, envolvendo os diferentes níveis do Executivo, bem como 

do Judiciário e do Legislativo.   

 

Subeixo IV: Enfrentamento à criminalização dos movimentos sociais e 

defesa dos direitos dos defensores de direitos humanos 

A atuação dos movimentos sociais e das defensoras e defensores de direitos 

humanos é essencial para o fortalecimento da democracia, para a consolidação 
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dos direitos humanos e para a promoção da igualdade. É por meio do 

engajamento deles que setores historicamente excluídos pelo Estado 

reivindicam e conquistam direitos, contribuem para a construção de políticas 

alicerçadas nas especificidades dos diferentes segmentos constitutivos da 

sociedade nacional, e a tornam, portanto, mais plural e inclusiva. À luz disso, é 

preocupante verificarmos a ampliação da conflitividade social e de iniciativas 

que procuram criminalizar a atuação desses movimentos, de defensoras e de 

defensores. Os diálogos sociais entre a sociedade organizada e os aparatos do 

Estado devem ser uma referência de gestão pública e promover um melhor 

entendimento das demandas e pautas dos movimentos sociais. Preocupa 

também, nesse cenário, a existência de várias formas de violência - ameaças, 

agressões, detenções arbitrárias e assassinatos. Cabe destacar que quando 

um defensor sofre uma violação, toda a coletividade que ele representa é 

afetada com tal violência, tendo seus direitos fundamentais violados. É preciso 

garantir a vida dos defensores e defensoras para que possam continuar em 

suas atividades de luta pela defesa dos direitos humanos para todas e todos.      

 

Subeixo V: Memória, verdade e justiça 

O direito à memória, à verdade e à justiça é um direito humano e um dever do 

Estado. Para o cidadão, trata-se do direito ao acesso, utilização, conservação e 

transmissão das informações de interesse público relacionados à memória 

histórica e à construção pública da verdade. Para o Estado, é o dever de 

divulgar informações de interesse individual e coletivo sobre os fatos históricos 

e as circunstâncias relativas às violações de direitos humanos praticados por 

aparatos estatais, em especial durante o período da ditadura. Tal compreensão 

é fundamental para o aprimoramento da nossa democracia. Trazer à tona 

informações, conhecer os fatos e as circunstâncias das violações de direito 

promovidas pelo Estado é essencial para a constituição da memória individual 

e coletiva do país e para a formação da identidade nacional. Nesse sentido, o 

pleno reconhecimento do nosso passado, a que esse direito se refere, é um 

modo de estabelecer políticas de reparação e retratação individuais e coletivas, 

de recomposição da cidadania, de construção de diretrizes baseadas nos 

princípios dos direitos humanos e de combate e erradicação definitiva dos 

resquícios do período de exceção, tais como a violência institucional contra 
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grupos considerados minoritários e a tortura. 

 

Eixo III – Promoção e consolidação da igualdade 

 

Subeixo I: Desenvolvimento e direitos humanos 

Refletir sobre o conteúdo do conceito de desenvolvimento é um dos ângulos de 

debate proposto por este subeixo. Nos últimos anos, a teoria predominante de 

desenvolvimento vem sendo construída em torno da ideia de bem-estar 

orientado pela dignidade humana. Esta perspectiva, muito influenciada pelos 

trabalhos do economista indiano Amartya Sen, questiona o pressuposto 

segundo o qual crescimento econômico seria a melhor medida para avaliar o 

bem-estar. Em lugar desta visão, alinham-se elementos para uma nova 

concepção: a valorização da distribuição de renda, do acesso real das pessoas 

aos bens produzidos socialmente, o protagonismo de todas e todos como 

agentes e beneficiários do crescimento econômico, e o respeito aos valores 

que cada sociedade entende como essenciais. Somos todos chamados a 

contribuir para uma revisão do termo “’desenvolvimento” por meio da 

valorização do projeto de direitos humanos. Outro ângulo desta discussão diz 

respeito à ideia de desenvolvimento como direito humano. Esta perspectiva 

alarga o caráter individual da agenda de direitos humanos para considerar que 

a efetiva realização da dignidade humana só é possível em consonância com o 

bem-estar coletivo. 

 

Subeixo II: Compromissos institucionais com as políticas de reparação, 

ações afirmativas e promoção da igualdade 

As ações afirmativas e as políticas de reparação são algumas das expressões 

mais evidentes de assimilação do vetor da igualdade dentro do projeto de 

direitos humanos. A igualdade, aqui, não aponta para a uniformização que 

torna as pessoas homogêneas, mas sim para o acesso igualitário, real, às 

oportunidades, bens e direitos. Trata-se, portanto, da tarefa de universalizar 

direitos humanos num contexto de desigualdades, com respeito e valorização 

das diversidades de raça, nacionalidade, gênero, região, cultura, religião, 

orientação sexual, identidade de gênero, idade e deficiência. 
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Subeixo III: Promoção dos direitos humanos econômicos, sociais, 

culturais e ambientais 

O Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

(PIDESC) foi adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1966 e 

ratificado pelo Brasil em 1992. O surgimento deste documento no cenário 

internacional e seu reconhecimento pelo Estado brasileiro são indicativos de 

um novo modo de enxergar o projeto inicial dos direitos humanos, que agora 

passa a incorporar a igualdade real de condições como um de seus núcleos 

centrais. Com a emergência da agenda de meio ambiente, a partir da 

Conferência de Estocolmo (1972), começa a marcha para que os direitos 

ambientais passem a ser reconhecidos e demandados dentro do referencial 

dos direitos humanos. À luz destas transformações, este subeixo convida os 

participantes a debater sobre condições materiais e de trabalho (direitos 

econômicos), relações sociais e participação na vida cultural de comunidade 

(direitos sociais e culturais), e de interação com a natureza (direitos ambientais) 

em consonância com o princípio orientador da dignidade da pessoa humana. 

 

Subeixo IV: Estratégias de mobilização e promoção dos direitos humanos 

Na obra clássica “A Era dos Direitos”, publicada na versão original em italiano 

ainda no ano de 1989, Norberto Bobbio já alertava que o grande desafio que se 

coloca na seara dos direitos humanos não é exatamente o de enuncia-los, já 

que foram bastante enunciados historicamente, mas sim o de torna-los reais e 

efetivos hoje. Vivemos um tempo de visíveis transformações nas comunicações 

e relações sociais, impulsionado em grande medida pela difusão dos recursos 

tecnológicos. Promover a cultura de paz e de direitos humanos, e mobilizar 

atrizes e atores para que estas garantias sejam efetivamente realizadas 

durante os tempos atuais é uma tarefa que chama ao debate sociedade e 

poder público, e que requer a construção de canais institucionais e formas de 

comunicação novos, que respondam às demandas que o novo momento nos 

coloca. 

Metodologia de Trabalho 

No total, 2.782 propostas de 26 estados e do Distrito Federal foram recebidas 



15 
 

entre os dias 28 de janeiro de 2016 e 30 de março de 2016. A consolidação 

das propostas foi realizada com uso do Sistema de Apoio a Conferências do 

DATASUS – Sisconferência, ferramenta que permite que todas as propostas 

originais dos estados e do Distrito Federal sejam preservadas para permitir a 

reconstituição da sistematização e garantir a transparência do processo 

conferencial. As propostas originais recebidas dos estados serão relacionadas, 

posteriormente, nos Anais da Conferência.  

A sistematização consistiu em organizar – compilar, classificar, ordenar e 

catalogar – as propostas a partir de temas, categorias ou palavras-chaves 

tirados dos enunciados originais, com o propósito de convergir para enunciados 

finais claros e sintéticos, eliminando redundâncias e garantindo que todo o 

espectro de ideias fosse abrangido nos textos finais. Algumas propostas 

originadas das conferências descentralizadas foram aglutinadas por identidade 

de conteúdo (caso de duas ou mais propostas idênticas advindas de diferentes 

estados), enquanto outras foram fragmentadas e distribuídas nos eixos e 

subeixos correspondentes aos temas aos quais se referiam (casos em que 

uma única proposta versava sobre vários assuntos). Guardado o escopo da 12ª 

Conferência – levantar diretrizes para subsidiar o poder público federal na 

condução de políticas públicas de direitos humanos -, propostas sem alcance 

nacional foram suprimidas deste caderno. 

A Sistematização organizou 487 propostas, divididas entre os 14 subeixos, de 

acordo com a Tabela 2, para discussão na 12ª Conferência Nacional de 

Direitos Humanos. 

Tabela 2: Distribuição das Propostas, 12ª Conferência Nacional de 

Direitos Humanos 

Eixo I - Afirmação e fortalecimento da democracia 

Subeixo I: Participação política 33 Propostas 

Subeixo II: Controle social das políticas públicas de 

direitos 

47 Propostas 

Subeixo III: Liberdade de expressão e direito à 

comunicação 

21 Propostas 

Subeixo IV: Educação em Direitos Humanos 41 Propostas 
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Subeixo V: Pacto federativo e responsabilidades 

institucionais 

45 Propostas 

Eixo II - Garantia e universalização de direitos 

Subeixo I: Sistema Nacional de Direitos Humanos para 

implementação da terceira versão do Programa Nacional 

de Direitos Humanos (PNDH-3) 

27 Propostas 

Subeixo II: Enfrentamento da violência motivada por 

diferenças de gênero, raça ou etnia, idade, orientação 

sexual, identidade de gênero e situação de 

vulnerabilidade 

71 Propostas 

Subeixo III: Enfrentamento ao extermínio da juventude 

negra 

14 Propostas 

Subeixo IV: Enfrentamento à criminalização dos 

movimentos sociais e defesa dos direitos dos defensores 

de direitos humanos 

15 Propostas 

Sub-eixo V: Memória, verdade e justiça 17 Propostas 

Eixo III – Promoção e consolidação da igualdade 

Subeixo I: Desenvolvimento e direitos humanos 24 Propostas 

Subeixo II: Compromissos institucionais com as políticas 

de reparação, ações afirmativas e promoção da igualdade 

36 Propostas 

Subeixo III: Promoção dos direitos humanos econômicos, 

sociais, culturais e ambientais 

50 Propostas 

Subeixo IV: Estratégias de mobilização e promoção dos 

direitos humanos 

46 Propostas 

 

 

Para abordar os principais temas orientadores dos Eixos Temáticos, a 

Conferência realizou 3 Painéis simultâneos, coordenados por conselheiras e 

conselheiros do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, com palestrantes 

convidadas e convidados.  

Painel do Eixo I: 

Coordenadora de Mesa: conselheira Maria Dirlene Marques; 

Palestrantes: José Francisco Siqueira Neto e Keila Simpson. 
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Painel do Eixo II: 

Coordenador de Mesa: conselheiro Everaldo Bezerra Patriota; 

Palestrantes: Marlon Reis, Deborah Duprat e Ângela Guimarães. 

 

Painel do Eixo III:  

Coordenadora de Mesa: conselheira Helena Martins Barreto 

Palestrantes: Luma Nogueira de Andrade, Sônia Guajajara e Ricardo 

Tadeu. 

  

A Conferência também contou com 14 Grupos de Trabalho (GTs), instâncias 

de debate e deliberação das diretrizes e propostas de âmbito nacional, com o 

objetivo de aprofundar as discussões sobre os subeixos. Nos GTs, os 

conteúdos das propostas poderiam ser aprovados, suprimidos, aglutinados ou 

rejeitados, em votação das delegadas e delegados da Conferência.  

Por fim, as propostas foram apreciadas e votadas a Plenária Final, da seguinte 

forma: propostas com 70% ou mais votos favoráveis do Grupo de Trabalho 

eram lidas para conhecimento da Plenária Final, propostas com mais de 50% e 

menos de 70% dos votos favoráveis nos Grupos de Trabalhas eram lidas e 

votadas na Plenária Final. A partir dessa metodologia de trabalho, construiu-se 

o Relatório Final da 12ª Conferência Nacional de Direitos Humanos. 
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PROPOSTAS APROVADAS 
 

Eixo I – Subeixo 1: Participação Política 
 

1. Fortalecer os canais de diálogo criando Fóruns Municipais, Estaduais e 
Nacional de direitos humanos, pré-conferências e com capacitação para 
a comunidade, a fim de envolver representantes de conselhos, órgãos do 
poder público, movimentos sociais, instituições de defesa de direitos 
humanos, estudantes, organizações de base comunitária, comunidade e 
representantes de segmentos sociais vulneráveis para trocar 
experiências, unificar lutas e construir os Sistemas Estaduais de Direitos 
Humanos.  

2. Reativar as atividades do Fórum Permanente de Direitos Humanos nas 
esferas Municipal, Estadual, Distrital e Federal. 

3. Criar e fortalecer os conselhos de direitos humanos em todos os 
municípios, estados e no Distrito Federal garantindo recursos humanos, 
materiais necessários e dotação orçamentária condizente para seu pleno 
funcionamento, bem como elaborar os planos estaduais e municipais de 
direitos humanos.  

4. Identificar e articular os movimentos sociais, favorecendo a participação 
efetiva nos diálogos e decisões políticas e nas audiências organizadas e 
chamadas pela sociedade civil, de forma a assegurar e promover a 
gestão transversal da Política dos Direitos Humanos, por meio de ações 
coordenadas dos movimentos e da articulação intra e 
intergovernamental.  

5. Reconhecer Conselhos e movimentos sociais sem personalidade jurídica, 
a fim de democratizar as formas de acesso e permanência de 
representantes quilombolas, indígenas, comunidades tradicionais, povos 
originários, povos de terreiro, população LGBT, população carcerária, 
população de rua, migrantes, negros(as), mulheres, habitantes de favelas 
e assentamentos, crianças e adolescentes, juventudes, pessoas idosas, 
trabalhadores do campo e da cidade, pessoas com transtorno mental e 
pessoas com deficiência e, ainda, seus acompanhantes, quando 
necessário, em instâncias diversas de participação e controle social, 
respeitando a autonomia e o poder deliberativo dos segmentos nos 
processos de escolha, bem como a implementação das propostas 
prioritárias aprovadas pelas conferências e a realização de um balanço 
dessas proposições para garantir resultados práticos nos processos de 
participação e consultas populares.  

6. Promover e afirmar os direitos humanos a partir de maior acessibilidade à 
legislação para formalizar e regularizar grupos, associações e 
organizações da sociedade civil, bem como proporcionar clareza e 
efetivação das legislações junto a estas entidades, a criação e 
implementação de defensorias públicas municipais e distritais e 
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construção de núcleos para atendimento de garantia dos direitos 
humanos. 

7. Criar e fortalecer instrumentos legais para garantir que as Conferências 
de Políticas Públicas de Direitos Humanos estejam integradas ao 
Planejamento governamental e ciclo orçamentário, de modo que a 
população tome conhecimento de sua periodicidade e que sua realização 
se dê efetivamente de dois em dois anos, permitindo pleno acesso às 
informações sobre seu modo de funcionamento e integrando sociedade 
civil e poder público nas possibilidades de construção de políticas 
públicas em direitos humanos, efetivando-se, desse modo, a democracia 
participativa nos três níveis de governo e a transversalidade na 
construção de políticas públicas.  

8. Garantir a participação dos trabalhadores em segurança pública e no 
sistema prisional e demais órgãos do poder público nas Conferências de 
Direitos Humanos.  

9. Fortalecer e criar, por meio de debates de políticas públicas de direitos 
humanos, mecanismos que permitam e favoreçam uma ação coordenada 
entre os diversos conselhos de direitos, nas esferas federal, 
estadual/distrital e municipal, visando uma agenda comum e um plano de 
ação para a implementação de políticas públicas de direitos humanos.   

10.  Garantir a realização, nas três esferas do poder, de audiências, 
consultas públicas e demais espaços de participação social, com 
divulgação e publicidade realizada em linguagem clara e acessível, em 
datas, horários e locais adequados, assegurando que os temas sociais 
relevantes em relação aos direitos humanos sejam democraticamente 
discutidos para sua implementação nas políticas públicas, incorporando-
os aos Planos de Metas governamentais nos três níveis de governo.  

11. Instituir Sistemas Nacional e Estaduais/Distrital de Direitos Humanos, 
interagindo com as ações de promoção em direitos humanos junto ao 
governo e à sociedade civil (a exemplo do SUAS, SISAN e SUS).  

12. Garantir a elaboração, pela sociedade civil e as três esferas do poder 
público, de projetos e ações de qualificação para jovens, adultos, idosos 
e pessoas com deficiência das comunidades historicamente excluídas, 
com ênfase em direitos humanos. 

13. Promover o envolvimento de adolescentes e jovens, de todos os 
segmentos sociais de acordo com suas especificidades e realidades, nos 
espaços políticos, através da interação dos conselhos de direitos nos 
espaços educacionais e em movimentos populares.  

14. Criar planos de investimento em acessibilidade com participação 
obrigatória, nos municípios, dos conselhos da pessoa com deficiência e, 
onde não houver, estabelecer a prioridade de criação do respectivo 
conselho.  

15. Garantir direitos políticos e de participação aos migrantes e aos 
refugiados regularizados no Brasil em todos os espaços públicos e 
acesso às ferramentas de participação popular e cidadã, assegurando a 
criação de espaços construtivos de políticas públicas integradas por 
migrantes e refugiados em âmbito municipal e estadual.  

16. Garantir a participação social no processo de constituição da Política de 
Saúde Mental, com vistas à integração social e à cidadania, bem como a 
articulação com outros campos, tais como Cultura, Esporte e Lazer, em 
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contraste aos tratamentos tradicionais baseados na medicalização e 
exclusão social.  

17. Implementar a política e o Sistema Nacional de Participação Social, de 
modo a garantir a efetividade da participação social nos espaços de 
decisão política nos Estados/Distrito Federal, bem como incentivar e 
apoiar os municípios na criação e implementação de políticas e sistemas 
de participação social.  

18. Estimular o debate sobre regulamentação e efetividade dos instrumentos 
de participação social e consulta popular, como a lei de iniciativa popular, 
referendo, veto popular e plebiscito, e criação de estratégias de 
participação e consulta online, de forma a fomentar debates, adaptando 
aqueles instrumentos à plataforma virtual (criando plebiscitos e 
referendos online), em plataforma acessível, de acordo com a legislação 
vigente, a fim de garantir e coletivizar a informação, dar transparência 
aos governos e usar seu potencial de mobilização e engajamento da 
sociedade nas pautas relevantes fortalecendo, assim, a cultura de 
participação política existente.  

19. Desburocratizar, regulamentar e efetivar os instrumentos de participação 
social e consulta popular, tais como a lei de iniciativa popular, para que 
não se restrinja apenas a leis ordinárias, diminuindo o seu percentual de 
assinaturas e debatendo sobre outros instrumentos de participação e 
consulta popular: referendo, veto popular e plebiscito.  

20.  Descriminalizar o aborto. 
21. Realizar a Reforma Política por meio da participação popular, utilizando-

se de assembleia constituinte exclusiva e soberana, assegurando a 
participação de todos os segmentos sociais e também espaços de 
discussão (fóruns, conselhos, conferências, entre outros), tendo como 
base a plataforma construída pelos movimentos sociais, afirmando, 
inclusive, a possibilidade de defesa de pontos na reforma política e a 
formação de listas pré-ordenadas, com alternância de gênero a fim de 
aprofundar os instrumentos de democracia direta e participação popular.  

22. Ampliar os espaços de participação política da mulher, definindo a 
reserva de 50% dos assentos das casas legislativas municipais, 
estaduais, distrital e do Congresso Nacional para as mulheres.  

23. Garantir, nos processos de participação política, os recortes necessários 
no Congresso Nacional, contemplando indígenas, quilombolas, 
comunidades tradicionais, povos originários, povos de terreiro, população 
LGBT, população carcerária, população de rua, migrantes, negros(as), 
mulheres, crianças e adolescentes, juventudes, pessoas idosas, 
trabalhadores do campo e da cidade, pessoas com transtorno mental e 
pessoas com deficiência e, ainda, seus acompanhantes, quando 
necessário, contemplando a proporcionalidade de gênero, raça e etnia 
como critério para ocupação dos espaços de decisão política.  

24. Promover e garantir financiamento público de campanha com distribuição 
equitativa do fundo partidário, considerando a representatividade de 
gênero, raça/cor, juventude, pessoas idosas e pessoas com deficiência, 
garantindo que as cotas dos partidos políticos e das cadeiras 
parlamentares sejam paritárias, a fim de consolidar um sistema 
democrático que efetive o princípio constitucional da igualdade material.  
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25. Criar e garantir a ampliação dos mecanismos de participação popular no 
processo de definição do ciclo orçamentário Nacional (PPA, LDO, LOA), 
de forma que estes instrumentos de planejamento governamentais 
contemplem as prioridades em termos de investimento público e os reais 
interesses e necessidades da população nas três esferas de governo.  

26. Elaborar e aprovar uma reforma tributária, com ampla participação da 
sociedade civil, com vistas a uma melhor redistribuição dos recursos 
públicos entre os entes federados, com maior percentual de recursos 
para os municípios e que garanta o controle social em todas as esferas.  

27.  Promover discussões sobre a reforma das instituições públicas, com 
ênfase no Poder Judiciário, visando democratizar esse poder, e também 
sobre a reforma das Forças Armadas e Forças Policiais brasileiras, 
incluindo a desmilitarização das polícias e a implementação de um amplo 
e reformulado programa de formação e orientação profissional de todos 
os policiais, estabelecendo com clareza que a formação, o treinamento e 
a lógica militar devem ficar restritos à dimensão dos conflitos 
internacionais, jamais podendo ser estendidos para as ações de 
policiamento, de combate à criminalidade e de garantia da segurança 
pública dos cidadãos e da sociedade brasileira, e exigir a extinção da 
justiça militar estadual, devendo todos os militares se submeterem 
amplamente à jurisdição civil. 

28. Consolidar mecanismos de participação popular na elaboração das 
políticas públicas de segurança, em consonância com o processo de 
tomadas de decisões em Conselhos e Conferências na Democracia 
Participativa. 

29. Ampliar e fortalecer os conselhos estaduais de segurança pública, 
assegurando a participação da sociedade civil organizada em sua 
composição e garantindo sua articulação com conselhos de política 
criminal e prisional, através de fóruns periódicos que contextualizem o 
cenário da política em questão, visando ampliar a garantia de direitos 
voltados à população carcerária e estender essa segurança da 
população também a outras localidades consideradas vulneráveis: 
estradas federais, interestaduais, bancos e outros logradouros e vias 
públicas, estádios de futebol e etc. 

30. Promover ações de formação em direitos humanos para população, em 
especial para crianças, adolescentes e jovens, respeitando sua condição 
peculiar de desenvolvimento, de forma continuada e transversal, com o 
intuito de gerar participação efetiva nas decisões, no monitoramento e na 
execução de ações para o desenvolvimento local, com especial atenção 
para as violações de direitos humanos 

 

Eixo I – Subeixo 2: Controle social das políticas públicas de direitos 
humanos 

 
1. Criar, garantir e fortalecer o funcionamento contínuo de conselhos 

municipais e estaduais de direitos humanos como espaço de controle 
social e participação, com composição que garanta pelo menos 2/3 de 
representação da sociedade civil, de minorias e grupos vulneráveis, de 
gênero, raça, etnia, orientação sexual, geracional, pessoas com 
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deficiência, povos tradicionais, idosos, crianças e adolescentes, 
mulheres, LGBT, comunidades tradicionais, população indígena, 
população em situação de rua através de eleições bienais. Garantir o 
caráter deliberativo e consultivo, com estrutura, orçamento e recursos 
próprios, com repasse fundo a fundo. Garantir o diálogo com instâncias 
e conselhos de segurança pública, saúde, educação e assistência 
social, incluindo entre suas finalidades um projeto de educação em 
direitos humanos, bem como difusão e monitoramento de planos 
municipal, estadual e nacional de direitos humanos. Divulgar os 
conselhos, utilizando os mais diversos meios de comunicação com 
acessibilidade, incluindo carros de som, de maneira que atenda a 
população em geral, com horários de funcionamento flexível para que 
ocorram reuniões/fóruns no período noturno e/ou nos finais de semana, 
bem como formas de participação e realização de reuniões e ações 
itinerantes.  

2. Implementar e fortalecer as ouvidorias externas municipais, estaduais e 
nacionais com a participação da sociedade civil (democraticamente 
exercida por pessoas eleitas pelas comunidades a fim de que os 
cidadãos possam interagir permanentemente com as instituições 
públicas) e de servidores, das instituições políticas, legislativas, 
executivas e judiciárias da administração pública direta ou indireta, 
quando afeta os direitos humanos, com instalação de ouvidoria, em 
especial nos hospitais públicos, para acompanhar e fiscalizar as 
demandas de políticas públicas e atender às denúncias de violação dos 
direitos humanos (racismo, homofobia, violência doméstica, intolerância 
religiosa, pessoas com deficiência, entre outras), com prazos 
determinados de direcionamento de demandas, de até 180 dias 
prorrogáveis por mais 120 dias.   

3. Apoiar fóruns e redes da sociedade civil no acompanhamento de 
políticas públicas e de direitos humanos em todas as instâncias, 
divulgando prazos e orçamentos em todas as instâncias em formato 
transparente, acessível e didático.  

4. Promover a capacitação permanente e continuada de conselheiros, 
assegurando recursos no orçamento das diversas políticas setoriais nas 
três esferas de governo a fim de propiciar o empoderamento e o 
aprimoramento do controle social, assegurando a inclusão das 
demandas dos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacionais no 
Orçamento Público e priorizando temáticas tais como Controle Social, 
marcos regulatórios das entidades do terceiro setor (Lei Federal Nº 
13.019 de 31/07/14), Gestão dos Conselhos e Orçamento Público.   

5. Criar marco regulatório nacional para o fortalecimento e/ou criação das 
ouvidorias públicas (Polícias, Sistema Prisional e Socioeducativo, 
educação, saúde, entre outros), com o objetivo do exercício e do 
controle externo social, como órgãos autônomos (autonomia técnica, 
administrativa e financeira) dotadas de estrutura física e materiais 
adequados, bem como, quadro de pessoal qualificado, garantindo a 
participação da sociedade civil organizada, órgãos, fóruns e movimentos 
de defesa de direitos humanos na escolha do ouvidor (mandato eletivo).   

6. Incentivar a criação e o funcionamento, em todos os municípios, de 
Conselhos de pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua, 
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idosos, igualdade racial, LGBT, mulheres, juventude, crianças e 
adolescentes e segurança alimentar, com caráter deliberativo vinculante, 
dotação orçamentária, alocação de recursos e com paridade entre poder 
público e sociedade civil. Criar fóruns de conselhos setoriais, com 
articulação do governo estadual e municípios. Fortalecer a relação entre 
os conselhos setoriais e o Fórum nacional e estadual de usuários do 
SUAS e outros fóruns equivalentes em plano nacional.  

7. Fortalecer os conselhos de direitos, com caráter deliberativo e consultivo 
com vistas a: 1) dar ampla divulgação das suas ações; 2) assegurar a 
participação popular; 3) fazer o monitoramento das políticas públicas; 4) 
fiscalizar e cobrar o cumprimento das leis que defendem os direitos 
humanos, a cidadania e acessibilidade, para que se cumpram, de 
maneira efetiva e transparente, as políticas públicas; 5) garantia da 
participação popular.  

8. Aprimorar a fiscalização do cumprimento da Lei da Transparência, 
exigindo sua aplicação pelo poder público e responsabilizando agentes 
públicos, em linguagem clara e plenamente acessível, de modo a 
possibilitar um efetivo acesso às informações de interesse público, 
inclusive por via impressa e com outras estratégias de comunicação em 
consonância com as realidades das populações.  

9. Qualificar, integrar e ampliar, nas três esferas de governo, Observatórios 
de Política de Direitos Humanos com o objetivo de avaliar, monitorar e 
sistematizar, subsidiando a formulação de políticas públicas a partir dos 
indicadores do Sistema Nacional de Direitos Humanos, através da 
parceria com conselhos de políticas públicas, institutos de pesquisa, 
universidades e movimentos sociais, assim como organizações não 
governamentais, com dados e mapeamento de ações da sociedade civil 
organizada, de políticas públicas e sistematização de documentos e da 
legislação sobre direitos humanos, nos diversos órgãos representativos 
de políticas públicas, para subsidiar, com dados e informações, pesquisa 
e extensão, o trabalho de monitoramento das políticas públicas e de 
gestão governamental sobre direitos humanos.   

10. Garantir a realização das conferências de direitos humanos a cada 2 
anos, nos três entes federados, fortalecendo o diálogo democrático   
entre a sociedade civil e o poder público para fins de avaliar o 
cumprimento das deliberações aprovadas na conferência anterior e a 
construção de novas propostas com vistas aos avanços e garantias dos 
direitos humanos. 

11. Incentivar, promover e fortalecer a criação de espaços de comunicação, 
participação e controle social, através de assembleias, ouvidorias, 
fóruns, conselhos, coordenadorias e outras instâncias em direitos 
humanos que incluam demandas, denúncias, debates sobre violações 
de direitos humanos. Garantir nas três esferas governamentais e 
universidades de acesso à informação, transparência, controle social e 
orçamento para a criação e fortalecimento de conselhos de direitos 
humanos, valorizando a educação para a cidadania ativa como elemento 
construtivo na interlocução, planejamento e formação continuada e 
transversal de novos atores a curto, médio e longo prazo, com acesso 
às informações por canal de comunicação (nas redes sociais, mídia 
escrita e falada, entre outros, contemplando todos os segmentos), 
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mediante a realização de diagnósticos sobre criação e atuação dos 
conselhos de direitos humanos.  

12. Criar fóruns interconselhos municipais e estaduais para a promoção de 
políticas intersetoriais, garantindo a transversalidade nas políticas 
públicas e nas políticas de direitos humanos nos municípios, e criação 
de redes estadual e municipal de direitos humanos, capacitando 
profissionais para o trabalho em rede. 

13. Criar instrumentos de acompanhamento, controle e avaliação de 
políticas públicas de direitos humanos, diagnósticos e relatórios 
periódicos, com um fundo orçamentário previsto em lei para garantir a 
efetivação da política de direitos humanos, conforme Programa e Plano 
Nacional e Estadual de Direitos Humanos. Formar e capacitar os 
implementadores da política em diversos níveis, com participação efetiva 
nos fóruns de direitos humanos, fortalecimento e reunião de entidades.  

14. Ampliar as garantias da execução penal com abertura das unidades dos 
sistemas prisional e socioeducativo para as organizações da sociedade 
civil que atuam na defesa dos direitos humanos, enviando relatórios 
periódicos aos conselhos de direitos humanos, incluindo escalas de 
agentes e transferência entre cidades. Estruturar conselhos de 
comunidade, estaduais ou de comarcas, como espaços deliberativos e 
fiscalizadores, (2/3 da sociedade civil e poder público), integrando-os às 
Secretarias de Planejamento e Gestão e ao Poder Judiciário para prover 
atenção ao interno e sua família, com enfoque na Educação em Direitos 
Humanos relativos à orientação sexual, identidade de gênero e etnia, 
assegurados por meio de políticas públicas, de geração de renda, saúde 
(atenção básica, CAPS), assistência social e educação, incluindo etapas 
de monitoramento e avaliação até sua liberdade.  

15. Criar base de dados dos conselhos nacionais, estaduais, municipais e 
distrital, garantindo seu acesso ao público em geral. Criar indicadores, 
diagnósticos, análises situacionais e gerenciais, incluindo dados de 
comunidades urbanas e rurais para controle social, por mecanismos de 
monitoramento e avaliação de políticas públicas.  

16. Criar e implementar instrumentos de garantia de Direitos, tais como: 
comitês de monitoramento do PNDH-3, comitê de educação em direitos 
humanos e comitê de combate e prevenção à tortura. Garantir a criação 
de Comitês de Direitos Humanos com a participação paritária da 
sociedade civil, para o monitoramento das políticas públicas de direitos 
humanos. 

17. Criar órgãos de gestão e controle social da política de direitos humanos. 
Fomento nos espaços sociais (associações, grêmios estudantis, 
comitês, coletivos, entre outros) do fortalecimento da democracia direta 
como instrumento de empoderamento da sociedade civil, para que haja 
efetivação do controle social qualificado e proposições de políticas 
públicas em direitos humanos.  

18. Criar e aprimorar os mecanismos de controle social do Poder Judiciário 
e do Ministério Público (MP) garantindo participação de representantes 
dos conselhos nacionais de direitos humanos e de políticas setoriais no 
conselho nacional de justiça e conselho nacional do Ministério Público, 
bem como criar instrumentos participativos na defensoria pública nas 
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esferas nacional, estaduais e municipais e da Defensoria Pública em 
âmbito municipal, estadual, distrital e federal. 

19. Abrir canais legislativos e que estes abram espaços para o controle 
social (conselhos, conferências, audiências).  

20. Garantir a participação e o controle social em todos os órgãos públicos, 
inclusive no sistema prisional e no socioeducativo, para fiscalização dos 
orçamentos e a promoção dos direitos humanos, civis, econômicos, 
sociais, culturais e ambientais, e para fiscalização de grandes obras, 
quanto à sua importância e potencial de violação de direitos e do 
ambiente. 

21. Criar, implementar e fortalecer comitês estaduais e municipais de 
diversidade religiosa e criar fóruns, redes e conselhos que pautem todas 
as manifestações religiosas.  

22. Instalar um sistema de câmera de vídeo nos uniformes e viaturas 
utilizados por operadores de segurança pública para monitoramento de 
suas ações. Criar mecanismos de monitoramento e controle social de 
boletins de ocorrência e registros de lesão corporal ou homicídio 
decorrentes de oposição à intervenção policial. 

23. Estimular a qualificação e a capacitação permanente e contínua da 
sociedade civil, para que esta possa acompanhar as políticas públicas a 
partir do monitoramento de bases de dados dos ministérios afins.  

24. Encaminhar um projeto de lei ao Congresso Nacional para criação do 
Sistema Único de Transparência e Controle Social nos três níveis de 
governo, nos três poderes (executivo, legislativo e judiciário), com base 
nas deliberações da I Conferência de Transparência e Controle Social 
(Consocial/2012) em amplo processo participativo com audiências 
públicas precedidas de consultas públicas, culminando com a 
convocação e realização da II Consocial para aprovação das suas 
diretrizes, incluindo a obrigatoriedade de conselhos de direitos humanos 
e a implementação de seus respectivos planos de ação em todos os 
municípios com garantia de recursos financeiros para seu 
funcionamento e capacitação continuada, adequando os espaços 
conferenciais ao ciclo orçamentário (PPA, LOA, LDO) com divulgação  
dos espaços da democracia participativa (Conselhos, Fóruns e 
Conferências). Em todos os meios de comunicação (utilidade pública), 
fomentando projetos de leis análogos nos Estados e Municípios, bem 
como a garantia de que as conferências bienais avaliem as deliberações 
anteriores e promovam seu aprimoramento.  

25. Garantir a efetivação da criação do Conselho Estadual LGBT (lésbicas, 
gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais), via processo 
legislativo, de forma imediata.  

26. Criar Conselhos Democráticos e Humanitários da Segurança Pública 
CDEHSP, formados pela sociedade civil, gestores e trabalhadores na 
área de segurança pública em todo o território nacional, de caráter 
deliberativo, quanto às situações ocorridas nos municípios.  

27. Criar e fortalecer Conselhos Municipais de Direitos da Mulher, 
garantindo no orçamento recursos para o seu pleno funcionamento, 
criando também o Fundo Público Municipal e Estadual.  

28. Criar e fortalecer os Comitês Estaduais de enfrentamento das ações de 
exploração sexual de crianças e adolescentes e tráfico de pessoas, 
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imigrantes e refugiados, bem como as comissões estaduais para 
erradicação do trabalho escravo COETRAES. 

29. Garantir que a representação da sociedade civil nos conselhos nacionais 
se dê por representantes de entidades e movimentos de âmbito regional 
e/ou nacional e que esses fóruns específicos também sejam compostos 
por ativistas independentes com comprovação na base de atuação em 
seus estados.  

30. Criar Fórum Permanente para articulação de políticas públicas em 
direitos humanos com a participação da sociedade civil e dos poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário.  

31. Fiscalizar, de forma efetiva, os Convênios celebrados entre as 
Secretarias e os Ministérios, bem como garantir a divulgação pública das 
condições e andamento dos mesmos.  

32. Garantir transparência e o acesso aos dados de órgãos públicos sobre a 
situação e número de migrantes, refugiados e trabalhadores 
encontrados em situação de trabalhos análogo ao de escravo para 
garantir o trabalho decente e os direitos trabalhistas. 

33. Criar grupos interdisciplinares de trabalho para fiscalização e 
acompanhamento dos trabalhos relacionados aos DH.  

34. Criar Ouvidoria das Polícias Federal, Civil e Militar e das Guardas 
Municipais nos fóruns permanentes da sociedade civil para democratizar 
e humanizar os planos estratégicos, tático e operacional das ações dos 
operadores dos sistemas da segurança pública. 

35. Criar e implementar mecanismo de fortalecimento da participação da 
juventude negra, tanto no conselho da juventude, quanto em todas as 
políticas correlatas. 

36. Incentivar a criação, nos municípios de médio e grande porte, de 
Comitês de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional 
para População em Situação de Rua, conforme Decreto n° 7053/09, 
para realização de ações como o censo e diagnóstico das realidades 
regionais e locais concernentes ao acolhimento, dando maior visibilidade 
a esse grupo. Garantir o acesso, discussão e aprovação, em assembleia 
nos espaços de acolhida, das contas públicas dos serviços de 
atendimento prestado à população em situação de rua.  

37. Favorecer a transversalidade dos direitos humanos em todos os espaços 
de controle social, com efetiva integração entre todos os conselhos e 
fóruns, com viés em todas as secretarias, na busca da equidade.  

38. Criar conselho de comunicação social no âmbito estadual e municipal.  
39. Criar uma resolução do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos que 

garanta a participação efetiva de todos os povos em todos os conselhos 
de direitos estaduais e nacional.  

40. Criar lei que proíba representantes governamentais de serem 
presidentes de conselhos de politica pública ou direito.  

41. Implementar imediatamente o novo marco regulatório das Organizações 
de Sociedade Civil e ONGs.  

42. Criar mecanismos de transparência com participação das associações 
de moradores, defensoria pública visando plena credibilidade das casas 
contempladas e também com publicação nas mídias locais dos 
contemplados. 
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Eixo I – Subeixo 3: Liberdade de expressão e direito à comunicação 

 

1. Elaborar e executar, nos meios de comunicação, campanhas sobre 
direitos humanos, respeitando, em todos os níveis federativos, as 
normas de acessibilidade, com garantia de audiodescrição, legenda, 
janela em Libras, fonte ampliada, braille e outros formatos acessíveis. 
Priorizar, nas campanhas, temas de política sobre drogas, combate ao 
racismo, machismo, preconceitos e estereótipos referentes a gênero, 
identidade de gênero, orientação sexual e LGBTfobia, bem como 
questões étnicas, raciais e religiosas, de forma a valorizar negros e 
negras, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, migrantes, 
quilombolas, ribeirinhos e ribeirinhas, indígenas, ciganos, população em 
situação de rua, povos tradicionais de matriz africana, população de 
lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais masculinos e 
femininos, pessoas idosas, pessoas privadas de liberdade, pessoas com 
deficiência e com mobilidade reduzida e profissionais do sexo – sempre 
garantindo o protagonismo desses grupos nos conteúdos produzidos em 
campanhas formuladas com a participação da sociedade civil e 
veiculadas gratuitamente na televisão e no rádio, tendo em vista o 
caráter público das concessões de radiodifusão. 

2. Garantir a democratização e a aprovação do projeto de lei da mídia 
democrática e regulamentar o marco civil da internet, garantindo os 
princípios de neutralidade de rede e outros de forma a promover, em 
todos os níveis federativos, a pluralidade cultural, a liberdade de 
expressão e a democracia, bem como combater os monopólios e 
oligopólios existentes no setor, sempre respeitando as normas de 
acessibilidade, com garantia de audiodescrição, legenda, janela e 
materiais em Libras, fonte ampliada, braille e outros formatos acessíveis 
que garantam à pessoa com deficiência acesso igualitário à informação.  

3. Exigir e promover, nos meios de comunicação, o respeito e o 

cumprimento de seu papel na promoção da cultura de direitos humanos, 

promovendo ações que combatam as violações de direitos humanos de 

forma a construir uma sociedade que não reproduza uma lógica 

machista, sexista, patriarcal, LGBTfóbica, colonialista e capitalista; que 

valorizem negros e negras, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, 

migrantes, quilombolas, ribeirinhos e ribeirinhas, indígenas, ciganos, 

população em situação de rua, povos tradicionais de matriz africana, 

população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais 

masculinos e femininos, pessoas idosas, pessoas privadas de liberdade, 

pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida e profissionais do 

sexo; e que garantam a adoção das terminologias adequadas aos 

princípios de direitos humanos nos veículos de comunicação, sempre 

respeitando as normas de acessibilidade, com garantia de 

audiodescrição, legenda, janela e materiais em Libras, fonte ampliada, 

braille e outros formatos acessíveis que garantam à pessoa com 

deficiência acesso igualitário à informação. 
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4. Combater a violência nos diversos canais de comunicação, por 
intermédio da efetivação e do fortalecimento dos mecanismos de 
responsabilização previstos em lei para as emissoras que veiculam 
conteúdos de incitação ao ódio, intolerância, discriminação, violência ou 
ridicularização do ser humano.  

5. Elaborar e executar campanhas de divulgação dos canais de denúncia e 
apuração para violações de direitos humanos.  

6. Criar o Conselho Nacional de Comunicação de caráter construtivo, 

deliberativo e normativo, com garantia de ampla participação social, 

tendo como uma das atribuições a fiscalização e encaminhamento de 

denúncia sobre os programas que violam direitos humanos, bem como 

fomentar a criação de conselhos estaduais, municipais e distrital de 

comunicação 

7. Fomentar o laboratório de criação de mídia comunitária com infocentro, 

ilha de edição de áudio e vídeo e produção de mídia impressa, 

radiofônica e digital em territórios de povos e comunidades tradicionais, 

ribeirinhos e povos indígenas, com atenção especial aos movimentos 

sociais e à juventude, especialmente à juventude negra de periferias, 

estabelecendo parcerias com as instituições de ensino técnico e superior 

para a formação destas populações – sempre respeitando as normas de 

acessibilidade, com garantia de audiodescrição, legenda, janela e 

materiais em Libras, fonte ampliada, braille e outros formatos acessíveis 

que garantam à pessoa com deficiência acesso igualitário à informação. 

8. Promover ações que garantam a classificação indicativa nos horários de 
exibição dos programas na rádio e na televisão como forma de proteção 
dos direitos de crianças e adolescentes, sobretudo, em relação aos 
programas policiais que exploram a violência no cotidiano.  

9. Criar Observatórios de Mídia e Direitos Humanos, envolvendo órgãos de 
defesa de direitos, como Ministério Público Federal, Ministério Público 
Estadual, Ordem dos Advogados do Brasil e entidades da sociedade 
civil, para o encaminhamento de denúncias referentes a conteúdos 
violadores de direitos humanos em televisão, rádio, internet e demais 
formas de mídia. 

10. Regular a publicidade infantil no País e proibir a participação de crianças 
e adolescentes em propagandas comerciais, tendo como base o 
Estatuto da Criança e do Adolescente e a resolução do Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda).  

11. Criar e aprimorar os dispositivos oficiais que regulamentam e fiscalizam 
os programas policialescos de forma a garantir a não violação de direitos 
humanos, muitas vezes exibida e apoiada de forma aberta por esses 
programas. Além disso, promover a realização de Audiências Públicas 
para discutir as violações de direitos humanos nos programas policiais 
em emissoras de rádio e televisão e proibir a aplicação de recursos 
públicos de publicidade em emissoras que transmitem tais programas. 

12. Garantir o direito à liberdade de expressão e ao livre acesso à 

informação e comunicação, previstos na Constituição Federal de 1988, 

no uso das mídias, assegurando a pluralidade de ideias e opiniões dos 
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diferentes grupos sociais e culturais, exigindo neutralidade ética e 

observância aos preceitos constitucionais, bem como a adoção das 

terminologias adequadas aos princípios de direitos humanos nos 

veículos de comunicação, com garantia de audiodescrição, legenda, 

janela e materiais em Libras, fonte ampliada, braille e outros formatos 

acessíveis que garantam à pessoa com deficiência acesso igualitário à 

informação  

13. Garantir a viabilização de acesso à informação por meio de rádios e TVs 
comunitárias e públicas, Internet, cinemas particulares, e a 
universalização do acesso a conversores digitais, sempre priorizando os 
grupos vulneráveis e respeitando as normas de acessibilidade com 
legenda, janela ampliada em libras, inclusive no cinema nacional, nas 
inserções partidárias, no Horário Eleitoral gratuito e em todos os 
pronunciamentos oficiais, de forma a garantir à pessoa com deficiência 
acesso igualitário à informação e evitar a violação dos direitos de 
pessoas surdas por falta dessas informações na comunicação.   

14. Garantir o direito à comunicação por meio de um sistema nacional de 
comunicação social que promova o diálogo e o controle social nas 
empresas públicas de comunicação, sobretudo a Empresa Brasil de 
Comunicação, pelo apoio às rádios educativas e comunitárias por 
intermédio de ações integrativas com as universidades e pela circulação 
gratuita de filmes brasileiros financiados com recurso público.  

15. Desburocratizar e facilitar o exercício do direito de resposta, garantindo a 
proporcionalidade de uso de tempo e espaço nos veículos de 
comunicação, conforme estabelecido na lei nº 13.188/15.  

16. Realizar oficinas e cursos de capacitação em direitos humanos que 
respeitem as normas legais de acessibilidade e a vulnerabilidade social 
para conselheiros, defensores de direito, população em situação de rua, 
servidores públicos, estudantes, jornalistas, radialistas, publicitários, 
profissionais de mídias digitais e outros profissionais de comunicação, 
bem como profissionais de educação e estudantes da educação básica, 
com a criação de disciplina de educomunicação de modo a estabelecer 
uma cultura de leitura crítica dos meios de comunicação acessível a 
todos os públicos.  

17. Criar, por meio de órgãos gestores de políticas culturais, mecanismos e 
editais de fomento à produção de conteúdos audiovisuais acessíveis 
protagonizados ou voltados para segmentos sociais vulneráveis, bem 
como programas específicos e interativos nas TVs públicas e nos canais 
da cidadania no âmbito do Sistema Brasileiro de Televisão Digital 
(SBTVD) de forma a promover a valorização da diversidade cultural, o 
combate a todas as formas de violência e o estímulo a temáticas 
inclusivas, com garantia de audiodescrição, legenda, janela e materiais 
em Libras, fonte ampliada, braille e outros formatos acessíveis que 
garantam à pessoa com deficiência acesso igualitário à informação.  

18. Garantir o cumprimento, pelos entes dos três níveis federativos, das 
propostas da I Conferência Nacional de Comunicação e das suas etapas 
estaduais, além de estabelecer uma ampla participação da sociedade 
civil e dos movimentos sociais e convocar a II Conferência Nacional de 
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Comunicação, com garantia de periodicidade das conferências sobre o 
tema.  

19. Promover campanhas de divulgação da Lei de Acesso à Informação e 
dos canais de transparência como forma de fortalecer o controle social, 
a participação cidadã e os direitos humanos, exigindo do poder público a 
acessibilidade e ampliação das informações divulgadas no Portal da 
Transparência, com a avaliação de acessibilidade e compreensibilidade 
das informações, atendendo as demandas da sociedade civil para 
aprimoramento contínuo da disposição e disponibilização de 
informações de forma a garantir livre acesso ao conhecimento de ações 
do governo.  
 

Eixo I – Subeixo 4: Educação em direitos humanos 
 
 

1. Promover capacitação continuada e transversal na temática dos direitos 
humanos para os operadores do sistema de segurança pública, sistema 
prisional, sistema socioeducativo e sistema de justiça, como forma de 
aprimorar o diálogo e o atendimento realizado às mulheres, população 
LGBT, população em situação de rua, usuários e dependentes de 
substâncias psicoativas, vítimas de violência física e sexual, população 
negra e periférica, profissionais do sexo e pessoas com deficiências, 
transtornos e altas habilidades/superdotação, além de outros grupos em 
situação de vulnerabilidade. Também deve ser assegurado que na 
formação de agentes de segurança, os professores da disciplina de 
direitos humanos não façam parte dos quadros da instituição. 

2. Propor campanhas educativas de conscientização acerca dos direitos 
humanos e dos serviços prestados pelo Estado para essa temática, por 
meio de atividades escolares, cursos de formação, material gráfico 
(folder, banner, cartazes, outdoors) em mídias e formatos acessíveis 
(braille, audiodescrição, libras e códigos especiais, entre outros), bem 
como palestras e propagandas de televisão, visando alcançar a 
população em geral e, principalmente, os grupos em situação de 
vulnerabilidade, divulgando a importância do reconhecimento do 
indivíduo como sujeito de direitos. Para tanto, que seja garantida a 
reserva de no mínimo 20% das mídias publicitárias oficiais no âmbito 
das três esferas de governo.   

3. Instituir um sistema de formação permanente em direitos humanos e 
capacitação dos servidores públicos no Sistema de Educação Brasileiro, 
tendo em vista as temáticas de gênero, raça, etnia, idade e orientação 
sexual, identidade de gênero, direito à memória e à verdade, diversidade 
religiosa, laicidade do Estado e inclusão de pessoas com deficiências, 
distúrbios e transtornos e altas habilidades/superdotação, com especial 
atenção sobre as unidades de internação de adolescentes em 
cumprimento de medidas socioeducativas, e demais públicos em 
situação de vulnerabilidade. 

4. Promover a criação e o fortalecimento de cursos permanentes de 
educação em direitos humanos, com qualidade e em todos os espaços 
do sistema educacional brasileiro, priorizando o atendimento de povos e 
comunidades tradicionais de matrizes africanas e etnias, povos 
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indígenas, quilombolas, ciganos, população LGBT, população prisional, 
população em situação de rua, defensores dos direitos humanos, 
pessoas com deficiência, transtornos e altas habilidades/superdotação, 
além de outros grupos em situação de vulnerabilidade.   

5. Incentivar a criação de mecanismos de monitoramento, com participação 
das instâncias de normatização e de controle social, de programas e 
planos de educação em direitos humanos nas esferas nacional, estadual 
e municipal, distrital e territorial, com previsão orçamentária para a 
realização das ações, levando em consideração aspectos específicos 
como questão de gênero, orientação sexual, identidade de gênero, uso 
de substâncias psicoativas, desconstrução de estereótipos, prevenção 
da violência contra a mulher, população negra, população em situação 
de rua, pessoa idosa, imigrantes e refugiados, povos tradicionais, povos 
e comunidades tradicionais de matrizes africanas e etnias, povos 
indígenas, quilombolas, ciganos,  população LGBT, população prisional 
e egressos, população em situação de rua, defensores dos direitos 
humanos, pessoas com deficiência, transtornos e altas 
habilidades/superdotação.   

6. Implementar e garantir, no currículo escolar de todos os níveis e 
modalidades de ensino e em livros didáticos, conteúdo e disciplinas de 
direitos humanos, fortalecendo as temáticas de igualdade racial e 
equidade de gênero, respeito às orientações sexuais e identidade de 
gênero, de acordo com as Diretrizes Nacionais para a Educação em 
Direitos Humanos, a lei nº 11.645/2008 e a Lei Maria da Penha.   

7. Implantar plano de formação continuada e transversal de conselheiras e 
conselheiros de direito e de política, tutelares, entidades e órgãos de 
gestores e agentes de cidadania, com a finalidade de aprimorar a 
participação social e a capacitação na temática dos direitos humanos.  

8. Cumprir integralmente a lei nº 11.645/08 e a lei nº 10.639/03 nas escolas 
públicas e privadas de todo o País, para incluir a educação da cultura 
indígena, da história da África e da cultura afro-brasileira e também por 
meio do ensino da música, aplicando a lei nº 11.769/08, e das demais 
formas de expressão artística também incorporando os povos de 
terreiro.   

9. Construção de uma política educacional e práticas pedagógicas para a 
educação em direitos humanos, garantindo o efetivo acesso dos 
discentes de forma universal, com caráter transversal, com a 
implantação de uma equipe multiprofissional e intersetorial voltada para 
todos os níveis do sistema de educação nacional, que privilegie uma 
perspectiva de desenvolvimento sustentável, destacando os aspectos de 
valorização da vida, da terra, dos saberes, da ancestralidade, da 
laicidade do Estado, da população negra, da população em situação de 
rua, da pessoa idosa, dos imigrantes e refugiados, dos povos 
tradicionais, dos povos e comunidades tradicionais de matrizes africanas 
e etnias, dos povos indígenas, dos quilombolas, dos ciganos, da 
população LGBT, da população prisional e egressos, da população em 
situação de rua, dos defensores dos direitos humanos, das pessoas com 
deficiência, transtornos e altas habilidades/superdotação, além de outros 
grupos em situação de vulnerabilidade.  
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10. Promover capacitação para servidores públicos da administração direta 
e indireta das esferas federal, estadual, distrital e municipal em 
educação em direitos humanos, garantindo que essas formações sejam 
reconhecidas na avaliação de desempenho, com especial atenção ao 
atendimento humanizado em respeito à identidade de gênero, nome 
social, população negra, população em situação de rua, pessoa idosa, 
imigrantes e refugiados, povos tradicionais, povos e comunidades 
tradicionais de matrizes africanas e etnias, povos indígenas, 
quilombolas, ciganos, população LGBT, população prisional e egressos, 
população em situação de rua, defensores dos direitos humanos, 
pessoas com deficiência, transtornos e altas habilidades/superdotação e 
demais grupos em situação de vulnerabilidade.  

11. Garantir o direito à educação regular e profissionalizante, pública, de 
qualidade, integral e orientada pelos princípios dos direitos humanos a 
todo cidadão e com foco especial nas pessoas em situação de rua, 
pessoas que vivem na zona rural, nos egressos e pessoas que estão no 
sistema prisional e no sistema socioeducativo (inclusive operadores 
desses sistemas), ribeirinhos, pessoas idosas, imigrantes e refugiados, 
povos tradicionais, povos e comunidades tradicionais de matrizes 
africanas e etnias, povos indígenas, quilombolas, ciganos,  população 
LGBT, defensores dos direitos humanos, pessoas com deficiência, 
transtornos e altas habilidades/superdotação e outros públicos em 
situação de vulnerabilidade.   

12. Promover a criação, fortalecimento e articulação dos Conselhos e 
Comitês Estaduais, Municipais e do Distrito Federal de Educação em 
Direitos Humanos e de Educação, como forma de potencializar a 
educação permanente em direitos humanos, o monitoramento e a 
implementação dos planos nacional, estadual, municipal e distrital de 
educação e de direitos humanos e a divulgação de suas ações 
estratégicas (Programa Nacional de Direitos Humanos e Plano Nacional 
de Educação em Direitos Humanos).   

13. Ampliar as vagas, o acesso, a permanência e a saída exitosa na 
educação básica de qualidade em período integral, em todo o território 
nacional, especialmente com o programa "Mais Educação" em direitos 
humanos, programas de valorização da cultura negra, dos povos 
tradicionais, dos povos e comunidades tradicionais de matrizes africanas 
e etnias, povos indígenas, quilombolas, ciganos e pessoas com 
deficiências, transtornos e altas habilidades/superdotação, esportes e 
cursos técnicos, de acordo com o PNE.  

14. Ações educativas e mobilização pelas diversas mídias que articulem a 
educação para a paz, não violência dentro das escolas e respeito à 
diversidade religiosa, diversidade sexual, de gênero, e de identidade de 
gênero, com temas de conscientização contra todas as formas de 
preconceitos contra pessoas em situação de vulnerabilidade, como 
população negra, população em situação de rua, pessoas idosas, 
imigrantes e refugiados, povos e comunidades tradicionais de matrizes 
africanas e etnias, povos indígenas, quilombolas, ciganos, população 
LGBT, população prisional e egressos, defensores dos direitos 
humanos, pessoas com deficiência, transtornos e altas 
habilidades/superdotação.   
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15. Realizar campanhas, seminários, palestras, oficinas e ações educativas 
para conscientização de direitos fundamentais, para combater a violação 
de direitos humanos praticada por operadores de segurança pública e 
desconstrução de estereótipos relacionados com diferenças étnico-
raciais, comunidades tradicionais, etárias, de identidade de gênero e 
orientação sexual, de pessoas com deficiência, ou segmentos 
profissionais socialmente discriminados, fortalecendo os mecanismos de 
denúncia. 

16. Criar, implementar, fortalecer e efetivar as disciplinas das temáticas de 
direitos humanos, bem como a transversalidade da educação em 
direitos humanos no conjunto das disciplinas, nas instituições de ensino 
superior públicas e privadas,  em todos os cursos de graduação e pós-
graduação, além de garantir a transversalidade dos direitos humanos na 
área de pesquisa e extensão universitária, de acordo com os programas 
nacionais de direitos humanos e as Diretrizes Nacionais para a 
Educação em Direitos Humanos.  

17. Adequar os currículos dos cursos de graduação na área da saúde com 
os princípios da Reforma Psiquiátrica, garantindo e fortalecendo o 
desenvolvimento permanente de práticas educacionais em direitos 
humanos nos serviços públicos.   

18. Promover ações de capacitação para população, em especial para 
adolescentes e jovens, no exercício do protagonismo, gerando 
participação efetiva nas decisões, no monitoramento e na execução de 
ações para o desenvolvimento local.   

19. Capacitação permanente das equipes do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) em direitos 
humanos, objetivando o atendimento humanizado de população negra, 
população em situação de rua, pessoas idosas, imigrantes e refugiados, 
povos tradicionais, povos e comunidades tradicionais de matrizes 
africanas e etnias, povos indígenas, quilombolas, ciganos, população 
LGBT, população prisional e egressos, população em situação de rua, 
defensores dos direitos humanos, pessoas com deficiência, transtornos 
e altas habilidades/superdotação, incluindo crianças, adolescentes e 
mulheres vítimas de violência, promovidas preferencialmente pelas 
universidades públicas, em parceria com movimentos sociais, 
abrangendo também a zona rural.   

20. Recomendar ao Ministério da Educação a garantia do direito à 
educação, em todos os níveis, para migrantes e refugiados, e 
desenvolver o respeito a diversas nacionalidades e suas culturas. Além 
disso, efetivar políticas de reconhecimento de conteúdo programático, 
carga horária, disciplinas e estágios curriculares e extracurriculares, a 
fim de que os imigrantes que se encontram no Brasil possam dar 
continuidade aos seus estudos. 

21. Garantir a efetivação de uma política educacional específica para os 
povos indígenas e assegurar às crianças dos diferentes grupos étnicos o 
direito de serem alfabetizadas também na sua língua materna, conforme 
recomendação dos direitos humanos linguísticos, fomentando 
programas de educação bilíngue, onde crianças venham a ter língua 
materna diferente do português. 
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22. Levar à população em geral educação para a democracia e para a 
memória e verdade, bem como sobre violações de direitos humanos 
cometidas na ditadura civil-militar, objetivando maior conscientização de 
seu papel e incentivando sua participação e engajamento nas questões 
políticas.   

23. Assegurar, nos três entes federativos e de acordo com a Lei 
Orçamentária Anual, a criação de rubrica financeira e dotação 
orçamentária específica prevendo recursos necessários à execução de 
políticas públicas afirmativas voltadas para a educação em direitos 
humanos. 

24. Valorização do papel social das escolas no processo de formação 
cidadã dos alunos, especialmente com respeito aos direitos humanos, 
valorização da diversidade, combate às diferentes formas de violências 
e preconceitos e defesa da convivência com ampla mobilização dos 
gestores de todos os níveis de governo e sociedade civil. 

25. Recomendar e constituir parcerias das secretarias municipais, distritais e 
estaduais da assistência social e de educação, com participação de 
movimentos sociais, com o objetivo de construir uma formação em 
direitos humanos destinada à comunidade, com envolvimento de 
professoras, professores, técnicos e técnicas administrativos, estudantes 
e pais. Entre os princípios que orientarão essa formação continuada 
estão o respeito às pessoas com transtornos mentais, diferentes 
religiões, usuárias de psicotrópicos, negros, quilombolas, ciganos, povos 
e comunidades tradicionais de matrizes africanas e etnias, pessoas em 
situação de rua, migrantes, indígenas, homossexuais, bissexuais, 
travestis, transexuais, lésbicas, crianças, adolescentes, pessoas idosas, 
pessoas com deficiência, mulheres e outros em situação de 
vulnerabilidade, incluindo liberdade religiosa, sexual, política, filosófica e 
étnica. Além disso, essa formação deve preconizar a efetivação e a 
manutenção do estado laico.  

26. Promover a realização de fóruns estaduais de educação em direitos 
humanos, bem como a criação de um fórum permanente composto por 
ativistas de todas as áreas dos direitos humanos (população negra, 
população em situação de rua, pessoas idosas, imigrantes e refugiados, 
povos tradicionais, povos e comunidades tradicionais de matrizes 
africanas e etnias, povos indígenas, quilombolas, ciganos, população 
LGBT, população prisional e egressos, defensores dos direitos 
humanos, pessoas com deficiência, transtornos e altas 
habilidades/superdotação) nas escolas, visando o compartilhamento da 
vivência do combate ao preconceito.   

27. Garantir recursos financeiros e apoio técnico para elaboração de 
materiais didáticos e equipamentos que respeitem os critérios de 
acessibilidade para a educação formal e não formal, em todos os níveis 
de ensino, na área dos direitos humanos. 

28. Incluir no currículo do ensino fundamental e médio das escolas públicas 
e privadas, as disciplinas de direitos humanos, Libras e Orçamento 
Público e ensino básico da Constituição, adaptando a linguagem às 
respectivas faixas etárias e saberes locais. 
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29. Garantir a implementação integral das Diretrizes Nacionais para a 
Educação em Direitos Humanos e do PNDH-3 em todos os níveis e 
modalidades de ensino.   

30. Propor ações pedagógicas para o fortalecimento em direitos humanos 
por meio da participação de profissionais e representação de alunos nos 
espaços colegiados como forma de viabilizar a discussão de políticas 
públicas e questões de convivência, para que se construa uma escola 
livre de preconceitos e discriminação (de gênero, étnico-racial e 
religiosa), violências (física, verbal e psicológica), abuso sexual, bullying, 
intimidação e punição corporal.   

31. Incentivar projetos de extensão universitária em que seja contemplada a 
temática dos direitos humanos, em especial com relação à população 
LGBT, étnico-racial, diversidade religiosa e geracional, obesos e 
pessoas com deficiência, transtornos e altas habilidades/superdotação, 
dirigidos às equipes de profissionais da rede pública e privada de 
educação básica, saúde e assistência social.  

32. Desenvolver programas para a reestruturação das escolas como polos 
de integração de políticas educacionais, culturais e de esporte e lazer, 
utilizando espaços públicos, criando oficinas, polos e espaços itinerantes 
culturais, eventos em escolas públicas, áreas de lazer, divulgando 
materiais didáticos com promoção de palestras e atividades culturais em 
direitos humanos, incentivando a participação dos grupos culturais 
locais. 

33. Apoiar iniciativas de premiação de programas e reportagens que 
ampliem a compreensão da sociedade sobre a importância do respeito 
aos direitos humanos.  

34. Assegurar espaços de debate sobre o respeito às questões de gênero, 
raça, diversidade religiosa, orientação sexual e de identidade de gênero.   

35. Garantir o direito aos estudantes de optar no seu cadastro estudantil 
pelo seu nome social.   

36. Promover nas instituições públicas e privadas de ensino, e nos 
equipamentos culturais, a educação, a cultura e principalmente práticas 
de vivências em direitos humanos, com respaldo em legislações 
vigentes, com destaque para as Diretrizes Nacionais para a  Educação 
em direitos humanos (2012), bem como a formação e a capacitação de 
servidores públicos e demais profissionais dos Estados, dos Municípios 
e do Distrito Federal, com previsão orçamentária incluída nos planos 
(PPAs) dos três níveis Federativos, contribuindo assim, com a formação 
de uma cidadania ativa. 

37. Criar políticas públicas que garantam maior acesso, permanência e êxito 
nos processos educativos da população LGBT nas escolas e 
universidades, com atenção especial à população de pessoas travestis, 
mulheres transexuais e homens trans, assegurando o uso do nome 
social e o respeito à identidade de gênero, por meio de palestras e 
capacitações para as(os) funcionárias(os) e inserir os direitos humanos 
na grade curricular da educação básica e superior, inclusive com a 
implantação efetiva das leis nº10.639/2003 e  11.645/2008 e Lei Maria 
da Penha.  

38. Capacitar os operadores de segurança pública em direitos humanos 
para atuação junto à juventude negra e povos e comunidades 



36 
 

tradicionais de matrizes africanas e etnias, e criar políticas de formação 
para agentes mobilizadoras e mobilizadores da sociedade civil quanto à 
questão racial.   

 

Eixo I – Subeixo 5: Pacto federativo e responsabilidades institucionais 

1. Estabelecer mecanismos para garantir o estado democrático de direito 
em nível municipal, estadual e federal, a fim de combater as tentativas 
de retrocesso constitucional e efetivar o fortalecimento das Políticas 
Públicas intersetoriais.  

2. Garantir, através do respeito à Constituição Federal, o estado laico como 
princípio democrático fundamental em todos os níveis da federação, nos 
poderes legislativo, executivo e judiciário, nas instituições de ensino, na 
Lei de Diretrizes e Bases (LDB), bem como efetivar medidas afirmativas 
para garantir o respeito à diversidade religiosa e a erradicação da 
intolerância religiosa.  

3. Consolidar o Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e 
Adolescentes, com fortalecimento do papel dos Conselhos tutelares e 
dos Conselhos de Direitos. 

4. Vetar e arquivar, respectivamente cada Poder à sua área de atuação, 
todos os Projetos de Lei que ferem a Constituição Federal e os Pactos 
Internacionais referendados pelo Brasil, especialmente a PEC 215, a fim 
de garantir a permanência das comunidades tradicionais em seus 
territórios e o uso comum dos recursos naturais. 

5. Efetivar, através de articulação interministerial, a implementação da 
Política Nacional de Direitos Humanos, tendo destaque a Política 
Nacional da População LGBT, da Criança, Adolescente e Juventude, 
Pessoa Idosa e Pessoa com deficiência, população em situação de rua 
e vulnerabilidade, e povos de comunidades tradicionais, respaldando o 
direito à liberdade de crença e religião, criando mecanismos nos moldes 
dos centros de referência em Direitos Humanos nas três esferas de 
governo, assegurando por dotação orçamentária que estes  fortaleçam 
as práticas individuais e coletivas, e que gerem ações e instrumentos em 
favor da promoção, proteção e da defesa dos direitos humanos, bem 
como da reparação das violações.  

6. Retomar a independência da organização ministerial para a Secretaria 
de Políticas para as Mulheres, Secretaria de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial e Secretaria de Direitos humanos, ampliando os seus 
orçamentos e atividades.  

7. Ampliar e efetivar recursos à política integral de combate às DSTs, com 
destaque a HIV/AIDS, dando ênfase ao enfrentamento do estigma, 
preconceito e discriminação às pessoas que vivem com HIV e AIDS, 
garantindo sigilo de sorologia positiva e responsabilização criminal da 
revelação, como também proporcionando programas de atenção no 
âmbito da saúde sexual e reprodutiva.  

8. Garantir no ciclo orçamentário (PPA, LDO e LOA) dotação específica à 
política de direitos humanos, efetivando a implementação e execução de 
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políticas públicas afirmativas voltadas para a educação em diversidade, 
justiça social, inclusão, prevenção às violências na perspectiva de 
promoção, proteção, defesa e reparação dos direitos humanos.  

9. Garantir os princípios de direitos humanos nas interfaces com políticas 
públicas socioassistenciais e de saúde, assegurando a presença de 
equipes técnicas especializadas, principalmente psicólogos(as) e 
assistentes sociais, nos Conselhos Tutelares, Centros de Referência em 
Direitos Humanos e Assistência Social   Unidades de Apoio Psicossocial 
(UAP), Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e outras Drogas (CAPs-
AD) e Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPs-I), dentre 
outros. 

10. Criar o Fundo Nacional de Direitos Humanos, garantido às diversas 
culturas e populações, a fim de repassar orçamento para efetivar a 
política de direitos humanos nos três entes federativos. 

11. Articular a integração da rede de atendimento em todos os serviços 
públicos (saúde, educação, esporte, lazer, assistência social, trabalho, 
habitação, segurança pública, cultura, entre outros), garantindo o acesso 
aos direitos humanos com atendimento de qualidade de forma eficaz, 
incluindo populações vulneráveis, tais como: pessoas em situação de 
rua, sujeitas à submissão ao trabalho análogo ao de escravo ou tráfico 
de pessoas, bem como migrantes, imigrantes e refugiados em 
permanente situação de risco pelo tráfico humano e imigrantes e 
refugiados.  

12. Articular a fiscalização de normas de conduta dos serviços de segurança 
privada, atentando-se à legislação que proíbe que os policiais civis e 
militares prestem serviços de segurança a pessoas físicas ou jurídicas, 
estando estes indivíduos sujeitos juridicamente a fórum comum, uma 
vez que esta atividade exige dedicação exclusiva. Ademais, debater 
formas de ingresso e processos de avaliação contínua na área de 
segurança pública, tendo ênfase na valorização de conhecimentos sobre 
os preceitos inerentes à democracia e aos direitos humanos.  

13. Expandir a assistência pré-natal e pós-natal e a humanização do parto 
através de campanhas educacionais e por meio de programas de visitas 
domiciliares para a prevenção do surgimento ou do agravamento de 
deficiências e acompanhamento das crianças na primeira infância.  

14. Garantir que o Estado brasileiro cumpra seus tratados e compromissos 
internacionais no que tange à defesa e à promoção de direitos humanos, 
ambientais, econômicos, acesso à justiça, à segurança pública, à cultura 
e ao trabalho decente, ressaltando a integração sociocultural nas áreas 
de fronteira, as violações de grupos vulneráveis, em especial pessoas 
em situação de rua, submetidas ao trabalho análogo ao escravo, 
catadores, ambulantes, sem teto, juventude negra, pessoas com 
deficiência, população LGBT e povos de comunidades tradicionais. 

15. Garantir o fortalecimento das Defensorias Públicas, promovendo a 
alteração da Constituição dos estados e da República, com a finalidade 
de legitimar as Defensorias Públicas no ajuizamento de ações de 
controle concentrado de constitucionalidade, além de viabilizar 
profissionais em todas as unidades jurisdicionais dos estados, como 



38 
 

forma de garantir igualdade de acesso à justiça aos segmentos mais 
vulneráveis. 

16. Promover política pública de direitos humanos voltada à assistência aos 
profissionais de Justiça e Segurança Pública e seus familiares vitimados 
em ato de serviço ou em decorrência de suas funções, bem como 
fomentar o acompanhamento permanente da saúde mental destes 
profissionais e seus familiares, de forma a potencializar as suas funções 
de combate ao crime e proteção dos direitos humanos, bem como 
garantir que seus órgãos corregedores disponham de carreira própria, 
sem subordinação à direção das instituições policiais. 

17. Criar cotas legais para que as empresas proporcionem vagas de 
trabalho à população LGBT, imigrantes, refugiados, reabrigados, 
ciganos, pessoas idosas, pessoas em situação de rua, pessoas com 
transtornos mentais moderados ou graves atestados, egressos e 
pessoas que foram vítimas de trabalho escravo, bem como ampliação 
do regime de cotas para pessoas com deficiência.  

18. Garantir a implementação de Fóruns de Direitos Humanos com a 
presença de gestores, membros de cargos eletivos, sistema judiciário, 
entidades não governamentais, sociedade civil e movimentos sociais, 
com representação dos diferentes segmentos populacionais (gênero, 
pessoa idosa, raça, etnia, pessoa com deficiência, população LGBT, 
identidade de gênero, crianças, adolescentes, jovens, diversidade 
cultural e religiosidade e população em situação de rua), assegurando 
que suas deliberações sejam respeitadas e efetivadas nas três esferas 
de governo. 

19. Implementar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, observando a 
execução da Lei 8080, garantindo a instituição de uma política de 
promoção da medicina tradicional indígena, observando o direito de 
resguardar os conhecimentos tradicionais e a repartição de lucros da 
comercialização de produtos e afins. Também garantir, dentro do 
estatuto de saúde da população negra, a institucionalização de um 
sistema de saúde específico à população quilombola e de matrizes 
africanas.  

20. Fiscalizar a efetiva aplicação da legislação pertinente ao meio ambiente 
nas três esferas do Estado, estabelecendo protocolos adequados e 
garantindo o acesso ao meio ambiente, incentivando e fortalecendo a 
agricultura familiar e agroecológica, bem como a implementação de 
políticas de reestruturação em áreas de grandes projetos com profundo 
impacto social, ambiental e cultural, com a participação das 
comunidades atingidas por desastres ambientais e sociais.  

21. Garantir a defesa da previdência pública universal e solidária e da 
condição de segurada à mulher do campo. 

22. Promover e apoiar a formulação de políticas públicas que visem o 
enfrentamento da desigual divisão sexual no trabalho, por meio da 
capacitação e qualificação dos profissionais de todas as áreas do 
serviço público e privado, do fortalecimento das organizações produtivas 
e do atendimento às demandas por equipamentos sociais, garantindo, 
também, o cumprimento da Convenção 169 OIT e a não aprovação do 
PL, em trâmite no Congresso Nacional, que precariza as relações de 
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trabalho através de possibilidade de terceirização de qualquer atividade, 
tanto no serviço público quanto na iniciativa privada, bem como a não 
aprovação da PLS 432 e da alteração do artigo 149 do Código Penal, 
que visam redução do atual conceito de trabalho análogo ao de escravo. 

23. Fomentar, articular e pactuar dotação orçamentária específica para 
implementar e ampliar políticas públicas preventivas em todas as 
regiões com indicativos de vulnerabilidade social crítica, em especial nas 
áreas de saúde, educação e assistência social, promovendo o diálogo 
intersetorial e integrador, livre de qualquer tipo de discriminação.  

24. Fortalecer e fazer cumprir o que está estabelecido na Lei 10.741-2003 
(Estatuto do Idoso) no que diz respeito às liberdades e acesso da 
pessoa idosa às políticas públicas, bem como cobrar dos gestores 
públicos o financiamento e a efetivação dos direitos estabelecidos nesta 
lei. 

25. Fomentar, implementar e fortalecer as estruturas de gestão da Política 
de Direitos Humanos em todos os entes federativos, desvinculadas da 
política de assistência social, garantindo autonomia para os órgãos 
executivos apropriados, enfatizando a supressão da terceirização dos 
serviços públicos, bem como de seus gestores.  

26. Garantir recursos orçamentários específicos para manutenção das 
estruturas físicas e funcionamento de todas as unidades de medidas 
socioeducativas através da criação de um fundo nacional de 
atendimento socioeducativo (FUNSINASE) com co-participação 
financeira de todas as esferas federativas, considerando a medida de 
internação para crianças e adolescentes e acolhimento institucional para 
crianças e adolescentes como exceção absoluta, conforme consta no 
ECA. Efetivar, também, a necessidade de qualificação específica para 
os agentes públicos da área, bem como assegurar a laicidade do 
sistema.  

27. Garantir a erradicação da revista vexatória em todas as unidades do 
sistema prisional e socioeducativo do país, através da realização da 
revista somente por meio de equipamentos eletrônicos, detectores de 
metal, aparelhos de scanner ou similares, preservando sempre a 
integridade física, psicológica e moral da pessoa revistada.  

28. Propor mudanças legislativas que possam garantir os direitos humanos 
dos privados de liberdade e egressos, garantindo o direito humano à 
educação, à saúde e ao trabalho. São exemplos de iniciativas: garantia 
de vagas de trabalho aos egressos; fortalecimento de políticas públicas 
de educação no sistema prisional e socioeducativo, garantia do 
atendimento prioritário para internos com doenças graves e deficiência 
física, assim como escoltas humanitárias para os atendimentos médicos 
dos internos, e ambientes de convivência entre as pessoas presas, seus 
familiares e outras pessoas da sociedade extramuros na própria unidade 
prisional, com acompanhamento e apoio a pessoas com doenças 
graves, deficiências físicas e idosas no momento de libertação.  

29. Desenvolver estratégias conjuntas com o sistema de justiça, com o 
objetivo de estabelecer regras específicas para a aplicação da medida 
de privação de liberdade em caráter excepcional e de pouca duração, 
bem como assegurar atenção Integral à Saúde da Mulher no contexto 
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penitenciário regulamentando a assistência pré-natal, parto humanizado, 
sem uso de contenção ou algemas, a existência de celas específicas e 
período de permanência com seus filhos para aleitamento nas unidades 
dos estados Federativos. 

30. Garantir a efetiva implantação das responsabilidades pactuadas pelos 
entes federados na proteção e defesa dos direitos humanos, levando em 
consideração as peculiaridades de cada estado, garantindo o papel 
fiscalizador dos conselhos de direitos e do Ministério Público. 

31. Garantir a consolidação e a expansão da assistência à saúde e 
atendimento domiciliar, com foco na prevenção e diagnóstico prévio de 
doenças e deficiências, à saúde de gênero, à educação sexual e 
reprodutiva, à saúde mental, álcool e outras drogas, e ao planejamento 
familiar, com apoio diferenciado às pessoas idosas, com deficiência, 
povos de comunidades tradicionais, população em situação de rua, 
população LGBT, crianças e adolescentes, adolescentes do Sistema 
Socioeducativo, população carcerária, mulheres, pescadores artesanais, 
população de baixa renda, imigrantes, pessoas em sofrimento psíquico, 
e usuários de álcool e outras drogas.  

32. Garantir o acompanhamento interdisciplinar e multiprofissional a 
pessoas transexuais e outras identidades de gênero e suas famílias, por 
meio do processo transexualizador no Sistema Único de Saúde - SUS, 
segundo a Portaria 2803/2013, através da implementação do 
atendimento nas modalidades ambulatoriais e hospitalares.  

33. Cumprir e divulgar a Política de Reforma Psiquiátrica, segundo a Lei 
Federal 10.216/2001 e Portaria MS 3088/2011, fomentando programas 
de tratamento substitutivos à internação que garantam o atendimento 
especializado no setor público de saúde às pessoas em sofrimento 
psíquico, com transtornos mentais e dependência química, incluindo 
apoio às famílias, assim como criar ambulatório multidisciplinar de saúde 
e transexualização. Assegurar, também, o fim do financiamento público 
direcionado às comunidades terapêuticas pelo Estado, e garantindo a 
fiscalização regular. Por fim, fomentar políticas intersetoriais que 
promovam os direitos das pessoas com deficiência psicossocial, a fim de 
combater toda forma de discriminação e estigma.  

34. Garantir e fortalecer a autonomia funcional dos peritos e a modernização 
dos órgãos periciais oficiais como forma de assegurar a produção isenta 
e qualificada da prova material, bem como o princípio da ampla defesa e 
do contraditório e o respeito aos direitos humanos.  

35. Padronizar a modernização de procedimentos e equipamentos do 
sistema de segurança pública, visando humanizar o atendimento ao 
acusado, e estabelecendo estratégias que contemplem capacitação e 
educação em conteúdos de direitos humanos aos servidores da área de 
segurança pública e do sistema penitenciário.  

36. Articular a criação, implantação e implementação de Sistema Único de 
Segurança Pública que vise ações pautadas e orientadas pelos direitos 
humanos e com ampla participação da sociedade, garantindo a 
capacitação continuada de agentes públicos de segurança, sobre o 
olhar, atendimento e acolhimento das pautas de direitos humanos.  
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37. Garantir acesso à linha de crédito que atenda mulheres e juventude 
rural, bem como articular a execução de projetos e ferramentas para 
operacionalização de protocolos comunitários para a repartição de 
benefícios.  

38. Fomentar a revogação de leis similares à lei nº2.909 de Campo 
Grande/MS, que proíbe acampamentos na área urbana, bem como de 
atos normativos estaduais, municipais e federais que por ventura limitem 
o direito de acampamentos em áreas urbanas.  

39. Assegurar a inserção social das pessoas com hanseníase, isoladas e 
internadas compulsoriamente, através do oferecimento de 
acompanhamento pelos equipamentos da Política de Assistência Social, 
adequado ao SUS, prioritariamente, sem privação de liberdade, com 
práticas integrativas como complemento à medicina convencional. 

40. Promover a obrigatoriedade dos temas de direitos humanos em 
concursos públicos e promover a capacitação continuada nos temas de 
direitos humanos.  

41. Que os Conselhos Nacionais de Educação articulem com os órgãos 
legitimados a não-aprovação de leis de conteúdo similar ao chamado 
projeto “Escola sem Partido” e, onde as leis já tenham sido aprovadas, 
que o Conselho Nacional de Direitos Humanos e o Conselho Nacional 
de Educação atuem junto aos órgãos legitimados para a exclusão das 
referidas leis do ordenamento jurídico.  

42. Criar mecanismos de monitoramento da tramitação judicial dos 
processos sobre casos que envolvam violações de direitos humanos. 

 

Eixo II – Subeixo 1: Sistema Nacional de Direitos Humanos para 
implementação da terceira versão do Programa Nacional de Direitos 

Humanos (PNDH-3) 

1. Elaborar, aprovar e implementar, em até 3 anos após o termino da 12° 
Conferência Nacional de Direitos Humanos, os Sistemas Nacional, 
Estaduais e Municipais de Direitos Humanos, responsáveis pela 
promoção, execução, monitoramento e avaliação de políticas públicas 
transversais, envolvendo os três entes federados e a sociedade civil, 
criando e implementando órgãos governamentais e conselhos em 
âmbito estadual e municipal que o integrem, bem como comissões 
estaduais formadas por representantes dos governos dos estados, 
Conselhos Estaduais de Direitos Humanos, Conselhos de Segurança, 
universidades e outras organizações da sociedade civil para coordenar e 
monitorar sua efetivação. 

2. Garantir, no prazo de dois anos, a elaboração, o desenvolvimento e a 
posterior execução de planos que abordem os vários segmentos da área 
de direitos humanos: étnico-racial, pessoa idosa, violências (doméstica, 
intrafamiliar, institucional e trabalho infantil), crianças e adolescentes, 
pessoas com deficiência, pessoas com altas habilidades, população 
LGBT, comunidades tradicionais, diversidade religiosa, formação e 
organização política, sujeitos privados de liberdade em prisões ou em 
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cumprimento de medidas socioeducativas ou em conflito com a lei, 
população em situação de rua, população ribeirinha, refugiados, 
migrantes e extrema pobreza, dentre outras vulnerabilidades, com vistas 
à melhoria de qualidade de vida, redução de índices de preconceito e 
todas as formas de discriminação e violência, e com o estabelecimento 
de metas e divulgação anual de resultados.  

3. Implementar, nas unidades da federação, em conjunto com a sociedade 
civil, sistemas de monitoramento de direitos humanos, inclusive o 
acompanhamento da efetivação das resoluções das instâncias de 
participação social, dotando-os de estrutura organizacional e orçamento 
específico. 

4. Instituir o Fundo Nacional de Direitos Humanos, com dotação 
orçamentária específica, destinado a ações de direitos humanos e 
consecução dos objetivos do PNDH-3, implementado por meio de 
criação de consórcios e termos de compromisso entre entes públicos - 
União, estados, municípios, e sociedade civil (LGBT, mulher, igualdade 
racial, pessoa com deficiência, pessoa idosa, população em situação de 
rua, criança e adolescente, povos e comunidades tradicionais, 
juventude, pessoas privadas de liberdade, egressos do sistema prisional 
e cumpridores de penas alternativas) com vistas a assegurar a 
transferência de recursos fundo a fundo para a execução de políticas de 
direitos humanos - e gerido pelo Conselho Nacional dos Direitos 
Humanos, garantindo-se o repasse orçamentário aos fundos estaduais e 
municipais. 

5. Ampliar e garantir no Sistema Nacional de Direitos Humanos a proteção 
a pessoas ameaçadas que promova a articulação de políticas de 
educação, saúde, assistência social e segurança pública, reconheça e 
respeite a especificidade do público a ser atendido e integre e fortaleça 
os atuais Sistemas de Proteção às Vítimas e Testemunhas, 
Defensores/as de Direitos Humanos, Crianças e Adolescentes 
Ameaçados de Mortes e Depoente Especial, bem como garantir que 
este sistema seja desenvolvido em nível estadual com  respectivo 
orçamento e responsabilidades definidas, conferindo celeridade ao 
modelo de conveniamento e observando o princípio da proibição do 
retrocesso social, o amplo debate e a participação da sociedade civil, e 
instituindo mecanismos para denúncia com garantia de resposta. 

6. Implementar e cumprir efetivamente o PNDH-3 e subsequentes, 
regulamentando seus eixos, diretrizes e objetivos, acompanhando-o por 
meio de mecanismos de monitoramento e avaliação e com participação 
da sociedade civil, estabelecendo-o como parâmetro para as políticas 
públicas do governo federal e como referência para os planos municipais 
e estaduais de direitos humanos. 

7. Efetuar divulgação efetiva do PNDH-3, aprofundando o conhecimento da 
sociedade sobre este, inclusive por meio de publicações em formato 
acessível, e inserir seu debate obrigatório nos Conselhos de Direitos. 

8. Instituir, manter, fortalecer e potencializar as Secretarias de Direitos 
Humanos na União, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, 
especialmente aqueles que integram as regiões metropolitanas e as 
RIDEs (Região Integrada de Desenvolvimento Econômico), 
considerando as diretrizes e objetivos estratégicos do PNDH-3 nos 
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instrumentos de planejamento nas três esferas governamentais, em 
especial no Plano Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA).  

9. Conferir ênfase e atenção especial aos povos e comunidades 
tradicionais no PNDH-3 e assegurar a permanência da perspectiva de 
gênero, identidade de gênero e orientação sexual dentro do Programa, 
contemplando também crianças, adolescentes, jovens, pessoas idosas, 
pessoas com deficiência e outros segmentos da sociedade vitimados, 
tais como: desaparecidos civis, imigrantes, refugiados, tráfico de 
pessoas e outros segmentos. 

10. Criar grupo de trabalho para constituição de metodologia para 
elaboração dos Planos Estaduais de Direitos Humanos - PEDH, 
desenvolvendo suas propostas e acompanhando sua formalização e 
efetiva implantação. 

11. Criar e estruturar as Ouvidorias Estaduais de Polícia e do Sistema 
Penitenciário, com autonomia e controle externo, com ouvidores com 
mandato selecionados e apresentados pelo Conselho Estadual de 
Diretos Humanos e o Conselho Estadual de Segurança Pública. 

12. Criar e fortalecer organismos de políticas públicas em todas as esferas 
governamentais, no campo e na cidade, para mulheres, juventude, 
criança, adolescente, igualdade racial, LGBT, pessoas idosas, pessoas 
com deficiência, povos e comunidades tradicionais, população em 
situação de rua, migrantes, refugiados, pessoas que cumprem penas 
alternativas e egressos do sistema penal.  

13. Fomentar a intersetorialidade entre as políticas de assistência social, 
saúde e poder judiciário para garantir cumprimento da lei 10.216/2001 
(reforma psiquiátrica), da portaria interministerial número 1777/2003 
(política nacional de saúde das pessoas em situação prisional) e do 
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), de modo a 
contribuir com o sistema nacional de direitos humanos. 

14. Assegurar a promoção dos direitos humanos através da ampliação da 
rede pública de assistência social e saúde, adotando indicadores sociais 
e critérios epidemiológicos no lugar de critérios populacionais como 
forma de garantir atenção e cobertura adequada nos municípios. 

15. Criar base integrada de dados e de indicadores sobre direitos humanos, 
consubstanciada em Sistema Nacional de Indicadores em direitos 
humanos, divulgada em formato acessível, que mapeie estatisticamente 
os conflitos sociais e monitore os públicos em situação de 
vulnerabilidade ou risco social, as violações de direitos humanos e as 
respectivas políticas públicas, e que subsidie a emissão de relatórios 
anuais com informações sobre violações de direitos humanos. 

16. Garantir, no âmbito do governo federal e seus ministérios, linha de 
financiamento para a implementação de estudos, pesquisa e produção 
de estatísticas em direitos humanos, por meio de institutos de pesquisa 
e produção de estatísticas em direitos humanos nos estados e 
municípios. 

17. Realizar levantamento emergencial prioritário da população em situação 
de rua, migrantes e refugiados e incluir estes grupos populacionais nos 
censos demográficos a partir de 2020, subsidiando a elaboração de 
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políticas públicas para tais segmentos, assegurado orçamento próprio 
para tal. 

18. Definir e institucionalizar fluxo de informações, com responsáveis em 
cada órgão do governo, referentes aos relatórios da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos e às decisões da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos. 

19. Efetuar a sistematização das leis/programas relacionados a direitos 
humanos e criar banco de dados sobre entidades, partidos políticos, 
empresas, sindicatos, escolas e outras associações comprometidas com 
a promoção e proteção dos direitos humanos. 

20. Implantar módulo específico de informações para o Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo (SINASE) junto ao Sistema de Informação 
para a Infância e Adolescência (SIPIA), criando base de dados unificada 
que inclua as varas da infância e juventude, as unidades de internação e 
os programas municipais em meio aberto. 

21. Atualizar estudo das demandas judiciais em trâmite envolvendo as 
violações dos direitos humanos nos estados e na União, com o objetivo 
de gerar dados estatísticos (evitando impunidades e violações de 
direitos humanos) e conscientizar o poder judiciário, a fim de priorizar a 
tramitação dos casos de violações de direitos humanos. 

22. Divulgar amplamente a declaração Universal dos Direitos Humanos para 
a população e integrar e ampliar os sistemas de informação sobre 
direitos humanos, garantindo a divulgação ampla de políticas e serviços, 
incluindo o canal Disque 100 e acesso a benefícios sociais. 

23. Democratizar a informação via mídia, com a criação de indicadores e 
divulgação através de sites abertos em direitos humanos, rádios 
comunitárias e panfletagens, baseando-se na Lei de Acesso à 
Informação - LAI. 

24. Fortalecer, a partir do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho 
Nacional do Ministério Público, da Defensoria Pública da União, Estados 
e Distrito Federal, e do Ministério da Saúde, o atendimento às 
populações vulneráveis, bem como ampliar a realização de mutirões de 
acesso à justiça e à saúde no sistema prisional, observando as 
prioridades legais.  

25. Incentivar, junto ao poder público, a sociedade civil e a iniciativa privada, 
o aumento de programas cultural e esportivo com profissionais 
especializados em direitos humanos. 
 

Eixo II – Subeixo 2: Enfrentamento da violência motivada por diferenças 
de gênero, raça ou etnia, idade, orientação sexual, identidade de gênero e 

situação de vulnerabilidade 

1. Identificar e combater mecanismos geradores da exclusão e 
marginalização impostas a grupos sociais e elaborar diretrizes para as 
políticas de prevenção à violência, através de políticas públicas 
inclusivas, campanhas, pesquisas e ações educativas, com o objetivo de 
fortalecer os direitos humanos e assegurar o reconhecimento das 
diferenças culturais, geracionais, de gênero, étnico-raciais, de orientação 
sexual, diferentes configurações familiares, com o enfrentamento aos 
diversos tipos de violência em decorrência de gênero, raça/etnia, 
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religião, idade, orientação sexual, deficiência, origem, identidade de 
gênero ou situação de vulnerabilidade. 

2. Promover ações articuladas entre o Governo Federal, Estadual, 
Municipal, Distrital e sociedade civil, bem como otimizar a 
transversalidade de ações na saúde, educação, cultura, emprego e 
renda, justiça e assistência social, dentre outros, na perspectiva da 
criação e fortalecimento de políticas afirmativas e de enfrentamento a 
todas as formas de discriminação e violência, com destinação de verbas 
pelas três esferas de governo, visando a implementação e fiscalização 
de políticas públicas voltadas ao combate à LGBTfobia, ao machismo, 
ao racismo e a todas as questões que envolvam todos os grupos em 
estado de vulnerabilidade social.  

3. Fomentar a criação dos Planos Municipais de Direitos Humanos e 
Enfrentamento a Múltiplas Violências. 

4. Implementar em todos os níveis e modalidades de ensino a educação 
em direitos humanos com prioridade do crescimento com inclusão e 
realizar formações continuadas, oficinas e encontros estratégicos para 
discutir questões de gênero, raciais, saúde da população negra, LGBT, 
pessoa idosa, pessoas em situação de rua e pessoas com deficiência e  
genocídio, fortalecendo ações de combate à violência de gênero, raça 
ou etnia, idade, orientação sexual, identidade de gênero, situação de 
vulnerabilidade e a todas as formas de discriminação, para a sociedade 
em geral.  

5. Promover ações de formação continuada em direitos humanos em 
parceria com instituições com comprovada atuação e competência na 
área dos direitos humanos e desenvolver programas de enfrentamento 
ao racismo, à homofobia e a todas as formas de discriminação para as 
polícias civil e militar, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria 
Pública, agentes do sistema prisional, trabalhadoras e trabalhadores do 
sistema socioeducativo, servidoras/es de todos os entes federados dos 
poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como para a população 
em geral. 

6. Investir em políticas públicas preventivas e intersetoriais, com a 
promoção de campanhas educativas e pesquisas permanentes voltadas 
à educação em direitos humanos e à prevenção da violência, no meio 
urbano e rural, contra as pessoas com deficiência, idosas, mulheres, 
população negra, LGBT, crianças e adolescentes, pessoas em situação 
de rua, povos tradicionais, pessoas em sofrimento psíquico e que fazem 
uso abusivo de substâncias psicoativas e vulneráveis, conforme 
recomendação do PNDH-3. 

7. Elaborar, implementar e executar campanhas institucionais, de forma 
intersetorial, pelos Ministérios da Educação, do Trabalho e Previdência 
Social, da Justiça, da Saúde, do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome e do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e 
dos Direitos Humanos, a serem veiculadas em mídia televisiva, 
radiofônica e escrita, periodicamente e em formatos acessíveis, visando 
o enfrentamento das seguintes situações de violação de direitos e 
discriminações: de orientação sexual, de identidade de gênero, étnico-
racial, pessoas com deficiência, geracional, religiosa, de xenofobia, de 
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vulnerabilidade social, carcerária, pessoas vivendo com HIV/AIDS e de 
tráfico de pessoas.  

8. Realizar campanha de orientação e divulgação dos serviços disponíveis 
para pessoas com deficiência, em especial mulheres com deficiência, 
que são vítimas constantes de violência pelos serviços de saúde. 

9. Criar e fortalecer, em todas as unidades da federação, mecanismos de 
denúncia, encaminhamento, monitoramento e enfrentamento às 
violações de direitos humanos, incluindo o uso de todos os recursos de 
mídia, as tecnologias de informação e de comunicação, bem como seus 
respectivos aplicativos com acessibilidade, para toda a população com 
deficiência, com capacitação contínua dos profissionais da rede de 
proteção para atendimento às denúncias de crimes referentes às 
diferenças de orientação sexual e identidade de gênero, raça, etnia, 
idade e situação de vulnerabilidade.  

10. Divulgar e reforçar os mecanismos de denúncia contra as atrocidades, 
violências e mortes, sobretudo considerando as violações de direitos 
humanos contra a população em situação de rua e travestis, mulheres 
transexuais, homens trans, lésbicas, bissexuais e homossexuais 
realizadas por agentes públicos e sociedade civil, devendo ser  
denunciados a órgãos internacionais como: OEA - Organização dos 
Estados Americanos, ONU - Organização das Nações Unidas, Cortes 
Internacionais, como exemplo ou análogo à Lei Maria da Penha.  

11. Criar e implementar, em todos os municípios, delegacias especializadas 
em crimes contra direitos humanos e contra a população de lésbicas, 
gays, bissexuais, travestis e transexuais  (LGBT), crianças e 
adolescentes, pessoas idosas, mulheres, pessoas com deficiência, bem 
como crimes de discriminação étnico-racial e de intolerâncias religiosas 
e correlatas, garantindo o funcionamento em regime de plantão (24 
horas), com estruturação de equipe multiprofissional para acolhimento, 
atendimento e encaminhamento das denúncias, e ampliação do acesso 
à justiça das pessoas com direitos violados.  

12. Garantir que as delegacias de polícia criem dados de denúncias de 
racismo e intolerância religiosa, e que encaminhem à delegacia de 
casos discriminatórios, bem como os de violência contra população 
LGBT, contra a pessoa idosa, populações em situação de 
vulnerabilidade, população negra, crianças e adolescentes, mulheres, 
pessoas com deficiência, povos indígenas e quilombolas, ciganos, 
migrantes, refugiados, profissionais do sexo, pessoas que fazem uso 
abusivo de álcool, população em situação de rua, no sistema prisional 
ou socioeducativo e todas as discriminações, para fins de apuração e 
estatísticas. 

13. Garantir a disponibilização de recursos, pelos governos federal, 
estaduais e municipais, em parcerias, para a criação e implantação de 
delegacias especializadas, com profissionais capacitados para os casos 
que envolvam crimes raciais, LGBTfobia e intolerância religiosa. 

14. Criar, através do Ministério da Justiça, um modelo de delegacia de 
polícia federal especializada em demandas de jovens da diáspora.  

15. Reformular boletins de ocorrência e formulários de atendimento da 
polícia civil para implementar espaço para o nome social, identidade de 
gênero e orientação sexual como forma de combater a LGBTfobia, 
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conforme recomendação do formulário do PNDH-3, e informações sobre 
raça, cor e religião, com capacitação dos funcionários do Sistema de 
Segurança Pública para tipificação dos crimes de racismo, inclusive 
racismo religioso, de homofobia e de todas as formas de discriminação. 

16. Recomendar ao Poder Judiciário a criação de varas especializadas para 
atendimento a casos de discriminação contra populações em situação 
vulnerável.  

17. Aprovar lei que institui o crime de ódio por motivações de diferenças de 
gênero, raça, etnia, idade, orientação sexual, identidade de gênero, 
situação de vulnerabilidade, preconceito religioso e preconceito 
xenofóbico, implementando punições e tipificando como crime hediondo 
e inafiançável a invasão de templos religiosos e a agressão física de 
seus adeptos nas esferas municipais, estaduais, federais e do Distrito 
Federal. 

18. Criação de lei de proibição do uso de termos pejorativos direcionada à 
comunidade surda. 

19. Propor a revisão da estrutura, treinamento, controle, emprego e 
regimentos disciplinares dos órgãos de segurança pública, de forma a 
potencializar suas funções de combate ao crime e de proteção dos 
direitos de cidadania, bem como garantir que seus órgãos corregedores 
tenham autonomia perante a direção das instituições policiais. 

20. Garantir que a Corregedoria das polícias civil e militar do Sistema 
Prisional e Socioeducativo seja composta por maioria simples (50% + 1) 
de representantes da sociedade civil e militantes de direitos humanos, 
de forma a contribuir com a apuração de violações de direitos humanos 
por agentes da segurança pública, responsabilizando-os. 

21. Ampliar a rede de serviços de referência integral pública e a assistência 
psicossocial, enfatizando o cumprimento da lei antimanicomial às vítimas 
de violência no âmbito da saúde, da educação, da assistência social e 
jurídica além, de um sistema prisional que garanta o respeito às 
identidades do gênero, bem como a realização de estudos e avaliações 
sobre mortes das populações (abrangendo o público da resolução), 
criminalizando administrativamente e penalmente a LGBTfobia e 
qualquer violência motivada por identidade de gênero e/ou orientação 
sexual.  

22. Enfrentar a homofobia e a discriminação em programas sociais 
desenvolvidos pelos órgãos municipais, estaduais e federais, garantindo 
aos LGBTs o acesso e a permanência em todos os níveis e a mobilidade 
de ensino, sem qualquer discriminação por motivos de orientação sexual 
e identidade de gênero. 

23. Assegurar a melhoria das políticas de segurança pública para LGBT, 
levando em consideração as suas especificidades, dentre as quais: 
seguridade da população trans nos presídios; levantamento da demanda 
da rede nacional da população trans; e aprovação de projeto de lei que 
inclua na grade curricular militar curso de formação em políticas LGBT. 

24. Fortalecer os mecanismos de combate ao trabalho infantil e escravo 
contemporâneo e ao tráfico de pessoas, com campanhas e atividades 
de enfrentamento, realização de estudos e pesquisas e identificação 
periódica das atividades produtivas em que há ocorrência de trabalho 
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escravo, para prevenção integrada à exploração sexual de crianças, 
adolescentes, jovens e adultos, e responsabilização dos violadores.  

25. Realizar seminários formativos e audiências públicas com a sociedade 
civil, servidores e servidoras sobre combate à pedofilia virtual e ao 
trabalho escravo, visando a desarticulação das redes de tráfico humano 
e de exploração do trabalho escravo. 

26. Implantar políticas públicas que combatam o tráfico de pessoas e a 
exploração do trabalho em condições análogas às de escravo, 
assegurando às vítimas atendimento psicossocial, jurídico, trabalhista e 
de urgência, capacitando as mesmas para retornarem ao mercado de 
trabalho e à educação formal. 

27. Implementar as ações referentes a crianças e adolescentes previstas na 
Política e no Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, 
bem como no 2º Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho 
Escravo, por meio da consolidação dos fluxos de encaminhamento e 
monitoramento das denúncias dos casos de tráfico e exploração do 
trabalho em condições análogas à de escravo. 

28. Efetivar políticas intersetoriais de inclusão para afrodescendentes, 
indígenas, quilombolas, povos de terreiro, ciganos, assentados, 
ribeirinhos, imigrantes, e grupos em situação de vulnerabilidade, em 
especial para as mulheres, e garantir o fortalecimento de mecanismos e 
a efetivação do combate à discriminação, ao preconceito, à intolerância, 
à violência (inclusive psicológica e sexual), ao genocídio e à xenofobia, 
coibindo e punindo qualquer tipo de ameaças, violências cometidas ou 
violações dos direitos desses povos. 

29. Apoiar a realização de audiências públicas temáticas sobre violências 
cometidas contra povos e comunidades tradicionais. 

30. Criar, em nível federal, estadual, distrital e municipal, as Comissões de 
Enfrentamento à Violência contra mulheres, pessoas idosas, LGBT, 
pessoas em privação de liberdade, pessoas em situação de rua, 
pessoas que vivem com HIV/AIDS e crianças e adolescentes, garantindo 
a efetivação do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. 

31. Elaborar estratégias de mediação de conflitos nas escolas e outras 
instituições formadoras, inclusive as de ensino superior, promovendo a 
formação docente para a identificação de sinais de violência e abusos, 
sobretudo contra crianças e adolescentes, seu encaminhamento 
adequado, e a reconstrução das relações no âmbito escolar. 

32. Implantar projetos que promovam ações de enfrentamento ao trabalho 
escravo, à exploração sexual de mulheres, crianças e adolescentes nas 
áreas onde são realizadas grandes obras e eventos, como cinturão das 
águas e regiões turísticas, e fortalecer a rede estadual de atendimento a 
pessoas em situação de violência sexual e vítimas do trabalho escravo, 
responsabilizando os agressores e exploradores, nas regiões de 
fronteiras e municípios que vivenciam o impacto de grandes obras e 
eventos. 

33. Realizar pesquisas e estudos sobre os impactos da violência sexual e 
campanhas de enfrentamento à exploração sexual de crianças e 
adolescentes, estimulando denúncias, a divulgação do Disque 100 
(Disque Direitos Humanos) e outros canais de denúncia com aplicativos 
e sites, e a prevenção de novos casos. 
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34. Estabelecer intercâmbio e relação com sindicatos e centrais sindicais 
para aderirem à campanha de combate à exploração do trabalho infantil, 
trabalho escravo, à exploração sexual de crianças e adolescentes, 
divulgando o Disque 100 (Disque Direitos Humanos) em seus meios de 
comunicação, além de trabalhar para que os/as agressores/as e 
exploradores/as sejam punidos/as. 

35. Desenvolver e implantar sistema nacional integrado das redes de saúde, 
de assistência social e de educação para notificação de violências 
contra a população vulnerável, aprimorando a inserção, sistematização e 
publicização dos sistemas (Sistema de Informação Notificação e 
Agravos do SUS / Operadores da Segurança Pública, Assistência 
Social, SIPIA entre outros) para que tenham os campos “orientação 
sexual”, “identidade de gênero” e nome social, considerando a 
Resolução 11/2014 da SDH, e informações referentes à raça/cor, 
incluindo casos de denúncia de racismo e outras formas de 
discriminação no atendimento público. 

36. Criar política para visibilização de dados e estatísticas para o 
enfrentamento das violações de direitos humanos e garantir a 
publicidade dos dados relativos aos crimes violentos, letais e 
intencionais e, semestralmente, de dados das ocorrências entre todas as 
unidades do Instituto Médico Legal, fazendo recorte de identidade de 
gênero, de orientação sexual, de etnia e raça e de população em 
situação de rua. 

37. Promover a realização de estudos e pesquisas sobre violações de 
Direitos Humanos, violência, custos da violência, discriminação e 
vitimização, com mapeamento dos casos inclusive suspeitos através de 
uma plataforma digital, e criação de banco de dados sobre as violações 
dos direitos e o perfil dos autores e das vítimas, contemplando os mais 
diversos recortes dos segmentos sociais, com o objetivo de fiscalizar, 
denunciar aos órgãos competentes, orientar as vítimas dessas violações 
e punir os responsáveis. 

38. Criar um programa de combate ao preconceito junto às entidades 
religiosas, previamente cadastradas, com apoio do Ministério da 
Educação, e elaborar uma campanha de mobilização da população, 
através das mídias e meios de comunicação, sobre a existência e o 
valor da diversidade religiosa e combate à intolerância. 

39. Combater e criminalizar a intolerância às religiões de matrizes africanas, 
bem como realizar incidência política pela aprovação do projeto de lei nº 
7.582/2014, com o objetivo de criminalizar todos os tipos de intolerância. 

40. Criar instrumentos de prevenção e monitoramento da intolerância 
religiosa e requerer um Plano Nacional de Enfrentamento à Intolerância 
Afro Religiosa que tenha como prioridade coibir o uso de termos étnicos 
e culturais negros em operações civis e criminais, combatendo o 
racismo institucional. 

41. Consolidar e efetivar a lei nº 9.982/2000, uma vez que o direito de 
prestação de assistência religiosa nas entidades hospitalares e nos 
estabelecimentos prisionais tem sido reiteradamente negado aos 
sacerdotes de matriz africana e ciganos. 

42. Formular um plano nacional de combate à violência contra a pessoa em 
situação de rua e garantir a não retirada de instrumentos de trabalho 



50 
 

das/os catadoras/es de materiais recicláveis e reutilizáveis por parte das 
forças de segurança e das agências de fiscalização. 

43. Garantir na legislação a cobrança do conteúdo de Direitos Humanos, 
combate ao racismo, à homofobia e a todas as formas de discriminação 
nos editais de concurso público para todo o funcionalismo público, em 
especial Secretaria de Segurança Pública e Sistema de Justiça, bem 
como vagas para equipes técnicas psicossociais que possam colher e 
atender às demandas dos grupos vulneráveis. 

44. Restringir ao máximo as prisões cautelares, ampliar a redução de penas 
e a descriminalização de condutas, em especial aquelas relacionadas à 
política de drogas, tanto no sistema prisional como no sistema 
socioeducativo. 

45. Realizar de forma integrada e coordenada as ações sociais com foco na 
infância, adolescência e juventude, a fim de prevenir a cooptação pelo 
crime e a prática eventual de delitos por cidadãos em vulnerabilidade 
social. 

46. Promover campanhas de desarmamento voluntário da população, bem 
como ações estratégicas para enfrentamento ao tráfico e a venda ilegal 
de armas.  

47. Criar procedimento operacional padrão de abordagem policial para a 
população vulnerável e em risco social, e estabelecer política de 
prevenção da violência e de capacitação em direitos humanos aos 
policiais e demais agentes públicos que atenda à população em situação 
de rua e na rua, a pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras 
drogas, a crianças e adolescentes vítimas de violência, a adolescentes 
autores de atos infracionais, a mulheres, idosos e a pessoas com 
deficiências vítimas de violência. 

48. Extinguir a realização de revista vexatória aos visitantes de todas as 
unidades prisionais e de unidades do sistema socioeducativo, 
assegurando equipamentos e procedimentos que substituam a revista 
vexatória e garantindo a segurança. 

49. Investir na estrutura física e de funcionamento das unidades prisionais, 
visando garantir os direitos humanos, a partir da criação de unidades 
prisionais específicas para mulheres e pessoas LGBT e humanizar o 
tratamento aos encarcerados, por parte dos funcionários, e desenvolver 
ações de combate à violência institucional, com ênfase na erradicação 
da tortura e na redução da letalidade policial e carcerária. 

50. Criar canal que receba, encaminhe e monitore denúncias de violência 
institucional, com centralidade na violência policial, em face de jovens 
negros e negras, indígenas, LGBTs, povos de terreiro e comunidades 
tradicionais, apurando de forma adequada as denúncias, como aquelas 
feitas pelas travestis profissionais do sexo em relação ao assédio de 
policiais militares, civis e federais nas zonas de prostituição. 

51. Estabelecer um pacto entre os poderes e órgãos de acesso à justiça 
(Ministério Público e Defensorias) para garantia adequada da 
investigação e responsabilização dos crimes cometidos por agentes da 
segurança pública, e permitir o acesso imediato ao conteúdo das 
imagens capturadas pelos sistemas internos de videomonitoramento das 
unidades prisionais e socioeducativas, assim como o acesso a suas 
dependências, aos membros do Ministério Público, do Poder Judiciário, 
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da Defensoria Pública, à Ordem dos Advogados do Brasil, aos 
Conselhos de Direitos Humanos, e demais órgãos fiscalizadores, 
proibindo-se, ainda, que as pessoas privadas de liberdade sejam 
levadas para áreas não cobertas por tal sistema, como pontos cegos, e 
garantir o retorno adequado do preso aos seus familiares quando este 
for solto, com acompanhamento psicológico e assistencial. 

52. Criar e promover um programa de formação e humanização, em todo 
território, nos níveis municipal e estadual, que possibilite a qualificação e 
a conscientização no atendimento, pelos policiais militares, às mulheres 
e às suas diversidades e às vítimas de violência doméstica, visando 
melhoria no atendimento nas delegacias em geral, sobretudo nas 
especializadas, bem como no trato com a questão do feminicídio.  

53. Garantir que os governos estaduais coloquem percentual mínimo do seu 
efetivo para policiais femininas atuarem nos municípios do interior e que 
essas policiais femininas estejam preparadas para atender essas 
mulheres vitimas de violência. 

54. Ampliar o número de Delegacias Especializadas da Mulher e interiorizar 
a rede de enfrentamento à violência contra a mulher, estendendo o 
horário de atendimento das delegacias para que estas funcionem 24 
horas, todos os dias, inclusive feriados, com agentes e demais 
servidoras e servidores capacitados para a melhoria do atendimento e 
presença de intérpretes (inclusive de libras) e tradutores de Sistema 
Braille. 

55. Implantar, fortalecer e ampliar os Centros de Referência Especializados 
em Atendimento à Mulher e as Casas de Acolhimento à Mulher Vítima 
de Violência e realizar concurso público para a contratação de 
profissionais em todos os municípios, de acordo com o perfil dos cargos, 
observando, no momento da contratação, o perfil, a formação e a 
afinidade com o público envolvido, com especial atenção às pessoas 
vulnerabilizadas.  

56. Implantar e garantir a instalação e a manutenção de acolhimento 
institucional na modalidade Casa Abrigo Estadual e Regional para 
atendimento de vítimas de violência doméstica, com equipe 
multidisciplinar (psicológico, social e jurídico) nos estados, visando 
atender mulheres vítimas de violência por agressão motivada por 
intolerância de gênero, garantindo-se o atendimento às mulheres 
lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis, indígenas, mulheres negras 
e quilombolas, bem como o atendimento universalizado a todas as 
mulheres. 

57. Garantir atendimento digno e humanizado, 24 horas, ininterruptamente, 
a pessoas que necessitem dos serviços do Instituto Médico Legal, seja 
em decorrência de exame de corpo delito ou necropsia/autópsia, 
desmilitarizando a atividade e garantindo que a profissional que realize o 
atendimento de mulheres vítimas de violência seja do gênero feminino. 

58. Criar o fundo nacional interministerial para a prevenção e o 
enfrentamento à violência contra as mulheres e construir ações 
propositivas para a incorporação do atendimento de pessoas de 
identidade feminina em situação de vulnerabilidade nas esferas do 
Estado, como as realizadas no SUAS (principalmente o CREAS) e no 
SUS (saúde sexual e reprodutiva, atendimento de violência sexual, 
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encaminhada para atendimento conforme os moldes da Casa da Mulher 
Brasileira, ficha de notificação de violência interpessoal/autoprovocada), 
dentre outros. 

59. Implementar e efetivar a Lei Maria da Penha para além de mulheres cis, 
incluindo mulheres transexuais e travestis, reconhecendo-lhes suas 
identidades femininas, criando mecanismos para o seu cumprimento em 
todos os âmbitos, especialmente no das medidas protetivas e no do 
efetivo registro em boletim de ocorrência de toda e qualquer violência 
doméstica, e avaliar seu cumprimento com base nos dados sobre tipos 
de violência, agressor e vítima. 

60. Sancionar a lei de fóruns de enfrentamento e combate à violência 
doméstica do campo, da floresta e das águas.  

61. Garantir a implantação de Posto Móvel (aquático e terrestre) de 
atendimento às mulheres, crianças, adolescentes, jovens e pessoas 
idosas, em situação de violência e vulnerabilidade social em suas 
comunidades e territórios e incluir, no programa de enfrentamento à 
violência contra a mulher, a aquisição de lanchas para fazer ações de 
pactuação com as mulheres das águas e florestas. 

62. Promover políticas voltadas ao respeito da sexualidade feminina e ao 
combate de padrões machistas. 

63. Pautar a regulamentação das drogas e a descriminalização dos usuários 
de drogas, visando à prevenção de violações de direitos humanos. 

64. Criar canais de comunicação das pessoas privadas de liberdade com as 
suas famílias e aprimorar os serviços de acesso aos profissionais 
(defensores públicos, médicos, assistentes sociais e etc.) inseridos nas 
unidades prisionais. 

65. Garantir a responsabilização dos agentes pelo descumprimento de 
função por omissão, negligência e abuso de autoridade, garantindo 
direito de queixa-crime sem apresentação de testemunha.  
 
 

Eixo II – Subeixo 3: Enfrentamento ao extermínio da juventude negra 
 

1. Apoiar e acompanhar a aprovação do PL 4471/12, visando o fim dos 
"autos de resistência" e a garantia de que todas as mortes e ações 
violentas causadas por ação policial, em especial da juventude negra, 
sejam devidamente investigadas pelo Ministério Público, Corregedorias 
e demais órgãos de controle da atividade policial, por meio da 
padronização dos procedimentos de controle e investigação. 

2. Construir políticas públicas efetivas que garantam e estimulem a 
necessidade de rever a política pública de segurança, que passem pela 
desmilitarização da polícia militar e pela denúncia do modelo 
militarizado, autoritário e corporativista que executa historicamente o 
extermínio da juventude negra, pobre, de favela, LGBT, do campo, da 
cidade, da floresta, das águas, de rua, em privação de liberdade, 
comunidades tradicionais, e alteração da estrutura policial que aponte 
para uma nova política comprometida com a garantia de direitos, com 
plano de metas participativo e indicativo temporal referente ao Plano 
Nacional de Enfrentamento à Violência e Extermínio da Juventude 
Negra. 
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3. Reafirmar a natureza constitucional e de cláusula pétrea da proteção 
nacional (direitos e garantias) conferida pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente - ECA, por meio de ações preventivas e campanhas 
afirmativas de enfrentamento à redução da maioridade penal e 
discriminação racial. 

4. Criar um Gabinete especial coordenado pelo Ministério da Justiça, 
Secretaria de Direito da Justiça, Secretaria da Igualdade Racial e 
Secretaria da Juventude a partir da criação de um banco de dados 
nacional para registro de todos os casos de violência e morte, com vista 
ao acompanhamento dos homicídios praticados pelas polícias civil, 
militar e guarda civil municipal, praticados contra a criança, adolescente 
e juventude negra, com vistas ao combate destes, com mapeamento 
nacional, garantindo orçamento e financiamento específico a esse fim, 
garantindo o acesso e divulgação nas redes sociais e mídia.  

5. Elaborar e implementar Plano Nacional de Enfrentamento aos 
Homicídios de Jovens Negros, dos Povos e Comunidades Tradicionais, 
e da População de Rua, em privação de liberdade, em cumprimento de 
medida socioeducativa e pessoas com deficiência, visando o maior 
acesso à justiça e a formação específica em direitos humanos, a 
eliminação de ações repressoras em prol de abordagens humanizadas, 
respeitando as especificidades de identidade de gênero, raça/etnia, 
tradições e orientação sexual, bem como a investigação e elucidação, 
pelo Ministério Público, dos casos de "autos de resistência" ou 
decorrentes de intervenção policial, tendo como base o projeto de lei nº 
2.438/2015, as deliberações da III Conferência Nacional de Promoção 
de Igualdade Racial, a articulação inter federativa para a criação de 
planos estaduais e municipais, além da criação de instâncias de controle 
e participação social.  

6. Garantir recursos das três esferas de Governo para a implantação, 
fortalecimento e revitalização do Programa Juventude Viva e os direitos 
decorrentes do Programa Juventude Viva de igualdade racial, 
vinculando recursos no fundo específico da juventude, tendo em vista 
ações de reversão do genocídio da juventude negra.  

7. Desenvolver e fortalecer o SINAPIR com apoio financeiro permanente 
para programas e ações estratégicas de políticas públicas de prevenção 
e redução da mortalidade de crianças, adolescentes e jovens por 
violência, especialmente os homicídios, eliminando mecanismos do 
Estado que criminalizam a juventude negra e pobre; aprimoramento 
daqueles voltados ao acesso e garantia de direitos, humanização e 
reeducação;  implementação das leis 10.639/03 e 11.645/08; e fortalecer 
esses programas e ações com todos os ministérios. 

8. Estimular a criação e a implantação de políticas públicas, inclusive 
campanhas educativas, de valorização da identidade negra e de 
combate aos homicídios da juventude negra nos âmbitos federal, 
estadual e municipal, enfocando especialmente a cultura afrobrasileira, e 
garantindo a reserva de orçamento para espaços púbicos ligados a 
cultura negra. 

9. Construir diagnósticos de abrangência estadual e nacional sobre o 
genocídio da juventude negra, a partir da inclusão do quesito raça/cor 
(orientação sexual, gênero e pessoa com deficiência), de perícias 
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criminais, identificação criminal e civil, além de outros documentos que 
os órgãos de perícia e identificação venham a expedir, a fim de permitir 
levantamentos estatísticos e elaboração de mapa da violência por 
município para subsidiar ações de enfrentamento, com ênfase na 
capacitação temática dos profissionais de segurança pública e de outras 
políticas setoriais, como escolas e comunidade em geral, e garantir a 
publicação do relatório.  

10. Instar o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) a criar banco 
de dados público que compile informações sobre o controle externo da 
atividade policial realizado pelos Ministérios Públicos (MPs) estaduais e 
pelo Ministério Público da União (MPU), envolvendo especialmente 
dados sobre mortes provocadas por policiais e perfil sócio-racial das 
vítimas.  

11. Viabilizar a submissão hierárquica e administrativa dos órgãos de perícia 
técnico-científicos e secretarias de estado que não as que comandem os 
policiais (por exemplo, secretarias de saúde ou de DH) assegurando-
lhes meios técnicos e orçamentários que permitam uma ação efetiva 
com pleno respeito aos direitos humanos. 

12. Apoiar o empoderamento de LGBT jovens, negras e negros, para a luta 
contra a LGBTfobia e o extermínio da juventude negra, por meio de 
direcionamento efetivo de recursos para a realização de encontros e 
eventos, capacitação e campanhas midiáticas a fim de empoderar tais 
grupos e conscientizar contra preconceitos, bem como combater o 
extermínio da juventude negra compactuada pela mídia racista.  

13. Criar um programa nacional de proteção às mães, pais e familiares 
dos/as jovens negras assassinadas e negros assassinados, que vise o 
acompanhamento de uma equipe interdisciplinar, respeitando as 
especificidades de cada família.  
 
 

Eixo II – Subeixo 4: Enfrentamento à criminalização dos 
movimentos sociais e defesa dos direitos dos defensores de 

direitos humanos 
 

1. Articular, frente às esferas do poder público, mecanismos legais para a 
não-criminalização e a defesa de todos os movimentos sociais, com 
vistas a assegurar sua livre atuação.  

2. Reafirmar a garantia do direito à livre expressão e à manifestação dos 
movimentos sociais na luta pela efetivação dos direitos coletivos, direitos 
difusos e direitos individuais homogêneos. 

3. Articular frente ao Congresso Nacional a aprovação do projeto de lei nº 
4575/2009, que institui o Programa de Proteção aos Defensores de 
Direitos Humanos - PPDDH no âmbito da Secretaria Especial de Direitos 
Humanos, de modo a ampliar os mecanismos de proteção, garantir seu 
financiamento, efetivar e dar celeridade à proteção de defensoras e 
defensores de Direitos Humanos, bem como alteração do decreto 
8724/2016, com a garantia da efetiva e paritária participação da 
sociedade civil no conselho deliberativo do PPDDH e inclusão das 
pessoas em risco e vulnerabilidade, e não somente as ameaçadas.  
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4. Criar e efetivar o Pacto Nacional de Proteção à Pessoa Ameaçada como 
uma política de Estado, tendo como diretrizes gerais, dentre outras, a 
implementação e o fortalecimento da atuação dos Programas de 
Proteção a Pessoas Ameaçadas (PROVITA, PPCAM, PPDDH) em nível 
federal e estadual, capacitando as portas de entrada e equipes técnicas, 
e fortalecendo o conselho gestor e/ou conselho deliberativo; garantia de 
previsão orçamentária anual adequada e suficiente, bem como recursos 
de infraestrutura ao Sistema de Proteção a Pessoas Ameaçadas, para a 
viabilização de um atendimento pleno, imediato e de qualidade aos 
ameaçados e seus familiares; garantia da constituição de uma rede de 
proteção a lideranças indígenas, ribeirinhos e quilombolas, bem como às 
demais comunidades e povos tradicionais, assim como às suas 
respectivas famílias, em que investigações e a devida proteção sejam 
também asseguradas; o desenvolvimento de um plano de formação 
continuada para Movimentos Sociais e Defensores de Direitos 
Humanos, com vistas ao fortalecimento destes. 

5. Garantir a execução permanente dos programas de proteção (PROVITA, 
PPCAAM, PPDDH) por entidade da sociedade civil regularmente 
escolhida através das instâncias decisórias (CONDEL, Conselho Gestor, 
Coordenação Colegiada) e dos Fóruns Nacionais de entidades gestoras 
(FNEG). 

6. Articular frente ao Congresso Nacional pela não aprovação do texto do 
PL 867/15, apensado ao PL 7180/2014, que criminaliza a atividade 
docente, principalmente a docência crítica, com a possível tipificação do 
“assédio ideológico”. 

7. Promover seminários permanentes de diálogo sobre direitos humanos, 
bem como o intercâmbio entre estados, de projetos e ações no âmbito 
da temática da não criminalização dos movimentos sociais. Apoiar, 
ainda, que essas ações contem com membros de todos os envolvidos, 
como ativistas, militantes, coletivos, agentes de segurança pública e 
magistrados, entre outros. 

8. Resgatar a história dos movimentos sociais e incluir na base curricular 
comum em todos os níveis de escolaridade, em especial nas séries 
finais do ensino fundamental e médio, nas redes pública e privada, com 
ampla divulgação nos meios de comunicação. 

9. Disponibilizar espaços nas mídias oficiais e em canais abertos e 
fechados (rádios, TV, canais digitais, etc.) para a promoção das causas 
que resultaram em ameaças aos defensores(as) de Direitos Humanos. 

10. Criar uma rede de articulação dos movimentos sociais e defensores dos 
direitos humanos. 

11. Garantir que os movimentos sociais, através de projetos por eles 
elaborados, acessem verbas de forma autônoma, com o objetivo de 
exercer seus direitos. 
 

Eixo II – Subeixo 5: Memória, verdade e justiça 
 

1. Estimular a criação e efetivação de legislação Estadual, Distrital e 
Municipal com objetivo de renomear e de ressignificar os monumentos, 
escolas, vias, praças, prédios e demais logradouros públicos com nome 
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de torturadores, escravocratas e outros violadores de direitos humanos, 
e datas que lhes façam referência, para nomes de perseguidos, 
assassinados e combatentes da ditadura, bem como transformar locais 
emblemáticos em Espaços de Memória e Direitos Humanos. 

2. Efetivar as recomendações da Comissão Nacional da Verdade e demais 
Comissões da Verdade, criar mecanismos e instrumentos para 
acompanhamento, cobrança e divulgação dos seus relatórios em 
formatos acessíveis, e fomentar a realização de estudos e pesquisas 
sobre a ditadura militar, incluindo o apoio à produção de material 
didático e a ações de educação “para nunca mais”, a organização de 
acervos e sítios históricos e a criação de centro de documentação e 
referência sobre o período. 

3. Incentivar o uso das variadas ferramentas institucionais de justiça de 
transição, como as Comissões da Verdade, para os demais períodos de 
sistemáticas violações de direitos humanos no Brasil, como as ocorridas 
sob os paradigmas da escravidão, do extermínio da juventude negra, do 
extermínio dos povos indígenas, das vítimas da política de drogas e 
outros. 

4. Promover a desmilitarização das polícias e a humanização do sistema 
de segurança pública e do sistema prisional.  

5. Efetivar o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e 
instituir e fortalecer os Comitês de Combate à Tortura e Mecanismos de 
Prevenção e Combate à Tortura em todos os entes federados. 

6. Criar ou manter, a nível federal, e estimular, nos estados, órgãos para 
acompanhar e cobrar a efetivação das recomendações da Comissão 
Nacional e das Comissões Estaduais da Verdade. 

7. Garantir proteção e atenção às vítimas de violência de Estado e de 
violações de direitos humanos, inclusive às pessoas privadas de 
liberdade, que contemplem o atendimento e o acompanhamento 
especializado, oferecendo reparação integral (psíquica, simbólica e 
pecuniária) às pessoas atingidas, extensivo aos familiares. 

8. Estabelecer procedimentos para a produção de relatórios anuais, em 
formato acessível, contendo informações sobre casos de torturas e de 
violações de direitos humanos, incluindo padronização de notificação, 
para acompanhamento dos casos. 

9. Defender e estimular a implantação e a ampliação de práticas de Justiça 
Restaurativa e de Justiça de Transição, conforme estabelecido pelo 
protocolo de cooperação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pelos 
protocolos internacionais. 

10. Estimular e apoiar a revisão ou reinterpretação da Lei de Anistia com 
vistas à responsabilização dos agentes do Estado perpetradores de 
graves violações aos direitos humanos, como tortura, assassinato e 
desaparecimento de pessoas. 

11. Fortalecer os mecanismos de responsabilização dos agentes públicos 
que cometerem violações de direitos humanos, fomentar a autonomia 
funcional dos Institutos Médico Legais, a independência das 
corregedorias de polícia, sistema carcerário e socioeducativo; extinguir 
os autos de resistência como ferramenta de não-responsabilização de 
agente de segurança; e construir um pacto institucional de presença 
para erradicação da violência de Estado. 
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12. Combater, em especial nos meios de comunicação e quando praticada 
por agentes públicos, a intolerância e a apologia da tortura, por 
considerá-la crime de lesa humanidade (grave violação de direitos 
humanos) imprescritível, considerando ainda o formato de comunicação 
acessível. 

13. Estimular e fomentar comissões temáticas de Memória, Verdade e 
Justiça estaduais, municipais e do Distrito Federal, além de comitês 
correlatos de Memória, Verdade e Justiça na sociedade civil.  

14. Revisar a Lei de Segurança Nacional - especialmente em relação aos 
crimes imputados a cidadãos que contestem as posturas estatais no 
exercício de sua liberdade de manifestação - e a legislação constituída 
no período da ditadura, que atente contra os direitos humanos.  

15. Promover maior intercâmbio de informações entre as Comissões da 
Verdade e a Comissão de Anistia, a Comissão Especial (criada pela lei 
9.140/95), o Comitê Interinstitucional de Supervisão (instituído pelo 
Decreto presidencial de 17 de julho de 2009) e o Grupo de Trabalho do 
Estado de Defesa. 

16. Ressignificar o dia 1º de Abril como dia da memória e julgamento político 
do golpe de 1964. Incluir no calendário oficial datas em memória dos 
atingidos pela repressão e difundir o dia nacional de direitos humanos 
estabelecido pela Lei 12.641/2012. 

17. Estimular a punição de agressores que atuaram em diversos conflitos de 
terra, na guerrilha do Araguaia, na ditadura militar e em demais 
perseguições a militantes dos movimentos sociais. 

 

Eixo III – Subeixo 1: Desenvolvimento e direitos humanos 

1. Construir Política de Desenvolvimento sob a perspectiva dos direitos 
humanos em suas diversas especificidades, tais como segurança 
alimentar e nutricional; direito ao trabalho, seus benefícios e garantias; 
saúde; planejamento e educação para o envelhecimento, abrangendo 
pessoa com deficiência, a população LGBT, população negra, povos 
indígenas, população em situação de rua, migrantes, refugiados, 
apátridas, vítimas do tráfico de pessoas, pessoas privadas de liberdade 
e egressos do sistema prisional, povos e comunidades tradicionais, 
crianças, adolescentes, gênero, pessoa idosa e pessoas em situação de 
vulnerabilidade. 

2. Criar instrumento de acompanhamento, controle e avaliação das 
politicas públicas de direitos humanos, com diagnóstico e relatórios 
periódicos, disseminados, divulgados, e encaminhados às instituições 
publicas e privadas, garantindo a acessibilidade das pessoas com 
deficiência (LIBRAS, LIBRAS tátil, braile), com a participação de 
representantes da sociedade civil e governamental. 

3. Garantir em todos os locais de atendimento ao público, bem como em 
veículos de comunicação, profissionais adequados e qualificados para a 
comunicação e o atendimento à pessoa com deficiência, cumprindo, 
assim, a legislação em vigor (lei Nº 10.741/2003 - Estatuto do Idoso, Lei 
Brasileira de inclusão – LBI, e a Convenção da ONU Sobre os Direitos 



58 
 

das Pessoas com Deficiência) para inserção de intérprete de LIBRAS, 
além da promoção do seu ensino, assegurando a acessibilidade 
comunicacional. 

4. Garantir melhorias tecnológicas e assistivas, socialmente inclusivas, 
emancipatórias e ambientalmente sustentáveis, acesso à internet 
disponibilizado em espaços públicos, recursos de acessibilidade, 
incluindo audiodescrição, janelas de LIBRAS ampliadas (norma ABNT 
15290) e legendas ocultas, nas transmissões de atos da Administração 
Pública e pelas emissoras de radiodifusão de TV, bem como 
disponibilizar horários gratuitos nas emissoras de radiodifusão e jornais 
para uso dos movimentos sociais, populares, sindicatos, associações, 
segmentos sociais e entidades representativas dos direitos das pessoas 
com deficiência para causas relacionadas a direitos humanos, 
fortalecendo e promovendo campanhas para facilitar a circulação da 
mídia alternativa (rádios comunitárias, boletins e mídia eletrônica), com 
regulamentação dos materiais de comunicação que promovam esses 
direitos em sintonia com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos e 
dos Conselhos da Pessoa com Deficiência. 

5. Garantir, promover e proteger o direito humano à acessibilidade 
universal (arquitetônica, programática, instrumental, metodológica, 
comunicacional e atitudinal) e à mobilidade sustentável como condições 
essenciais para a participação social em igualdade de oportunidades, 
disponibilizando órteses e próteses, equipamentos em braile e LIBRAS 
em âmbito nacional, bem como a importância desses equipamentos e o 
exercício pleno da cidadania das pessoas com deficiência, pessoas 
idosas e pessoas com obesidade mórbida, levando em consideração a 
transversalidade nas políticas setoriais e nas relações com as questões 
de gênero, raça e etnia, orientação sexual e identidade de gênero e 
diversidade geracional, comunidades tradicionais, migrantes e 
população de rua. 

6. Garantir o cumprimento e a fiscalização das legislações e normas de 
acessibilidade, de inclusão e do Estatuto da Pessoa com Deficiência e 
Estatuto do Idoso, com a criação de canais de denúncia, garantindo-se a 
acessibilidade para os surdos e surdos cegos por meio de equipamento 
em braile e LIBRAS, sem excluir os serviços de profissionais tradutores 
e intérpretes de LIBRAS e guia intérprete, aplicação de multa àqueles 
que as descumprirem, garantindo o acesso à educação, acessibilidade, 
mobilidade rural e urbana, promovendo adequações como travessias 
elevadas, reformas nas calçadas, elevadores e piso tátil, dentre outras 
mudanças necessárias nos respectivos mobiliários, em todas as 
atividades e eventos culturais, esportivos e de lazer, organizados pelos 
setores públicos, privado e terceiro setor. 

7. Ampliar as políticas públicas de orientação, informação, prevenção, 
tratamento, saúde e redução de danos aos usuários de substâncias 
psicoativas, a partir de uma lógica laica e embasada por uma 
perspectiva de respeito aos direitos humanos, evitando a construção de 
estigmas em relação aos usuários de drogas. 

8. Realizar audiências públicas a fim de implantar políticas públicas e 
discutir as questões relacionadas às drogas, debater sobre a legalização 
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e suas consequências, realizando uma política de drogas baseada na 
promoção da saúde e não no encarceramento. 

9. Garantir recursos orçamentários necessários para a efetivação do direito 
à educação das pessoas com deficiência, com a contratação e 
capacitação de profissionais específicos na área da educação especial, 
sem onerar o familiar da pessoa com deficiência nas escolas e públicas.  

10. Ampliar e fortalecer a educação inclusiva, com coexistência das escolas 
e salas de educação bilíngue para surdos, surdocegos e ensino 
especializado, através da criação de núcleos de políticas públicas de 
apoio às pessoas em situação de exclusão e vulnerabilidade social, 
dentre as quais: pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência, 
quilombolas, ribeirinhos, pescadores, ciganos, caiçaras, população 
LGBT, imigrantes, refugiados, povos indígenas, índios em contexto 
urbano, povos de terreiros e de matriz africana, no cumprimento ao 
plano nacional de educação e demais bases legais para inclusão. 

11. Fortalecer e articular os coletivos de defesa de direitos por meio de 
formação política, e garantir recursos financeiros, bem como a livre 
utilização dos espaços e prédios públicos.  

12.  Assegurar planos, programas e ações de habitação que utilizem 
recursos federais, iniciativas para a regularização fundiária e a 
construção de moradias para populações vulneráveis, comunidades 
tradicionais, pessoas idosas, pessoas com deficiência, mulheres chefes 
de famílias, indígenas, migrantes, refugiados, comunidades quilombolas,  
do trafico de pessoas, LGBT (em especial travestis, mulheres 
transexuais e homens trans), população de rua e egressos do sistema 
prisional. 

13. Garantir a realização de pesquisas relacionadas às violações dos 
direitos humanos de pessoas privadas de liberdade, incluindo população 
migrante, com objetivo de incentivar projetos voltados à agricultura 
familiar com base agroecológica, segurança alimentar e nutricional, 
valorizando saberes locais e dos povos, com vistas à formulação de 
políticas de promoção de direitos humanos. 

14. Reestruturar, monitorar e garantir recursos à rede de atendimento para a 
emissão do registro civil de nascimento e da documentação básica 
visando a sua universalização através da interligação da rede de 
atendimento (saúde, educação e assistência social) e pelo Sistema de 
Justiça, Direitos Humanos e de Segurança, garantindo ao recém-
nascido a certidão de nascimento antes da alta médica, com foco nas 
regiões de difícil acesso e no atendimento às populações específicas 
como os povos indígenas, quilombolas, ciganos, pessoas em situação 
de rua, em sistema prisional, sistema socioeducativo, em instituições de 
longa permanência, casas de passagem, pessoas do campo, das águas 
e das florestas. 

15. Reconhecer, criar e garantir a mudança de registro civil, gratuitamente, 
pelos órgãos competentes, às pessoas travestis, mulheres transexuais, 
homens trans e outras identidades de gênero, sem necessidade de ação 
judicial e independente do processo transexualizador, apoiando e 
priorizando a aprovação do projeto de lei 5002-2013 (“Lei João W. 
Nery”). 
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16. Fomentar a aprovação do tratado internacional das Nações Unidas que 
obriga as empresas a respeitar direitos humanos, responsabilizá-las 
pelas violações, e que institua mecanismo para reparação das vítimas, 
bem como garantir o cumprimento do direito à consulta prévia, livre e 
informada aos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais 
em relação a empreendimentos previstos a serem instalados no interior 
ou no entorno dos territórios ocupados por estas comunidades. E que 
sejam vetados tais empreendimentos quando não aprovados por essas 
comunidades.  

17. Fomentar parcerias entre institutos de pesquisa, e universidades 
públicas e privadas, Universidades de Integração Internacional (UNILAB 
e UNILA), com a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) 
e Organizações/Instituições da América Latina para a criação de 
Observatórios e Fóruns em Direitos Humanos, desenvolvimento de 
pesquisas,  fortalecimento e universalização de programas de extensão, 
a exemplo do PROEX, garantindo o reconhecimento mútuo de 
diplomação e graduação, na promoção e defesa dos direitos humanos, 
com a garantia de alocação de recursos pelas agências de fomento 
brasileiras, Agência Brasileira de Cooperação (ABC), Ministério das 
Relações Exteriores e Ministério da Educação. 

18. Garantir que as pessoas com deficiência exerçam efetivamente as 
funções para as quais foram contratadas, devendo esse cumprimento 
ser rigorosamente fiscalizado pelos órgãos competentes.  

19. Implantar campanha educacional com o tema “acessibilidade”, visando 
garantir mobilidade e comunicação acessível em LIBRAS, LIBRASTÁTIL 
e Braille, em todos os espaços (domésticos, urbanos, educacionais, 
hospitais etc.), das pessoas com deficiência e de baixa mobilidade, 
permanente ou não, assim como idosos e pessoas com obesidade 
mórbida. 

20. Unificar nacionalmente a metodologia, produção, classificação e 
publicização dos crimes letais intencionais e criar de uma câmara 
técnica de mapeamento dos crimes violentos letais intencionais.  

21. Criar e implementar política nacional para os atingidos por barragens e 
as populações impactadas por grandes projetos de infraestrutura, com a 
participação das populações e de representações das esferas federal, 
estadual e municipal na formulação dessa política, a qual defina o 
conceito de atingido e populações impactadas, seus direitos e formas de 
reparação das perdas sofridas e causadas por empresas públicas e 
privadas, bem como assegure a implantação de planos de 
desenvolvimento sustentável. 

 

Eixo III – Subeixo 2: Compromissos institucionais com as políticas de 
reparação, ações afirmativas e promoção da igualdade 

1. Garantir o direito à habitação para população em situação de rua, LGBT 
(em especial travestis, homens e mulheres e transexuais) e egressos do 
sistema prisional por meio de cotas nas moradias concedidas pelas 
agências e programas de habitação. 
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2. Efetivar e monitorar o cumprimento da lei 10.639/2003 e lei 11.465/2008, 
que prevê o ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, nas 
escolas, de modo que sejam realizadas capacitações continuadas para 
técnicas e técnicos, professoras e professores e todo o corpo 
administrativo, assegurando, assim, a devida previsão orçamentária 
para a efetivação das leis em questão.  

3. Implementar a Política Nacional da População em Situação de Rua, 
fomentando a adesão dos estados e municípios, garantindo a inserção 
da população em situação de rua nos sistemas de garantia básicas de 
direitos, como educação, saúde, assistência social, habitação, trabalho, 
garantindo previsão orçamentária e o financiamento da política.  

4. Garantir e assegurar a demarcação e a titulação dos territórios de povos 
originários das florestas (indígenas) e quilombolas, como forma de 
garantir e respeitar a cultura, e afirmar previsão orçamentária para o 
cumprimento do proposto, manifestando, também, posição contrária ao 
proposto pela PEC 215.  

5. Incluir os quesitos étnico e racial, credo, gênero, orientação sexual e 
identidade de gênero e pessoas com deficiência em todos os sistemas 
de informação e registros administrativos com vistas a garantir a 
produção de levantamento periódico de dados que acompanhem o 
andamento das políticas contra discriminação racial, por orientação 
sexual e identidade de gênero, religiosa, em razão de deficiência, bem 
como da população negra e LGBT como um todo. 

6. Fortalecer os conselhos e fundos de igualdade racial, fomentando a 
criação destes em nível municipal, garantindo a representação dos 
povos e comunidades tradicionais mestiços e caboclos e a formação 
para o trabalho de monitoramento e controle social. 

7. Garantir o acesso aos direitos e serviços básicos de grupos nômades, 
criando Centros de Tradição Cigana (CTC) que assegurem a oferta de 
serviços de saúde, educação e cidadania em nível municipal, estadual e 
federal.  

8. Promover e fortalecer o acesso e a permanência no ensino superior para 
populações em situação de vulnerabilidade, negras e negros, povos 
originários das florestas (indígenas), quilombolas, pessoas com 
deficiência, população LGBT, profissionais do sexo, ciganos, população 
em situação de rua, a partir de cotas, bolsa permanência para alunos de 
universidades públicas e privadas, beneficiados pelo FIES e PROUNI e 
outras ações afirmativas. 

9. Implantar política de cotas, nos três níveis da federação, para negras e 
negros, povos originários das florestas (indígenas), quilombolas, 
travestis, transgêneros, homens e mulheres transexuais, nos concursos 
e processos seletivos públicos.  

10. Garantir o acesso à terra e à habitação para comunidades tradicionais e 
outras comunidades em situação de vulnerabilidade, com ações que 
priorizem a celeridade nos processos administrativos de regularização 
de áreas urbanas e rurais, bem como o Programa Nacional de 
Habitação Rural. 

11. Garantir a liberdade religiosa e o reconhecimento de todas as 
expressões de cultura tradicionais, considerando os povos indígenas, as 
comunidades tradicionais de religiões de matriz africana, com 
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mecanismos de preservação das manifestações religiosas, garantia do 
direito de prestação de assistência religiosa nas entidades hospitalares e 
estabelecimentos prisionais - conforme Lei nº 9.982/2000 - e retirada de 
todos os símbolos religiosos das repartições públicas. 

12. Fortalecer as políticas públicas e ações que promovam os direitos das 
comunidades tradicionais, população negra, mulheres, população LGBT 
e jovens.  

13. Fortalecer os órgãos e a rede de assistência de defesa e proteção dos 
direitos humanos, por meio de sua autonomia e articulação com outros 
órgãos. 

14. Promover ações articuladas para o combate ao racismo e à intolerância, 
e para fomentar a valorização da cultura de povos de comunidade 
tradicionais, mulheres negras e juventude negra, por meio de 
campanhas e capacitações com foco na promoção da igualdade racial. 

15. Criar mecanismos para valorizar a cultura das comunidades tradicionais, 
para efetivar as legislações de direitos adquiridos por elas. 

16. Garantir a manutenção de orçamento para políticas públicas de ações 
afirmativas com foco no combate ao racismo, às desigualdades étnico-
raciais e a outras vulnerabilidades. 

17. Desenvolver políticas afirmativas e de promoção da igualdade para 
jovens, negras e negros, indígenas, mulheres, pessoas com deficiência, 
povos e comunidades tradicionais, comunidade LGBT, população em 
situação de rua e pessoas idosas, com ampla divulgação e 
transparência das ações do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, 
bem como a democratização do acesso à justiça, aplicando na íntegra o 
Estatuto de Promoção da Igualdade Racial que foi modificado pelo 
Congresso Nacional. 

18. Desenvolver políticas afirmativas e de promoção de uma cultura de 
respeito à livre orientação e expressão sexual e identidade de gênero, 
favorecendo a visibilidade e o reconhecimento social. 

19. Propor reformulação do texto da Lei nº 9.100/95 que prevê cotas para 
mulheres como candidatas em partidos políticos, incluindo também cota 
de tempo no horário eleitoral obrigatório para as candidatas mulheres, 
respeitada a autodeclaração de identidade de gênero, com a 
especificidade de grupos étnico/racial e mulheres com deficiência.  

20. Instituir e apoiar ações afirmativas e políticas de equidade, na esfera 
publica e privada, para a ampliação da presença de jovens, mulheres, 
negras e negros, povos originários das florestas (indígenas), LGBTs, 
comunidades e povos tradicionais, quilombolas, população em situação 
de rua e pessoas com deficiência no mundo do trabalho, por meio de 
ações como incentivo fiscal e vagas divulgadas no Sistema Nacional de 
Emprego (SINE). 

21. Incentivar a fiscalização e possível veto sobre relações do poder público 
com instituições e ações que violem os direitos humanos. 

22. Mapear efetivamente os terreiros, comunidades e povos tradicionais, e 
fomentar sua titulação com vistas a garantir a preservação dos espaços 
e combater as intolerâncias religiosas. 

23. Implementar o Estatuto da Igualdade Racial e regulamentar a lei 
brasileira de inclusão (Lei nº 13.146/2015), bem como implementar o 
Sistema de Promoção da Igualdade Racial. 
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24. Garantir a consulta pública a povos indígenas e comunidades 
tradicionais em caso de intervenção em seus territórios, conforme aos 
acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário, a exemplo da 
Convenção 169 da OIT, bem como articular constitucionalmente a 
proibição à mineração em territórios indígenas, intensificar a fiscalização 
e o combate aos investimentos turísticos que descumprem as 
condicionantes ambientais, e garantir a preservação e manutenção de 
sítios arqueológicos em terras indígenas e quilombolas. 

25. Fortalecer o Registro Administrativo de Nascimento de Indígena (RANI), 
por meio de isenção da taxa de 2ª via de emissão do RG para inclusão 
das informações do RANI e da fiscalização de identidades falsas. 

26. Implementar políticas públicas voltadas para a população indígena que 
vive no contexto urbano.  

27. Garantir a mobilidade e o acesso à comunicação às populações 
tradicionais, quilombolas e indígenas, por meio de políticas públicas 
como as de meio de transporte acessível e de instalação de sinal de 
internet gratuito.  

28. Garantir o uso do nome social de travestis e transexuais, bem como 
assegurar o direito da estudante e do estudante de optar pelo nome 
social em seu cadastro estudantil em todo o ambiente educacional, 
assim como o uso do nome tradicional no registro de nascimento dos 
povos indígenas. 

29. Promover a interlocução dos povos originários das florestas (indígenas), 
grupos sociais vulneráveis, povos e comunidades tradicionais com 
outros povos da América do Sul, recuperar e proteger espaços físicos 
relevantes para reprodução no campo cultural, e garantir a segurança 
alimentar de acordo com suas especificidades, por meio de políticas 
públicas especificas e orçamento definido para tal. 

30. Garantir a implementação dos Centros Pops, consultórios de rua e 
CAPs, assim como assegurar a capacitação continuada para os 
profissionais do SUAS e do SUS que atuam nessa temática.  

31. Implementar em escala nacional, o Plano Juventude Viva, garantindo 
sua transformação em política de Estado.  

32. Propor projeto de lei que preveja a comunidade caiçara na política 
nacional dos povos tradicionais.  
  
 
 
Eixo III – Subeixo 3: Promoção dos direitos humanos econômicos, 

sociais, culturais e ambientais 
 

1. Promover o direito humano à alimentação adequada dos povos de 
comunidade tradicional, com base na lei nº 11.346 de 15 de setembro de 
2006, garantindo a previsão de fomento e a regulamentação de 
produções artesanais, e manejo de espécies vegetais e animais 
alimentados a partir dos recursos naturais locais considerando as 
diversidades das culturas alimentares em todas as suas práticas, ritos, 
crenças, medicinas e conhecimentos tradicionais e manejos inclusos 
para pessoas idosas, para pessoas com deficiência, para povos 
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indígenas, dos campos, da floresta, das águas e povos e comunidades 
tradicionais, povos originários, quilombolas e ciganos em áreas urbanas. 

2. Fomentar a realização de programas e projetos de fortalecimento 
cultural dos povos e comunidades tradicionais, levando em conta a 
acessibilidade para pessoas com deficiência, como forma de valorizar e 
assegurar a sobrevivência de suas memórias, incluindo-os nos debates 
de direitos humanos, a fim de garantir políticas sociais de qualidade, 
afirmando o acesso à educação diferenciada em todos os níveis, 
considerando as necessidades e especificidades de cada povo. 

3. Garantir a concepção, viabilização e qualificação, nas metrópoles, de 
políticas de atendimento voltadas aos povos indígenas que vivem ou 
estão de passagem nas cidades, tais como: a) garantir casa de 
passagem para indígenas em trânsito; b) garantir moradia aos indígenas 
que vivem nos municípios; c) estabelecer e garantir espaços de venda, 
estocagem e divulgação de artesanatos e outros bens materiais e 
imateriais comercializados e transmitidos por esse segmento; d) 
formação contínua dos agentes municipais, servidoras e servidores 
públicos para o atendimento aos povos indígenas, considerando a sua 
cultura diferenciada, nas diversas políticas de educação escolar 
indígena, saúde indígena, gestão do território e assistência social. 

4. Desenvolver mecanismos técnicos que impeçam a efetivação de todo e 
qualquer projeto de lei ou legislação, normativa, medida provisória ou 
decreto que dificulte a demarcação de terras indígenas, em especial a 
PEC 215. 

5. Garantir fomento para criação e ampliação de políticas para a agricultura 
familiar orgânica e agroecológica, com respeito às especificidades locais 
em áreas rurais, urbanas e periurbanas. 

6. Possibilitar o acesso efetivo das populações em situação de 
vulnerabilidade, assim como as instituições da sociedade civil que 
defendem direitos dos diversos segmentos, à defensoria pública, através 
da criação de núcleos regionais, disponibilizando defensores públicos e 
servidores qualificados, garantindo atendimento transversal, humanizado 
e as condições adequadas de acessibilidade, bem como fortalecer 
canais de aproximação e mecanismos de transparência entre os 
cidadãos e os operadores de direito. 

7. Ampliar e fomentar ações articuladas em direitos humanos entre o 
governo e a sociedade civil visando a formação profissional, e 
estratégias de inclusão e acesso ao mundo do trabalho, seja por meio 
do emprego assalariado formal, seja pela via da economia solidária ou 
de microempreendimentos individuais ou familiares, com ênfase na 
inserção e reinserção socioeconômica de egressos do sistema de 
privação de liberdade e da socieducação, população em situação de rua, 
população LGBT, pessoas idosas, pessoas com deficiência, usuários da 
saúde mental, população negra, refugiados, imigrantes, povos 
originários, tradicionais, povos circenses, ciganos e pescadores 
artesanais; e considerando em especial a garantia de trabalho, emprego 
e renda para as populações beneficiárias de programas habitacionais 
financiados pelos três entes federativos, para permitir seu acesso ao 
mundo do trabalho em local no entorno de sua residência. 
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8. Assegurar o direito ao trabalho das populações em situação de 
vulnerabilidade, incluindo a população em situação de rua, as pessoas 
com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, bem 
como a população privada de liberdade, inclusive em regime fechado, 
estabelecendo mecanismos que apoiem e obriguem as empresas 
públicas e privadas à inclusão adequada para a população privada de 
liberdade ou egressa do sistema prisional, criando políticas de cotas e 
incentivos fiscais, ou promovendo a reintegração por meio de iniciativas 
de associativismo e cooperativismo social, visando a reinserção 
socioeconômica e consequente redução das taxas de reincidência 
criminal. 

9. Estabelecer diretrizes na política penitenciária estadual que fortaleçam o 
processo de reintegração social dos indivíduos (adolescentes, jovens, 
adultos e pessoas idosas) em privação de liberdade, internados e 
egressos, com sua efetiva inclusão nas políticas públicas sociais, 
fomentando cursos de capacitação profissional e garantindo o direito à 
escolarização, de prestar vestibular, matricular-se e cursar, assim como 
prestar concurso público e assumir o cargo.  

10.  Exigir do governo políticas públicas para o sistema prisional e 
socioeducativo, garantindo a humanização do sistema e a formação dos 
funcionários em direitos humanos, com plano de carreira aos agentes 
penitenciários e socioeducadores, incluindo a elaboração de Estatuto 
que contemple a identidade funcional destes profissionais, com 
condições dignas de trabalho, com participação do sindicato, e para o 
reeducando políticas formuladas do CCEP, Copen (conselho 
penitenciário), e Conselho de Direitos Humanos, tendo como 
fundamento o respeito ao reeducando e a preservação de todos os 
direitos que a sentença não lhe tenha retirado. 

11. Efetivar a politica de creches, lavanderias e restaurantes públicos em 
espaços de concentração de trabalhadoras e trabalhadores, com a 
preocupação de uso de tecnologias de uso ambiental. 

12. Garantir condições de saúde à população carcerária e socioeducativa 
privada de liberdade – ampliar e qualificar as políticas públicas de 
saúde, contemplando nos atendimentos a utilização das práticas 
integrativas e complementares, além do atendimento biopsicomédico. 

13. Garantir uma política de desencarceramento por meio da efetivação e 
implementação de penas e medidas alternativas à restrição de liberdade 
que assegurem a educação e socialização dos apenados e dos 
socioeducandos, bem como a inclusão social dos egressos desses 
sistemas. 

14. Ampliar o acesso a órgãos públicos e privados para garantia da 
documentação civil para todas e todos. 

15. Garantir as condições para a realização de acampamentos ciganos e 
montagens de circos, em todo o território nacional, visando a 
preservação de suas tradições, práticas e patrimônio cultural. 

16. Fortalecer ações de implementação da rede de atendimento, defesa e 
promoção dos direitos humanos, para enfrentamento aos diversos tipos 
de violências, sejam elas de gênero, raça/etnia, nacionalidade, idade, 
orientação sexual, identidade de gênero, situação de vulnerabilidade, 



66 
 

diversidade religiosa, pessoas com deficiência ou xenofobia, 
reconhecendo e respeitando as novas configurações familiares. 

17. Apoiar e valorizar grupos de mulheres quebradeiras de coco babaçu e 
outros grupos extrativistas, coletores e catadores, com o objetivo de 
promover e proteger a sociobiodiversidade e a permanência do seu 
modo de vida tradicional. 

18. Efetivar, nos estados, as redes de proteção dos direitos humanos de 
lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais a partir da 
implementação dos Centros de Referências em Direitos Humanos e 
promover a prevenção e o combate à homofobia, lesbofobia e 
transfobia. 

19. Garantir a divulgação de documentos que são marcos regulatórios dos 
direitos humanos, em linguagem simplificada, acessível para todos os 
cidadãos, prioritariamente para a população em vulnerabilidade e risco 
social e traduzida nas línguas indígenas, libras e braille. 

20. Garantia de apoios financeiros e editais para projetos, pontos de cultura, 
casas de teatro, circos, espaços culturais alternativos e terreiros para 
promoção da diversidade cultural e artística, desenvolvendo atividades 
culturais, educacionais, de lazer e esporte, oriundas dos povos 
indígenas, quilombolas, povos de terreiro, ciganos, famílias circenses e 
demais povos tradicionais, arte de rua e arte popular, incentivando 
ações sociais sistemáticas, junto à comunidade, possibilitando o 
fortalecimento e desmistificação destes espaços. Além disso, criação do 
dia municipal, estadual e nacional de Direitos Humanos. 

21. Garantia e valorização de ações culturais permanentes que promovam 
culturas de direitos humanos para a população em situação de rua, 
população negra, população indígena, LGBT, refugiados, migrantes, 
pessoas com deficiência, crianças e adolescentes, pessoa idosa, 
agricultores familiares, trabalhador rural e populações tradicionais e 
certificar-se, ainda, do respeito à livre orientação sexual e da identidade 
de gênero, por meio de políticas públicas e legislações específicas. 

22. Promoção de condições de convívio e frequência das pessoas idosas e 
das pessoas com deficiência nos centros de convivência e garantir 
espaços seguros de cultura, esporte, transporte e lazer comunitários 
para todas e todos, impulsionando a qualidade de vida. Ademais, 
ampliação de investimentos em equipamentos de arte, cultura, esporte e 
transporte, garantindo a todos os públicos a mobilidade para frequentar 
os diversos territórios e apreciar os espaços de cultura, lazer e esporte. 

23. Afirmação dos princípios da dignidade humana e da equidade de forma 
a pautar o desenvolvimento econômico e social, e garantia de acesso de 
todas as pessoas aos direitos habitacionais, econômicos, sociais, 
culturais e ambientais, a inclusão de todos os grupos em situação de 
vulnerabilidade, de identidade e diversidade de gênero, raça e etnia, 
orientação sexual, geracional, pessoas idosas, pessoas com deficiência, 
pessoas em situação de rua, pessoas inseridas no sistema 
socioeducativo ou prisional e catadores/as de material reciclável e 
reutilizável em todos os setores, tendo como princípios a dignidade, a 
igualdade, a solidariedade, a participação popular e o controle social no 
ciclo de construção e discussão de políticas públicas em direitos 
humanos. 
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24. Implementação e garantia, tanto nas instituições públicas quanto 
privadas, de reconhecimento e adoção do nome social para aqueles e 
aquelas cuja identificação civil não reflita adequadamente sua identidade 
de gênero, mediante a solicitação do/da interessado/a. E ainda, 
capacitação permanente dos servidores públicos como promoção da 
cultura de respeito, orientação e validação da documentação das 
pessoas transgêneras. 

25. Estruturação de uma política pública que promova assistência adequada 
às mulheres, assegurando a atenção humanizada, a pré-natal, parto, 
pós-parto, puerpério, situação de aborto, amamentação em livre 
demanda, conforme preconizado pela OMS, cumprimento da lei de 
acompanhamento, escolhido pela mulher, independente do gênero, em 
todas as maternidades do Brasil, públicas ou particulares, e efetivação 
de todos os direitos inerentes a criança, como o cuidado à saúde, 
atendimento noturno e visitação dos filhos das mulheres privadas de 
liberdade, com especial atenção para mulheres nômades, como 
circenses e ciganas.  

26. Estruturação de política pública adequada nos estabelecimentos penais 
em todos os estados para atendimento às necessidades das mulheres e 
o respeito à identidade de gênero, criando, inclusive, a Ala LGBT nos 
estabelecimentos penais femininos e assegurando o respeito ao uso do 
nome social, bem como a realização de concurso público específico, 
multidisciplinar e capacitado para viabilizar e promover, dentro das 
instituições penais, a cultura de direitos humanos da população 
carcerária – educação, saúde, profissionalização, trabalho, lazer, cultura, 
informação, acesso à justiça, sem tolerar preconceitos e estigmatizações 
decorrentes da imposição dos papeis de gênero. A equipe técnica 
multidisciplinar será composta por assistentes sociais, profissionais da 
saúde, de recursos humanos e assessores jurídicos, em número 
proporcional à quantidade de presas e presos, que atue dentro de 
penitenciárias e cadeias públicas (incluindo Centros de Detenção 
Provisória). 

27. Elaboração de política pública de capacitação que amplie as alternativas 
de sustentação econômica e inserção no mundo do trabalho dos 
cidadãos em situação de vulnerabilidade e risco social, e que reconheça 
as especificidades dos segmentos contemplados, especialmente povos 
e comunidades tradicionais, ciganos, circenses tradicionais, refugiados, 
imigrantes, mulheres, população LGBT, adolescentes, jovens, pessoas 
idosas e pessoas com deficiência. 

28. Efetivar a implementação de políticas de saúde da população LGBT, 
mulheres, população negra, povos e comunidades tradicionais, povos 
nômades, como os circenses e os ciganos, indígenas, pessoas em 
situação de rua, pessoas idosas e pessoas com deficiência, articuladas, 
de forma a promover campanhas informativas sobre os programas, 
projetos e ações destas políticas no atendimento de usuários que 
demandam ações e medicamentos de alto custo e o debate sobre 
anemia falciforme (que atinge a população negra, majoritariamente), e 
criando, também, ambulatórios de saúde integral para travestis e 
transexuais e uma política de saúde específica para profissionais do 
sexo. 
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29. Exigir que as políticas de saúde efetivem direitos assegurados nos 
marcos legais brasileiros e também em tratados internacionais dos quais 
o Brasil é signatário, considerando a diversidade humana nas 
dimensões, conforme os itens a seguir: a) tendo como parâmetro os 
direitos humanos, que as políticas públicas de saúde contemplem as 
mulheres em todas as suas especificidades de raça, etnia, orientação 
sexual, geracional, mulheres rurais, das florestas, das águas, 
quilombolas e indígenas, circenses, ciganas, com deficiência, privadas 
de liberdade, jovens, mulheres em situação de rua; b) exigir a 
implementação das medidas acordadas no Cairo, que, entre outras, 
merecem ser destacadas: i) garantir acesso efetivo à ampla gama de 
métodos contraceptivos e prevenção de infecções sexualmente 
transmissíveis; ii) desenvolver políticas e programas para erradicar a 
discriminação baseada na orientação sexual e na identidade de gênero; 
iii) possibilitar a interrupção da gravidez em casos previstos por lei; iv) 
garantir acesso universal a serviços de saúde sexual e reprodutiva de 
qualidade, considerando as necessidades dos homens, pessoas idosas, 
mulheres, adolescentes e jovens, LGBT, pessoas com deficiência e 
aquelas que vivem em condições de vulnerabilidade; v) garantir 
estratégias de prevenção, controle e diagnóstico do HIV/AIDS; vi) 
promover ações que melhorem a qualidade de assistência materno-
infantil.  

30. Garantir e efetivar o cumprimento, pelas três esferas de governo, das 
políticas de atendimento já existentes, e implementação de novas 
políticas públicas para a garantia dos direitos humanos para migrantes e 
refugiados, entre as quais as deliberadas na COMIGRAR, tal como 
acesso à educação e ao trabalho, validando a educação e o trabalho no 
país de origem, bem como a mudança do estatuto do estrangeiro de um 
foco na segurança nacional para um foco em direitos humanos. 

31. Implementar a Política Nacional para a Pessoa em Situação de Rua que 
vise a garantia dos direitos fundamentais desta população, bem como 
fortalecer as políticas públicas de atendimento como, por exemplo, a 
qualidade de abrigos e albergues e o acompanhamento dos egressos 
das casas de acolhimento 

32. Garantir o reconhecimento da lei nº 12.305/2010 que trata da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, fortalecendo a ampliação da coleta 
seletiva de lixo bem como os direitos dos catadores de lixo.  

33. Promover o desenvolvimento econômico e social sustentável, com 
garantia de investimentos para pesquisas sobre implementação de 
novas energias que não utilizem como base o petróleo ou a energia 
nuclear; garantia de proteção, revitalização e conservação das áreas 
naturais ainda presentes nos perímetros urbanos e periurbanos; fomento 
à economia solidária e apoio à distribuição de renda mais igualitária. 

34. Garantir o cumprimento da função social da propriedade e combate à 
especulação imobiliária através da implementação dos instrumentos do 
Estatuto da Cidade (por exemplo, IPTU progressivo e desapropriação 
por abandono), realizando o mapeamento dos imóveis públicos e 
privados que não cumpram sua função social, bem como aprimorar os 
mecanismos de defesa contra os crimes de especulação imobiliária e 
regulação do mercado de aluguéis, fortalecendo o fundo de habitação 
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social, a fim de fortalecer, também, estratégia de mediação de conflito 
nas instâncias dos poderes judiciário, legislativo e executivo.  

35. Garantir a implementação da Lei do SINASE em todos os centros de 
cumprimento de medida socioeducativa, bem como garantir seu efetivo 
cumprimento, apoiando os estados, o Distrito Federal e os municípios na 
implementação de programas de atendimento ao adolescente em 
privação de liberdade, com garantia de escolarização, atendimento em 
saúde, esporte, cultura e educação para o trabalho, condicionando a 
transferência voluntária de verbas federais à observância das diretrizes 
do plano nacional.  

36. Incentivar a geração de energia de fontes renováveis, tais como solar, 
fotovoltaicas, eólicas e outras. 

37. Assegurar o direito à alimentação adequada, com alimentação saudável 
sem uso de agrotóxicos, fortalecendo o modelo de agricultura familiar e 
agroecológica, em conformidade com a lei nº11.422 de 22 de dezembro 
de 2006 e a economia solidária. 

38. Fortalecer as redes socioambientais e a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos sob a ótica dos direitos humanos, para ampliar a coleta seletiva 
e beneficiar os catadores de material reciclável. 

39. Reconhecer o acesso à água e ao saneamento básico como direitos 
humanos fundamentais decorrentes do direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, a ser regulamentado pela União, com 
articulação de ações entre União e estados para assegurar a segurança 
alimentar, fortalecendo os órgãos de controle social que asseguram uso 
e ocupação apropriados do solo, nascentes, florestas e biodiversidade. 

40. Assegurar que as políticas urbanísticas e de habitação sejam 
implementadas sob a ótica dos direitos humanos, garantindo a 
universalização do acesso aos programas habitacionais do governo a 
todos os grupos e pessoas em condições de vulnerabilidade social, 
considerando os princípios da moradia digna e do desenho universal, 
com infraestrutura e acessibilidade aos equipamentos sociais. 

41. Garantir a segurança alimentar e nutricional e o incentivo a produção 
orgânica agroecológica, a assistência técnica e a implantação do 
programa nacional de redução de agrotóxicos (PRONARA), visando a 
eliminação do uso de transgenia e agrotóxicos e incentivar a agricultura 
orgânica e familiar, vinculando programas de transferência de renda à 
garantia da segurança alimentar de grupos vulneráveis,  com ênfase na 
participação das mulheres como potenciais beneficiárias. 

42. Garantir fomento para criação, implementação e manutenção de 
canteiros em espaços públicos, compostos de vegetação relativa às 
culturas de povos e comunidades tradicionais e de matriz africana, 
plantas medicinais e espécies alimentícias locais, a partir de sementes 
crioulas e sem veneno. 

43. Inverter os fundamentos do desenvolvimento, de modo a retirar de seu 
centro de orientação a lógica do capital e do mercado, e colocar os 
direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais como centro 
orientador e irradiador.  

44. Garantir fim de subsídios fiscais para empresas de transgênicos, 
agrotóxicos, hidronegócio, mineração e indústria de alimentos, 
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reconhecendo que estas impactam negativamente sobre a garantia dos 
direitos humanos, sociais, ambientais, culturais e econômicos. 

45. Garantir a efetivação de uma política educacional específica para os 
povos indígenas e assegurar às crianças dos diferentes grupos étnicos o 
direito de serem alfabetizadas também na língua materna delas, 
conforme recomendação dos direitos humanos linguísticos, fomentando 
programas de educação bilíngue, onde crianças venham a ter língua 
materna diferente do português.  

46. Garantir o direito à educação regular, educação em libras e 
profissionalizante, pública, de qualidade, integral e orientada pelos 
princípios dos direitos humanos, com foco especial às pessoas em 
situação de rua, às pessoas que vivem na zona rural, a ribeirinhos, a 
quilombolas, a indígenas, circenses, etnia cigana, pessoas com 
deficiência, pessoas LGBT, a egressos e pessoas que estão no sistema 
prisional e no sistema socioeducativo (inclusive dos operadores desses 
sistemas), e a outros públicos vulneráveis. 
 

Eixo III – Subeixo 4: Estratégicas de mobilização e promoção dos 
direitos humanos 

 

1. Estabelecer grupos de diálogos e formação com os movimentos 
sociais para reflexão e monitoramento de políticas públicas sobre 
ações de enfrentamento aos preconceitos, particularmente os 
relacionados à população em situação de rua, xenofobia, racismo, 
sexismo, machismo, LGBTfobia, afroteofobia e intolerância religiosa, 
implementando e fortalecendo as políticas públicas para o 
enfrentamento ao preconceito e à discriminação nas relações 
trabalhistas, escolares e sociais, promovendo permanentemente 
campanhas e eventos para o combate a qualquer forma de 
preconceito e intolerância, e promover audiências públicas para 
debater a aprovação do projeto de lei nº 7.582/14, que estabelece 
crimes contra grupos vulneráveis. 

2. Aproximar os movimentos sociais da defensoria pública, apoiando o 
fortalecimento desta, para que tenha condições de defender, orientar 
e assessorar os movimentos sociais e demais entidades da 
sociedade civil hipossuficientes. 

3. Publicar e divulgar, de forma ampla (como por meio de audiências 
públicas) e periódica, em meios de comunicação acessíveis, dados e 
estatísticas sobre o trabalho das polícias, do Ministério Público, da 
Defensoria Pública e do sistema penitenciário, garantindo acesso à 
informação à população em geral, inclusive quanto ao acesso aos 
autos de resistência. 

4. Ampliar a publicidade dos atos públicos, das deliberações dos 
conselhos de direitos e dos pactos federativos referentes aos direitos 
humanos, garantindo maior participação social e criando calendário 
de mobilização e promoção dos direitos humanos (elaborado pelo 
Conselho Nacional de Direitos Humanos, juntamente com os 
movimentos sociais), a fim de denunciar atos de violação de direitos 
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humanos e de divulgar as políticas de direitos humanos, em formato 
acessível, articulando instituições que realizam práticas inovadoras 
em direitos humanos e garantindo o financiamento e fortalecimento 
dos CRDHs (Centro de Referência em Direitos Humanos).  

5. Promover a participação da sociedade civil na apuração de violações 
de direitos, observando as disposições das leis específicas. 

6. Garantir, por meio de políticas públicas de incentivo fiscal, apoio 
técnico, administrativo, gerencial, de apoio a projetos e assessoria 
jurídica às organizações da sociedade civil que defendem e 
protagonizam os direitos humanos. 

7. Reconstruir a metodologia das conferências, garantindo sua função 
de dispositivo de participação popular, democrática, diversificada e 
qualificada, ampliando sua divulgação e estabelecendo parcerias 
nacionais e internacionais com troca de experiências e informações 
sobre a participação social junto à população e suas realizações, e 
assegurando que as temáticas não sejam discutidas separadamente. 

8. Trabalhar as transversalidades dos direitos humanos, priorizando de 
forma efetiva as políticas públicas básicas de saúde, educação, 
cultura, esporte, lazer e assistência social, respeitando as 
peculiaridades de cada segmento e levando essas temáticas para as 
demais políticas setoriais. 

9. Divulgar amplamente a lei de direito de resposta (lei nº 13.188, de 11 
de novembro de 2015). 

10. Criar ações, como grupos de trabalhos e fóruns, que promovam 
debates entre a sociedade civil, representantes da segurança pública 
e demais serviços públicos, com vistas à construção de uma relação 
mais humanizada e implementar uma polícia comunitária por meio de 
parceria entre as esferas de governo estadual e federal.  

11. Dar publicidade aos casos de crimes hediondos motivados por ódio a 
grupos vulneráveis, promovendo ações educativas e de mobilidade 
social com a finalidade de reduzir os índices de criminalidade, bem 
como destinar dotação orçamentária para o combate a esse tipo de 
violência e para a promoção de políticas de direitos humanos. 

12. Promoção de campanhas contra o abuso de poder praticado por 
agentes de segurança pública por meio de diversas ações, como a 
denúncia sistemática de todo e qualquer ato de violência praticado 
por membros destas corporações, visando também à 
conscientização contra a violência institucional e o assédio moral nas 
esferas públicas e privadas. 

13. Elaborar projetos culturais, com previsão orçamentária, que 
possibilitem a ocupação de espaços sociais a fim de investir na 
melhoria da infraestrutura das unidades de projetos sociais, com 
ênfase na oferta de serviços de lazer, cultura, esporte e cidadania, 
viabilizando o contato com a coletividade e uma visão humanizada 
do outro a partir de uma concepção de direito à cidade. 

14. Reformular e promover programas e projetos de qualificação técnica 
profissional e fortalecer as iniciativas já existentes, como o 
PRONATEC, e as atividades de economia solidária, com foco nos 
movimentos vulneráveis da população, visando a inclusão produtiva 
e a sustentabilidade socioambiental, e criar programas de 
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profissionalização e ressocialização para a população egressa do 
sistema prisional e encarcerada, em situação de rua e pessoas que 
fazem o uso abusivo de drogas, com garantia de trabalho e renda, de 
modo a viabilizar a efetivação dos direitos ao trabalho, à justiça e à 
cidadania. 

15. Promover a participação da sociedade civil no controle social e no 
cumprimento de acordos internacionais sobre direitos humanos, 
fomentando uma cultura de respeito e valorização dos defensores e 
militantes dos direitos humanos por meio da promoção de programas 
educativos e campanhas de sensibilização sobre direitos humanos 
para gestores, educadores, estudantes e grupos sociais organizados, 
com a realização de palestras, oficinas e campanhas publicitárias em 
redes de massa voltadas para a conscientização da população. 

16. Estimular o debate sobre a criação, junto ao ministério público, de 
promotorias especializadas de promoção de direitos humanos, bem 
como varas especializadas em direitos humanos no judiciário, 
punindo os responsáveis por violações de direitos humanos e 
assegurando proteção efetiva ao denunciante por meio de rede de 
proteção articulada nas três esferas de governo, com afastamento 
imediato do violador quando este ocupar cargo público. 

17. Fiscalizar os espaços virtuais de criminalização e humilhação de 
populações vulneráveis, identificando xenofobia, racismo, sexismo, 
homofobia, transfobia, lesbofobia, afroteofobia e intolerância 
religiosa, fortalecendo o Humaniza Redes e fiscalizando com rigor o 
marco legal da internet. 

18. Incentivar a criação de centros integrados de cidadania e núcleos de 
justiça comunitária, com vistas a parcerias com as Instituições de 
Ensino Superior, a oferecer mão de obra jurídica, psicológica e de 
assistência social, com o intuito de promover o acesso à justiça e 
evitar desproporcionalidades sociais, os quais deverão estar 
próximos às comunidades em situação de risco social e promover o 
atendimento aos cidadãos, orientando-os para os serviços públicos 
disponíveis, prestando serviços de acompanhamento social, jurídico 
e psicológico, e garantindo a cidadania dos indivíduos e a saúde 
psicológica dos grupos em vulnerabilidade social, com a devida 
previsão orçamentária. 

19. Garantir financiamento para a criação e manutenção de Centros de 
Referência em Direitos Humanos em todos os estados, para 
atendimento às populações sociais vulneráveis (tais como povos 
tradicionais de matriz africana, negros, pessoas idosas, indígenas, 
ciganos, quilombolas, LGBTs, pessoas com deficiência, mulheres, 
imigrantes, migrantes, pessoas em situação de rua, crianças, 
adolescentes, pessoas que fazem uso abusivo de álcool e drogas, 
egressos do sistema prisional), que promova o empoderamento 
comunitário, oferte atendimento multidisciplinar (psicológico, social e 
jurídico), e realize a articulação e o acompanhamento para a rede de 
proteção aos direitos humanos (Defensoria Pública, OAB, CRAS, 
CREAS, MP, DDM, Casas de Acolhida/Passagem, Saúde e 
Educação), e também promova e difunda conhecimento em direitos 
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humanos por meio de capacitação contínua da rede de direitos 
humanos. 

20. Estimular a criação de Centro de Referência e Acolhimento a 
Migrantes e Refugiados para garantir a implementação dos direitos 
humanos de migrantes e refugiados em situação de vulnerabilidade. 

21. Estimular a formação e o fortalecimento das redes de proteção e 
promoção dos direitos humanos por meio do planejamento 
globalizado em todas as esferas, com definição de metas e 
prioridades. 

22. Fortalecer o trabalho em rede de políticas públicas para adolescentes 
em cumprimento de medidas socioeducativas, garantindo o acesso à 
cultura enquanto arte, e sua permanência em escolas com políticas 
de enfrentamento à violência escolar, bem como fortalecer a atuação 
dos conselhos tutelares em conjunto com movimentos sociais para o 
enfrentamento das violações que se apresentam nos bairros da 
cidade. 

23. Realizar o intercâmbio entre sindicatos e centrais sindicais para 
aderir à campanha de combate à exploração sexual de crianças e 
adolescentes, divulgando o Disque 100 (Disque Direitos Humanos) 
em seus meios de comunicação. 

24. Garantir investimentos para efetivação de políticas públicas voltadas 
para pessoas com deficiência e em sofrimento psíquico. 

25. Defender os direitos e garantias fundamentais previstos na 
constituição, tais como a manutenção da maioridade penal em 18 
anos. 

26. Garantir a participação de adolescentes e jovens em espaços em 
que possam expressar violações de direitos sofridos e sua 
superação, fomentando seu empoderamento por meio do incentivo à 
produção audiovisual e artístico/cultural nas periferias, formando 
jovens mobilizadores sociais. 

27. Incentivar projeto de lei para mudar a classificação indicativa, 
proibindo programas policiais que fomentam a violência nos horários 
de exibição dos programas, sobretudo das 18h às 0h (horário nobre), 
como forma de proteção dos direitos de crianças e adolescentes. 

28. Incorporar ao conceito de família os novos arranjos familiares, 
respeitando a orientação sexual e a identidade de gênero, e 
efetuando as devidas alterações nas legislações pertinentes. 

29. Promover a participação de profissionais do sexo na elaboração e 
execução das políticas públicas voltadas ao segmento, assegurando 
atenção integral à saúde, além da inserção de discussões relativas a 
gênero e prostituição na agenda do governo e da sociedade civil. 

30. Fortalecer a Rede de Atenção Psicossocial - RAPS como espaço 
prioritário de atendimento às pessoas em situação de uso abusivo de 
álcool e outras drogas, monitorando e fiscalizando as comunidades 
terapêuticas e outras instituições que atendam este público, visando 
o combate ao trabalho análogo ao trabalho escravo e outras 
violações de direitos humanos. 

31. Criar, expandir e fortalecer os serviços da Rede de Atenção às 
Pessoas Idosas, prioritariamente os Centros de Convivência, os 
Centros-Dia, as Casas-Lares e as Instituições de Longa 
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Permanência para Idosos sem fins lucrativos, as Unidades de Saúde 
da Família e as consultas especializadas em geriatria e gerontologia, 
garantindo financiamento e viabilizando a implementação dos 
Centros-Dia a fim de fortalecer os vínculos familiares, visando à 
interlocução para o combate à violência através dos diferentes 
órgãos públicos como os de segurança, o Ministério Público, as 
Secretarias de Saúde, de Assistência Social e outros, por meio de 
uma Rede Multidisciplinar, no intuito de criar espaços de formação 
multigeracional que tratem sobre o envelhecimento e garantam, 
assim, o respeito e a participação digna da pessoa idosa na 
sociedade, assegurando mecanismos de efetivação do Estatuto do 
idoso, a exemplo da Delegacia do Idoso, bem como o combate ao 
preconceito ao idoso. 

32. Assegurar que espaços políticos de direitos humanos também 
incluam a temática da preservação do ambiente, garantindo a 
participação efetiva da população nos processos de licenciamento 
ambiental de empreendimentos industriais e de infraestrutura com 
grandes impactos, especialmente na definição das ações mitigadoras 
e compensatórias por impactos sociais e ambientais, privilegiando as 
populações atingidas e promovendo o fortalecimento intersetorial das 
redes socioambientais e demais políticas de promoção de direitos. 

33. Ampliar a criação de Centros de Referência em Direitos Humanos, 
com pessoal qualificado atuando efetivamente em todas as áreas 
dos direitos humanos em regime de plantão 24 horas, em municípios 
ou polos regionais.  

34. Promover o debate e marcar posicionamento sobre o atual modelo 
de repressão ao tráfico e descriminalização do uso de drogas e 
estimular a discussão sobre modelos alternativos, discutindo a 
criação de uma nova política sobre drogas direcionada para redução 
de danos, legalização, regulação da produção, transporte, 
industrialização, comercialização, propaganda e consumo de 
substâncias psicoativas, bem como a garantia de acesso a 
tratamento psicossocial a todos os usuários que desejam suspender 
o consumo, realizando campanhas que informem sobre o uso de 
drogas a partir da perspectiva de direitos humanos e liberdades 
individuais, evitando a construção de estigmas em relação aos 
usuários de drogas. 

35. Fortalecer a lei de proteção da população indígena a fim de que o 
Estado assegure o seu direito ao território e manutenção de sua 
cultura. 

36. Elaborar, implementar e garantir políticas afirmativas públicas 
voltadas para a valorização profissional da população em situação de 
rua que trabalha com reciclagem, catação de materiais recicláveis e 
outras atividades, a fim de assegurar sua inserção sócio-produtiva. 

37. Combater e erradicar práticas relacionadas ao tráfico humano de 
pessoas e de órgãos, cabendo ao governo federal criar políticas 
públicas específicas para uma atuação própria e transversal, 
assegurando espaço para participação e controle social destas 
questões. 
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38. Garantir a preservação, a manutenção e o tombamento dos espaços 
e acervos dos povos de terreiro.  

39. Garantir a vinculação de um percentual orçamentário dos entes 
federados para combate à violência e para execução de políticas de 
direitos humanos. 
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MOÇÕES APROVADAS 
 

MOÇÃO Nº 1 

Entidade: Não informada 

Tipo de Moção: Repúdio 

Título da Moção: Manifestação divulgada na imprensa, preconceituosa e 

caluniosa do Deputado Federal Cabo Sabino. 

Número de assinaturas: 231 

A XII Conferência Nacional de Direitos Humanos, convocada por Decreto do 

Governo Federal, possibilitou aos estados a realização das Conferências 

Livres, que são encontros temáticos organizados para elaborar e debater 

propostas de políticas públicas com a participação direta de vários seguimentos 

da sociedade civil. 

O Estado do Ceará, na perspectiva de transformação e humanização do 

sistema prisional, organizou e fomentou, juntamente com entidades da 

sociedade civil atuantes dentro do sistema prisional, encontros que envolveram 

678 pessoas, entre internos em regime aberto, semiaberto e fechado, 

formulando mais de 100 propostas para a etapa estadual e elegendo oito 

delegados internos do sistema para a etapa nacional. 

Na V Conferência Estadual, que elegeu 29 delegados da sociedade civil para a 

etapa nacional, a sociedade civil mobilizou-se para inserir a representação do 

segmento de privação de liberdade na delegação nacional. 

A Secretaria da Justiça e Cidadania do Ceará e o Conselho Estadual de 

Defesa dos Diretos Humanos acataram essa decisão e empreenderam 

esforços para garantir a participação do interno eleito, incluindo os trâmites 

judiciais e logísticos para viabilizar esta viagem, com o apoio do Distrito 

Federal.  

A plenária da XII Conferência Nacional considera um avanço histórico a 

possibilidade da escuta desse segmento invisibilizado e há muito 

desconsiderado em sua dignidade humana, ultrapassando os limites das 

penalidades que devem ser cumpridas e deixando à mostra o preconceito 

social que põe como obstáculo a ressocialização necessária. E repudia a 

manifestação preconceituosa e caluniosa do Deputado Federal Cabo Sabino 

divulgada na imprensa. 
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MOÇÃO Nº 2 

Entidade: Juristas Contra o Golpe/CE, RENAP/SINDIUPEES - CE 

Tipo de Moção: Repúdio 

Destinatário da Moção: Congresso Nacional 

Título da Moção: Contra o processo de impeachment da Presidenta 

Número de assinaturas: 227 

 

Considerando que a Constituição Federal de 1988 consagrou a democracia 

como princípio da República Brasileira; 

Considerando que o impedimento do chefe do Poder Executivo sem que haja 

crime de responsabilidade é um golpe de morte contra o processo eleitoral 

democrático; 

Considerando a legitimidade do 54 milhões de brasileiros e brasileiros que 

elegeram a Presidenta Dilma Rousseff; 

Considerando a fragilidade da denúncia recebida na Câmara Federal, assim 

como o relatório apresentado pelo Deputado Jovair não ter, sequer, rebatido os 

argumentos jurídicos levados pela Advocacia Geral da União; 

Nós, delegados e delegados da 12ª Conferência Nacional de Direitos 

Humanos, REPUDIAMOS A TENTATIVA DE IMPEDIMENTO DA 

PRESIDENTE DILMA ROUSSEFF, POR CONSIDERARMOS GRAVE GOLPE 

À DEMOCRACIA BRASILEIRA. 

Entendemos, sobretudo, que o próximo governo não será legitimo e a 

resistência ao exercício de uma clássica gestão TEMER será encarada como 

Direito Humano defendido desde a revolução francesa. 
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MOÇÃO Nº 3 

Entidade: Delegação do Rio de Janeiro 

Tipo de Moção: Repúdio 

Título da Moção: Arbitrariedade do Conselho Estadual de Direitos Humanos 

do Rio de Janeiro 

Número de assinaturas: 282 

 

Repudiamos a forma como de deu a realização da Conferência Estadual de 

Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro cujaorganização ficou sob a 

responsabilidade da presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos 

Humanos-RJ e da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos, senhoras 

Regina Bordalho e Andréa Sepulveda.  Desorganização e manipulação 

culminaram com o não credenciamento de vários delegados eleitos e com 

substituições de nomes na lista encaminhada à comissão organizadora 

nacional, sem que fossem esclarecidos os motivos, critérios ou com que 

autoridade foram eleitos na plenária estadual.  

Para que essa séria violação de direitos perpetrada por quem se propõem a 

defende-los pedimos apoio a essa moção de repúdio. 

Parecendo ser lesbofobia, racismo e intolerância religiosa, caracterizando séria 

violação de direitos. 
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MOÇÃO Nº 4 

Entidade: Marlon Aragão - PE 

Tipo de Moção: Repúdio  

Destinatário da Moção: Governo de Pernambuco, Secretaria do 

Desenvolvimento Social, Criança e Juventude de Pernambuco 

Título da Moção: Repúdio pela falta de repasses para os programas e 

serviços da Assistência Social 

Número de assinaturas:  250 

O governo do Estado de Pernambuco há mais de um ano não repassa 

recursos do Fundo Estadual de Assistência Social para os fundos municipais, 

prejudicando o atendimento às famílias e indivíduos em situação de risco e 

vulnerabilidade social,acarretando o fechamento de serviços e programas 

como CRAS, SCFV entre outras. 
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MOÇÃO Nº 5 

Entidade: Comissão de Direitos Humanos do CONDEGE 

Tipo de Moção: Repúdio  

Destinatário da Moção: STF e Poderes Executivos Federal e Estadual 

Título da Moção: Pela defesa da autonomia da Defensoria Pública 

Número de assinaturas: 444 

 

A XII Conferência Nacional de Direitos Humanos apresenta moção de repúdio 

à ADI 5296 promovida contra a EC 74/13 que concedeu autonomia 

administrativa e financeira às Defensorias públicas da União e do Distrito 

Federal. 

A Defensoria Pública possui a missão constitucional de prestar assistência 

jurídica integral e gratuita aos hipossufientes e às pessoas em situação de 

vulnerabilidade, e de promover os direitos humanos. 

Sendo assim, diversas atividades são exercidas pela instituição nas esferas 

extrajudicial e judicial, como a propositura de ações individuais, coletivas, 

auxilio e orientação aos movimentos sociais, atividades de educação em 

diretos humanos, realização de mediação e composição, tudo direcionado à 

garantia dos direitos e à promoção da igualdade.  

Neste contexto, a não-defesa da autonomia da Defensoria Pública, atribuindo 

suas ações aos interesses do Poder Executivo, é ferir os direitos da população 

LGBT, das pessoas com deficiência, das pessoas idosas, das crianças e 

adolescentes, da população e situação de rua, das mulheres, além de tantos 

outros segmentos marginalizados pela sociedade.  

Por tudo isso, enfraquecer a Defensoria Pública é enfraquecer a luta pelos 

Direitos Humanos. 
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MOÇÃO Nº 6 

Entidade: Bruna Moreira da Silva / Maia Isabel O. Pamaro 

Tipo de Moção: Repúdio/Apelo 

Destinatário da Moção: Secretaria Nacional de Justiça/Secretaria da Mulher 

Título da Moção: Pela desmilitarização da PM 

Número de assinaturas: 234  

 

Repudiamos a ação truculenta e arbitrária da polícia militar (PM), que 

desrespeita os direitos fundamentais básicos.  

Repudiamos a violência que é praticada e agravada com a população pobre, 

negra, LGBT. Que assassinou Luana Barbosa dos Reis, mulher, lésbica, pobre 

e negra, espancada por seis PMs  em Ribeirão Preto. Devido a ações desse 

tipo, solicitamos a desmilitarização já!!! 
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MOÇÃO Nº 7 

Entidade: Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos 

Tipo de Moção: Repúdio  

Destinatário da Moção: Presidência da República 

Título da Moção: Moção de Repúdio à forma de aprovação do Decreto  8.724 

Número de assinaturas: 269 

Nós, do Comitê Brasileiro de Defensores e Defensoras de Direitos Humanos, 

participamos da abertura da 12ª Conferência Nacional de Direitos Humanos e 

fomos pegos de surpresa com a assinatura do Decreto Presidencial nº 8724, 

que institui o Programa de Proteção de Direitos Humanos aos Defensores dos 

Direitos Humanos e cria o Conselho Deliberativo no âmbito do Ministério das 

Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos. 

Nos causou estranheza a ação da Secretaria de Direitos Humanos em editar 

um decreto sem dialogar com a sociedade civil, que acompanha e monitora o 

PPDDH desde o seu início. 

A atual conjuntura política confirma a extrema fragilização da política de 

proteção a defensores de direitos humanos (DDHS) no Brasil nos últimos anos, 

efeito da não priorização do Estado Brasileiro à agenda de Direitos Humanos e 

reiteradamente aberta pela sociedade civil, principalmente pelo Comitê 

Brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos. O Comitê emite 

cartas regularmente apontando tanto problemas quanto desafios identificados 

pelo mesmo, quanto aqueles relatados por DDHS cujos casos as organizações 

acompanham.   

Neste momento de crise política, o governo apresenta um decreto que institui o 

conselho deliberativo que ativa a sociedade civil na gestão do programa, 

aparentemente acabando com a Coordenação Nacional, que era composta 

pela SDH e por cinco organizações da Sociedade Civil.  Essa nossa 

Coordenação, que não se reúne desde agosto de 2015, agora é 

definitivamente excluída da coordenação da política a defensores, por isso nos 

perguntamos: qual será o papel da sociedade civil na atual política de 

defensores a Direitos Humanos? É inaceitável a exclusão da participação da 

sociedade civil nesse processo. Além disso, o decreto editado menciona 

apenas pessoas ameaçadas, deixando de contemplar defensoras e defensores 

de direitos humanos em situação de vulnerabilidade em risco. 

Esse decreto fragiliza ainda mais a política, num cenário em que sabemos que 

a situação dosDDHS no Brasil está em crescente agravamento. 



83 
 

Por isso vimos, por meio desta moção, repudiar a ação da SDH de retirar a 

participação da sociedade civil da Política de Proteção a Defensores, de editar 

o Decreto sem dialogar com a sociedade civil, de não atender de prever em 

seu alcance pessoas em situação de vulnerabilidade. O risco é de não 

enveredar esforços para aprovar marco legal do PPDDH. 

Exigimos que todas essas questões sejam resolvidas através de normas 

regulamentares, conforme o previsto no artigo 4 do Decreto. 

Seguiremos em luta! 

Delegados e Delegadas reunidos na 12ª Conferências de Direitos Humanos.   
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MOÇÃO Nº 8 

Entidade: Pessoas signatárias 

Tipo de Moção: Repúdio  

Destinatário da Moção: SDH e CONANDA 

Título da Moção: Repúdio ao assédio moral em espaço de proteção 

Número de assinaturas: 245 

 

Nós, meninas e mulheres participantes da X Conferência Nacional dos Direitos 

das Crianças e Adolescentes, queremos deixar evidente a nossa indignação 

com relação aos assédios e abusos ocorridos em um espaço de garantia de 

direitos. Não deveríamos ter sido violados através de olhares, comentários e 

situações, constrangimentos físicos, houveram violações morais. Não 

aceitamos a objetificação de nossos corpos. No encerramento da Conferência, 

fica a responsabilidade de cada um respeitar cada indivíduo. Nosso 

protagonismo anda lado a lado com a nossa liberdade. Nossas roupas não são 

convites! 

SIMBÓLICO/MORAL/SEXUAL/PISICOLÓGICO/FÍSICO (ABUSOS ) 
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MOÇÃO Nº 09 

Entidade: SINTEAL – Sindicato dos Trabalhadores em Educação em Alagoas 

Tipo de Moção: Repúdio  

Destinatário da Moção: 12ª Conferência Nacional de Direitos Humanos 

Título da Moção: Repúdio aprovação da Lei da Escola Livre no Estado de 

Alagoas. 

Número de assinaturas: 378 

 

O sindicato dos trabalhadores em educação de Alagoas –SINTEAL e os 

trabalhadores e trabalhadoras da rede pública de educação do estado de 

Alagoas, em especial os profissionais do magistério, repudiam a decisão de 18 

deputados estaduais que, em sessão realizada na ultima 3° feira, 26 de Abril, 

derrubaram o veto do governo do estado ao projeto de lei nº69/2015 (“Escola 

Livre”), do deputado Ricardo Nezinho (PMDB), que literalmente aplicará uma 

“lei da mordaça”  à educação, ao professor, um ataque contra a livre expressão 

e a liberdade de professores e professoras, ferindo gravemente a autonomia 

detes em nome de uma suposta “neutralidade”  nos âmbitos ideológico, 

político, religioso, de costumes , etc. Em um estado com históricos e 

alarmantes índices de analfabetismo, o projeto de lei da educação livre 

aprofundará ainda mais a penúria da educação pública alagoana ao tirar o foco 

da sociedade da obrigação de exigir dos gestores públicos a construção de 

uma educação pública de qualidade e criminalizar professores em sala de aula 

com ameaças racistas, machistas, homofóbicas e conservadoras, transfóbicas. 

Não menos preocupante é a concepção que hoje vemos em parte da 

sociedade brasileira, onde se semeia a intolerância somada aos pensamentos 

e ações reacionários, que cultivam o retrocesso, neste caso traduzido, em 

todos os seus artigos, na lei da “Escola Livre” - que de “livre” não tem nada. 

Solicitamos desta Conferência dos Direitos Humanos que REPUDIE a Lei da 

Escola Livre. 
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MOÇÃO Nº 10 

Entidade: Associação dos Usuários do Transporte Coletivo de Ponta 

Grossa/PR 

Tipo de Moção: Repúdio  

Título da Moção: Repúdio ao monopólio, ausência de qualidade, eficiência e 

fiscalização 

Número de assinaturas: 224 

MOÇÃO DE REPUDIO  

Propositura de moção de repúdio à Prefeitura Municipal de Ponta Grossa 

(poder concedente), Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte (órgão 

gestor) , Conselho Municipal de Transporte (órgão fiscalizador) e à viação 

Campos Gerais (empresa concessionaria, prestadora de serviços). 

 Eu, Luiz Carlos Gorchinski, Delegado Titular, representante do Estado do 

Paraná e da Macrorregião de ponta Grossa, Secretário de Organização e 

Relações publicas da AUTRANS ( Associação dos Usuários do Transporte 

Coletivo de Ponta Grossa), venho mui respeitosamente solicitar a todos os 

Nobres Pares Delegados Estaduais deste evento, XII Conferência Nacional de 

Direitos Humanos, a aprovação através de assinaturas, outrossim na Plenária 

Final dessa Moção de Repúdio, ao poder público, e à Empresa Concessionaria, 

pela afronta às legislações vigentes Federais e Municipais, e também pela 

ausência de qualidade e eficiência nos serviços prestados, por consequência 

todos nós, uma média de 110.000(cento e dez mil ) usuários diários, lesados 

em nossos direitos.  

 O transporte coletivo, um direito social constitucional, através da Emenda 

Constitucional 90/2015, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 16 de 

setembro de 2015, em sendo um dever do Estado, deixa muito a desejar em 

nossa pujante e progressiva metrópole, a nossa querida Princesa dos Campos 

Gerais.  

O contexto atual da prestação de serviços pela empresa concessionária, na 

capital cívica do Estado do Paraná, destaca-se pela logística precária do 

sistema operacional, a mendicância de nós, usuários, ao poder público, por 

uma melhor estrutura (extensão de linhas, reestruturação de horários, 

cobertura em pontos de parada, prioridade do transporte coletivo sobre o 

individual, etc.), uma fiscalização precária do órgão gestor (A.M.T.T), devido à 

logística precária e o corpo funcional reduzido.  
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Todos nós, usuários que sustentamos o sistema, pagamos por um serviço que 

não temos, estamos à mercê de uma empresa hegemônica, já há quase cinco 

décadas, propiciada por elites impositivas e minorias oligárquicas. 

   Questionamos uma revisão do contrato de concessão, por não estar sendo 

cumprido na Íntegra, podendo ser revogado - abrindo possibilidades de uma 

possível municipalização do transporte coletivo e/ou uma possível concessão 

através de licitações a outras empresas, para que haja o devido suprimento da 

demanda.  

Cumpre destacar que nossos direitos de usuários estão sendo lesados 

vergonhosamente e descaradamente pelo Poder Público (P.M.P.G), pelo 

Órgão Gestor (A.M.T.T), pela empresa concessionária, pela omissão do 

Conselho Municipal de Transportes (empresa concessionária), e pela omissão 

do Conselho Municipal de Transportes (órgão fiscalizador), o qual não cumpre 

com sua função, para a qual foi instituído.Cumpre ressaltar que, em relação à 

lei federal 12.587, de 03 de janeiro de 2012, da politica nacional da mobilidade 

urbana, com prazo de três anos para a sua implantação em nosso município, 

sequer foi elaborado um projeto de priorização do transporte coletivo sobre o 

individual, sendo que levantamentos recentes constataram que há um veiculo 

automotor para cada dois habitantes munícipes, gerando caos em nosso 

transporte coletivo.  

 Outra questão gravíssima é a ditadura latente através do órgão gestor, com 

fulcro em leis municipais com suas imposições inconstitucionais, restringindo o 

direito do passe livre e do cartão do estudante, limitando seu uso a horários, 

ferindo o ECA (Lei Federal 8.069/1.990), a autonomia, os espaços, a liberdade 

de ir e vir de todos os estudantes pontagrossenses, pelo condicionamento e 

vinculação a turnos de estudos.  

Não aguentamos mais tantas imposições inconstitucionais por parte do poder 

público, as afrontas à Carta Magna da Nação, lesando vergonhosa e 

descaradamente nossos direitos de usuários nas várias faixas etárias.  

Posto isso, torna-se legítima a propositura dessa Moção de Repúdio, pelos 

fatos aqui relatados sucintamente, em virtude de ser apenas a ponta do 

iceberg, outrossim às leis afrontadas, as quais transcrevo na sequência. 

 Lei Federal 12.587/2.012, da Politica Nacional da Mobilidade Urbana; 

 Lei Municipal 7.018/2002, regulamentadora da prestação de serviços do 

transporte coletivo de Ponta Grossa; 

 Lei Municipal 12.071/2.015, lei do passe livre; 

 Lei Federal 8.069/1.990, Estatuto da Criança e Adolescente; 

 



88 
 

É notório que os direitos dos usuários estão sendo preteridos e vilipendiados, 

afrontando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, reiterando, em 

virtude de ser um direito social constitucional. 

 

Luiz Carlos Gorchinski 

Delegado AUTRANS 
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MOÇÃO Nº 11 

Entidade: Sindypsi – PR/MNDH-PR 

Destinatário da Moção: Beto Richa – Governador do Paraná 

Tipo de Moção: Repúdio  

Título da Moção: Fora Beto Richa 

Número de assinaturas: 321 

 

Em 29 de abril de 2015, o governador Beto Richa (PSDB) colocou a cavalaria 

para reprimir a manifestação dos servidores públicos que lutavam para impedir 

o saque por parte do governo dos 6 bilhões do fundo previdenciário dos 

servidores. 

A repressão deixou mais de 200 feridos, dentre mulheres e crianças, com balas 

de borracha, mordidas de cães da Polícia Militar, gás de pimenta e bombas de 

gás lacrimogênio, que foram lançados de helicópteros. Chegaram a utilizar 

atiradores de elite em cima dos prédios. 

Diante desse verdadeiro massacre, repudiamos o governador e exigimos 

FORA BETO RICHA! 
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MOÇÃO Nº 12 

Entidade: Coletivo de Advogados de Direitos Humanos 

Destinatário da Moção: Supremo Tribunal Federal 

Tipo de Moção: Apoio 

Título da Moção: Pelo imediato desencarceramento das gestantes, 

parturientes e mães de crianças. 

Número de assinaturas: 227 

 

Com a aprovação da Lei 13257/2016, o “Marco Legal da Primeira Infância”, 

todas as gestantes encarceradas e mães com filhos de até 12 anos, fazem jus 

a substituição da prisão provisória pela domiciliar, nos termos do artigo 318 do 

Código de Processo Penal.  A lei se dirige ao enfrentamento das grandes 

violações que o sistema prisional impõe às mulheres e crianças brasileiras, 

como gestações desassistidas, partos em celas, quebra de vínculos familiares, 

adoção de seus filhos. Para garantir a implementação da lei, apoiamos a 

determinação do desencarceramento dessas mulheres para a proteção de 

seus filhos. 
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MOÇÃO Nº 13 

Entidade: Maria Isabel O. Panoro 

Destinatário da Moção: Presidenta Dilma 

Tipo de Moção: Apoio/ Solidariedade 

Título da Moção: Apoio à resistência ao golpe 

Número de assinaturas: 303 

 

Nós, da 12ª Conferência de Direitos Humanos, apoiamos a Sra. Presidenta 

Dilma pela sua grandiosa resistência ao golpe, que a direita fascista e 

reacionária vem orquestrando. 

Somos solidários (as) ao seu governo que tem fortalecido a democracia, a qual 

conquistamos há 27 anos em nosso país com muito sangue derramado. 



92 
 

 

MOÇÃO Nº 14 

Entidade: Pastoral Carcerária Salvador -BA 

Destinatário da Moção: Câmara dos Deputados 

Tipo de Moção: Apelo  

Título da Moção: Justiça para todos 

Número de assinaturas: 252 

 

Reforma do Poder Judiciário para a construção de uma justiça democrática e 

participativa, voltada às necessidades da população brasileira e com eleição 

para os membros do alto poder judiciário, conforme o legislativo e executivo. 
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MOÇÃO Nº 15 

Entidade: Quilombo Vidal Martins 

Destinatário da Moção: Órgãos Governamentais competentes 

Tipo de Moção: Apoio 

Título da Moção: Regularização e Demarcação dos territórios Quilombolas 

Número de assinaturas: 253 

 

Nós, delegados presentes na 12ª Conferência de DH, realizada de 27 a 29 de 

abril, viemos nos manifestar em apoio às comunidades quilombolas que vêm 

sofrendo com a morosidade nos processos de regularização e demarcação dos 

territórios quilombolas em todo o Brasil. Em algumas situações, os processos 

estão paralisados e os quilombolas não podem acessar o conjunto de políticas 

a eles destinadas. 
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MOÇÃO Nº 16 

Entidade: Instituto Educação e Cidadania – IEC  MG 

Destinatário da Moção: Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, Juventude 

e Direitos Humanos. 

Tipo de Moção: Apoio 

Título da Moção: Apoio aos Centros de Referência em Direitos Humanos 

Número de assinaturas: 278 

 

A 12ª Conferência Nacional de Direitos Humanos manifesta seu apoio à politica 

de Centros de Referência de Direitos Humanos, importante ferramenta para 

efetivação de direitos nas comunidades onde atuam. Os centros ajudam na 

capilarização dos movimentos de Direitos Humanos  e são essenciais na 

proteção e na formação de defensores. A Conferência também faz apelo ao 

Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos para que se 

priorize essa política, destinando recursos financeiros adequados à sua 

expansão. 
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MOÇÃO Nº 17 

Entidade: Movimentos Sociais de Garantia de Pessoa com Deficiência 

Destinatário da Moção: Conselho Nacional de Justiça 

Tipo de Moção: Apoio 

Título da Moção: Criação de Vara Jurídica Especial para casos Jurídicos de 

Pessoas com Deficiência 

Número de assinaturas: 328 

 

Eu, Maria Laudicéia Silva de Oliveira, delegada titular da 12ª Conferência 

Nacional de Direitos Humanos, venho solicitar dos delegados apoio com 

assinaturas para a criação de uma Vara Jurídica Especial, para casos jurídicos 

das Pessoas com Deficiência a nível Nacional e Estadual. 
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MOÇÃO Nº 18 

Entidade: Daniel Xavier de Moura 

 Destinatário da Moção: Presidenta Dilma Rousseff 

Tipo de Moção: Apelo 

Número de assinaturas: 231 

 

O segmento da pessoa com deficiência apela à presidente Dilma para que 

retire veto aplicado ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei da inclusão, 

com relação à reserva de 10% das vagas em instituições de educação 

profissional e tecnológica e de ensino superior públicas e privadas para 

pessoas com deficiência, segmento que historicamente fica à margem do 

processo educacional no país. 
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MOÇÃO Nº 19 

Entidade: Centro de Estudos Culturais e Linguísticos Surdos – CECLIS   BA 

Destinatário da Moção: Ministério Público e Secretaria da Justiça e DH 

Tipo de Moção: Apelo 

Título da Moção: “Direito de sinalizar o sofrimento” 

Número de assinaturas: 243 

Os delegados e delegadas desta 12ª Conferência Nacional de DH encaminham 

esta moção de apelo para que se implante ouvidoria sinalizada (sinais em 

Libras) presencial em Ministérios Públicos e acessibilidade tecnológica no 

Disque 100, de denúncias contra violência à mulher (surda). Entendendo que o 

acolhimento ao sofrimento emocional da pessoa surda é um direito 

fundamental, o Centro de Estudos Culturais e linguísticos surdos, representado 

pelo líder surdo Professor Milton Guimarães Bezerra Filho, faz o apelo. 
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MOÇÃO Nº 20 

Entidade: MORHAN 

Destinatário da Moção: Congresso Brasileiro e Secretaria de Direitos 

Humanos 

Tipo de Moção: Apelo 

Título da Moção: Pela adoção do Governo Brasileiros de Resolução de 

Direitos Humanos da ONU para Hanseníase  

Número de assinaturas: 317 

 

Pela adoção do Governo Brasileiro da Resolução da Comissão de Direitos 

Humanos da ONU, que propõe medidas alternativas e de proteção aos 

patrimônios, memória e população remanescente das antigas colônias de 

Hanseníase e filhos que foram separados dos pais. 
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MOÇÃO Nº 22 

Entidade: Elos 

Destinatário da Moção: Rede Inter Farma 

Tipo de Moção: Repúdio 

Título da Moção: Libere os medicamentos, Inter Farma 

Número de assinaturas: 223 

 

Nós, participantes da 12ª Conferência Nacional dos Direitos Humanos 

realizada no período de 27 a 29 de abril de 2016, vimos repudiar a aprovação, 

pelo Senado Federal, do projeto de lei que acaba com a participação 

obrigatória da Petrobrás na exploração dos campos do pré-sal. Somos 

iminentemente contra a privatização do patrimônio público, que é uma das 

formas mais perversas de concentração de riqueza. 

Há anos a Petrobrás vem sendo bombardeada pela mídia e pelo capital 

nacional e internacional, que são contrários ao modelo de partilha e defendem 

a livre concorrência. Parcela significativa dos Senadores votou pela 

possibilidade da concorrência com o grande capital no momento da exploração. 

A Petrobrás é nossa. A riqueza que ela gera deve ser investida no bem comum 

dos (as) brasileiros (as), e os senadores, eleitos pelo povo, têm a obrigação de 

defender o que é nosso. 

A educação e a saúde brasileiros tem o direito aos recursos do pré-sal para o 

Brasil continuar avançando na redução da desigualdade social, e tais 

investimentos públicos asseguram o acesso aos direitos humanos. 
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MOÇÃO Nº 23 

Entidade Propositora: Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações 

Populares – GAJOP/Pernambuco 

Tipo da Moção: Repúdio 

Título da Moção: Morte de Adolescente no PPCAAM 

Delegada Proponente: Edna Cristina Jatobá de Barros 

 

Nós, delegadxs da 12ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, vimos por 

meio desta, manifestar nossa indignação frente ao assassinato do adolescente 

R.G.L. (15 anos), inserido no Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes 

Ameaçados de Morte de Pernambuco. 

O lamentável ocorrido reflete o momento atual de desmonte desta política de 

proteção à vida, por parte do Governo do Estado de Pernambuco, que no final 

do ano de 2015 decidiu de maneira apressada por colocar a execução deste 

programa sob a responsabilidade de uma Organização Social (O.S.) que não 

possui reconhecimento de militância na área de Direitos Humanos, retirando a 

execução do PPCAAM PE do âmbito da Sociedade Civil de Defesa de Direitos 

Humanos que por 8 anos vinha desenvolvendo essa política de forma 

competente e nunca tinha registrado um óbito. 

Considerando a importância do PPCAAM e a eficiência de seus procedimentos 

frente aos elevados índices de homicídios de crianças e adolescente no Brasil 

e em Pernambuco, que no ano passado o estado somou o total de 363. 

Repudiamos o fato deste Programa estar sendo levado a cabo por instituição 

que não tem o enfoque teórico-prático de sua missão: os direitos humanos. 

Brasília, 28 de abril de 2016. 
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Painéis temáticos e Grupos de Trabalho - 28 de abril de 2015 
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Plenária Final e Cerimônia de Encerramento – 29 de abril de 2016 
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Espaços de vivência – 27 a 29 de abril de 2016 
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RESULTADOS 

 

A XII Conferência Nacional de Direitos Humanos proporcionou o exercício da 

democracia participativa através de ampla participação de representantes 

estaduais, municipais, distritais e nacionais, pertencentes ao governo ou à 

sociedade civil, defensores e promotores de Direitos Humanos, produzindo 

resultados concretos para a ampliação e efetivação de Direitos Humanos.  

Foram 1.577 delegadas e delegados inscritos debatendo, construindo e 

aperfeiçoando as propostas que guiarão a política de Direitos Humanos dos 

próximos quatro anos. 

A transversalidade foi a linha mestra da XII Conferência Nacional de Direitos: 

as 440 propostas aprovadas refletem o desafio de se construir políticas 

públicas que integrem demandas específicas, respeitando a diversidade e 

criando condições reais de acesso a bens e direitos de forma igualitária. Isto 

aponta para o desafio de se aprofundar direitos à luz terceiro Programa 

Nacional de Direitos Humanos - PNDH-3. 

A metodologia de trabalho, a seleção dos eixos temáticos e o próprio título da 

Conferência sugerem a direção do caminho. Que a participação social 

promovida por meio desta Conferência seja frutífera para que se avance na 

transição histórica do autoritarismo do passado ditatorial recente para a solidez 

institucional, com novos mecanismos que aprofundem a efetivação dos direitos 

humanos e reafirmem o compromisso das instituições com a democracia, a 

igualdade e a justiça. 
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ANEXO I – PROPOSTAS RECEBIDAS PELOS ESTADOS 

 

As propostas aqui apresentadas reproduzem fidedignamente aquelas que os 

estados e o Distrito Federal inseriram no Sistema de Apoio a Conferências do 

DATASUS – Sisconferência: não foram efetuadas correções de português, 

tampouco se excluiu propostas que os entes federados inseriram em 

duplicidade. 

 
Eixo I – Subeixo 1: Participação Política 

 

1 Propor a elaboração de um Plano Estadual de Direitos Humanos. 

2 
Estimular o debate sobre a regulamentação e efetividade dos 
instrumentos de participação social e consulta popular, tais como lei de 
iniciativa popular, referendo, veto popular e plebiscito. 

3 
Garantir aos conselhos autonomia e poder de deliberação, e não 
meramente o caráter consultivo; 

4 
Criar e efetivar a implantação de Ouvidoria para as prefeituras e 
governos estaduais; 

5 
Ampliação dos espaços de acesso à mulher na política, nas diversas 
profissões, etc. 

6 

Ampliar e fortalecer conselhos de direitos e de políticas em todas as 
áreas e esferas administrativas (municipal, estadual e nacional), com 
representação majoritária da sociedade civil (2/3) e poder deliberativo, 
com participação de representações de segmentos historicamente 
excluídos (pessoas em situação de rua, catadores, ciganos, imigrantes, 
idosos, mulheres, pessoas com deficiência, juventudes, crianças e 
adolescentes, população negra, LGBTs, migrantes, refugiados 
regularizados no Brasil, assentados (rurais ou urbanos), com paridades 
de gênero, etnia e povos e comunidades tradicionais (matriz africana, 
indígena, quilombolas e ciganos) e garantir acento de organizações de 
direitos humanos no Conselho Nacional de Justiça e no Conselho 
Nacional do Ministério Público, constituir e fortalecer conselhos em todos 
os órgãos e instâncias do sistema de Justiça e Segurança, o que inclui 
Conselhos de Segurança, instituir Ouvidorias nos vários órgãos com 
eleição de ouvidores pela sociedade Civil. 

7 

Criação de Foruns permanentes e itinerantes (com amplo alcance 
territorial), e realização de audiências públicas que promovam discussões 
sobre direitos humanos e apoiem a elaboração de políticas em Direitos 
Humanos. 

8 

Criar fóruns e espaços de discussão e reflexão sobre a ampliação dos 
direitos políticos e a democratização da democracia, envolvendo órgãos 
do poder público, movimentos sociais, instituições de defesa de direitos 
humanos, estudantes, organizações de base comunitária e 
representantes de segmentos sociais vulneráveis. 

9 Criar Plano nacional de formação política, visando a organização das 
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lutas e a mobilização, sob a responsabilidade da SNDH, nas esferas 
federal, estadual e municipal. 

10 
Debater as políticas de direitos humanos nos espaços decisórios (nas 
câmaras de vereadores, Assembléia  Legislativa e Câmara Federal). 

11 
Exigir que as deliberações das conferências sejam respeitadas e 
efetivadas nas três esferas de governo. 

12 

Fomentar a criação e o fortalecimento dos conselhos de Direitos 
Humanos em todos os estados, municípios e no Distrito Federal, bem 
como a criação de programas estaduais e municipais de Direitos 
Humanos. 

13 

Fomentar nos espaços sociais (associações, grêmios estudantis, 
comitês, coletivos, entre outros) o fortalecimento da democracia direta 
como instrumento de empoderamento da sociedade civil, para que haja 
efetivação do controle social qualificado e proposições de políticas 
públicas em Direitos Humanos; 

14 
Fortalecimento dos meios de comunicação comunitária, ampliando as 
concessões em processo no Ministério das Comunicações; 

15 
Garantir a implantação e/ou implementação de Centros de Referências 
Especializados em Atendimento a Mulher – CREAM 

16 

Garantir que a realização de audiências, consultas públicas e demais 
espaços de participação  social, sejam estes realizados por União, 
estados, municípios e Distrito Federal nas três esferas de poder, tenham 
divulgação e publicidade realizada em linguagem clara e acessível, em 
datas, horários e locais adequados, garantindo-se que os temas sociais 
relevantes em relação aos direitos humanos sejam democraticamente 
 discutidos para sua implementação nas políticas públicas, incorporando-
os aos Planos de Metas governamentais nos três níveis de governo. 

17 
Identificare apoiaratravés de recursos destinados aos movimentos 
organizados da sociedade civil. 

18 
instituir os Sistemas Nacional e Estaduais de Direitos Humanos, 
interagindo as ações de promoção em direitos humanos junto ao governo 
e sociedade civil (a exemplo do SUAS, SISAN e SUS); 

19 
Garantir a participação dos conselhos setoriais na construção e 
acompanhamento nos planos de educação, bem como no fórum. 

20 
Ampliar o debate sobre o Projeto de Lei 867 de 2015 (“Escola sem 
Partido”); 

21 
Consolidar mecanismos de participação popular na elaboração das 
políticas públicas de segurança (cidadã). 

22 

Financiamento público de campanha com distribuição equitativa do fundo 
partidário para custeio de campanha, considerando a paridade de gênero 
e a garantia de que as cotas dos partidos políticos e das cadeiras 
parlamentares sejam paritárias, a fim de consolidar um sistema 
democrático que promova a igualdade de gênero, efetivando o princípio 
constitucional da igualdade material. 

23 

Garantir nos processos de participação política, a reserva de vagas para 
quilombolas, indígenas, comunidades tradicionais, povos originários, 
povos de terreiro, população LGBTT, população carcerária, população de 
rua, migrantes, negros(as), mulheres, crianças e adolescentes, 
juventudes, pessoas idosas, trabalhadores do campo e da cidade, 
pessoas com transtorno mental e pessoas com deficiência, e ainda, seus 
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acompanhantes quando necessário, contemplando a proporcionalidade 
de gênero, raça e etnia como critério para ocupação dos espaços de 
decisão política; 

24 

Promover o aperfeiçoamento da política de segurança pública através do 
empoderamento comunitário, com o fomento a criação de Centros de 
Referência em Direitos Humanos, além das bases comunitárias de 
segurança. 

25 
Reativar as atividades do Fórum Permanente de Direitos Humanos nas 
esferas Estadual e Federal. 

26 

Recomendamos a mudança de lei na composição do Conselho Estadual 
de Direitos Humanos seja paritário, logo, com a presença de 50% do 
Conselho formado pela Sociedade Civil Organizada e haja garantia de 
sua representação microrregional e de todos os segmentos, bem como 
renovação bienal 

27 
Que o Conselho Estadual de Justiça e Direitos Humanos tenha a garantia 
de espaços nas Conferências Estaduais de Direitos Humanos para 
apresentar o trabalho, desafios e balanço da atuação do Conselho. 

28 
Que a Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos do Pará 
implemente a Política Nacional de Educação de Direitos Humanos no 
Estado do Pará. 

29 

Que as candidaturas à Ouvidoria Estadual do Sistema de Segurança 
Pública do Pará sejam privativamente da Sociedade Civil Organizada, 
com representações de notória formação em Direitos Humanos e 
militância na área social 

30 
Realizar mapeamento socioeconômico, antropológico e cultural para 
diagnosticar todos os dados da população para melhor controle das 
políticas públicas voltadas por segmentos existentes no Pará. 

31 

Criação de instrumentos legais para garantir que as Conferências de 
Políticas Públicas de Direitos Humanos estejam integradas ao 
Planejamento governamental e ciclo orçamentário, garantindo-se que a 
participação da sociedade nesses planejamentos consolide efetivamente 
a democracia participativa nos três níveis de governo. 

32 
Criar e fortalecer Conselhos Municipais de Direitos da Mulher, garantindo 
no orçamento recursos para o seu pleno funcionamento, criando também 
o Fundo Público Municipal e Estadual 

33 
Criar e fortalecer os Conselhos estaduais e municipais de Direitos 
Humanos com pessoas qualificadas, materiais necessários e dotação 
orçamentária condizente para seu pleno funcionamento; 

34 

Criar mecanismos que permitam ação coordenada entre os diversos 
conselhos de direitos, nas três esferas da Federação, visando a criação 
de agenda comum para a implementação de políticas públicas de 
Direitos Humanos. 

35 
Definir a reserva mínima de 30% dos assentos das casas legislativas 
municipais, estaduais, distrital e do Congresso Nacional para as 
mulheres. 

36 
Desenvolver programas educacionais voltadas para a funcionalidade 
política do país. 

37 
Elaboração de um protocolo estadual para reintegração de posse (urbano 
e Rural), utilizando a mediação e outros meios alternativos de resolução 
de conflitos. 
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38 
Exigir participação integral dos poderes constituídos (executivo, 
legislativo e judiciário) nas conferências de direitos humanos nas esferas 
municipal, estadual e federal. 

39 
Garantir o financiamento publico das campanhas eleitorais e acabar com 
as doações e os financiamentos de quaisquer natureza. 

40 

Garantir os direitos políticos e de participação do migrante e refugiados 
regularizados no Brasil e em todos os espaços públicos e acesso as 
ferramentas de participação popular e cidadã; assegurando a criação de 
espaços construtivos de políticas públicas integrados por migrantes e 
refugiados em âmbito municipal e estadual; e transparência e acesso aos 
dados de órgãos públicos sobre a situação e número de migrantes e 
garantir o trabalho decente e direitos trabalhistas para imigrantes e 
refugiados. 

41 
Implementar  uma polícia cidadã em parceria entre as esferas de governo 
Estadual e Federal. 

42 
Levar à população em geral, educação para a democracia, objetivando 
maior conscientização de seu papel e incentivando sua participação e 
engajamento nas questões políticas. 

43 

Reafirmar a democracia através de espaços de discussão (fóruns, 
conselhos, conferências, entre outros) e estruturação de um modelo de 
reforma política, tendo como base a plataforma construída pelos 
movimentos sociais. 

44 
Realização de reforma do sistema politico no pais que aprofunde os 
instrumentos de democracia direta e participação popular. 

45 
Democratização da Comunicação, criando Conselhos Populares com 
participação  nas empresas de Comunicação, minimizando o monopólio. 

46 

Democratizar as formas de acesso e permanência de representantes de 
quilombolas, indígenas, comunidades tradicionais, povos originários, 
povos de terreiro, população LGBTT, população carcerária, população de 
rua, migrantes, negros(as), mulheres, crianças e adolescentes, 
juventudes, pessoas idosas, trabalhadores do campo e da cidade, 
pessoas com transtorno mental e pessoas com deficiência, e ainda, seus 
acompanhantes quando necessário, em instâncias diversas de 
participação e controle social, no âmbito nacional, respeitando a 
autonomia dos segmentos nos processos de escolha, bem como, 
assegurar a implementação das propostas prioritárias aprovadas pelas 
conferências realizadas, como forma de garantir resultados práticos nos 
processos de participação e consultas populares. 

47 
Exigir que as instâncias de diálogo e controle social sejam escutadas 
para a reformulação da Base-curricular Nacional. 

48 

Garantir a participação dos Ministérios Públicos, Defensoria Pública e 
Poder Judiciário nas discussões com a sociedade civil nos Conselhos, e 
em conjunto com eles atuar na fiscalização e cobrança do efetivo 
cumprimento das leis que defendem os direitos a cidadania e 
acessibilidade. 

49 
Propor nos legislativos municipais a comissão parlamentar permanente 
de direitos humanos; 

50 Requerer o cumprimento das diretrizes 1, 2 e 3 do Eixo 1 do PNDH-3: 

51 
Articular a rede de instituições governamentais e não governamentais, 
que realizam práticas inovadoras em direitos humanos garantindo a 
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socialização dessas praticas. 

52 
Aumentar a fiscalização no cumprimento da Lei da Transparência, 
responsabilizando agentes públicos. 

53 
Aumentar a participação política da mulher, no mínimo em 50%, em nível 
nacional. 

54 
Criar base de dados dos conselhos nacionais, estaduais, distrital e 
municipais, garantindo seu acesso ao público em geral. 

55 

Criar mecanismos que permitam ação coordenada entre os diversos 
conselhos de direitos, nas esferas federal, estadual e municipal visando 
uma agenda comum para a implementação de políticas públicas de 
Direitos Humanos; 

56 
Fortalecer os canais de diálogos (conferências, audiências públicas, 
orçamentos participativos) com toda a sociedade. 

57 
Garantir a instalação e manutenção de Casa Abrigo Regional para 
Atendimento de Vítimas de Violência Doméstica 

58 
Garantir que, nas instâncias de elaboração e implementação de políticas 
públicas, haja um debate transversal sobre Direitos Humanos, 
diversidade social e igualdade de gênero. 

59 
Identificar e articular os movimentos sociais dando condições para a 
participação efetiva nos diálogos e decisões políticas relativas a Direitos 
Humanos de forma ampla e contínua. 

60 

Instituir e fortalecer de Fóruns Municipais, Estaduais e Nacional dos 
Direitos Humanos, com representação dos titulares das Coordenadorias, 
representatividade dos Conselhos já criados, bem como os que venham 
a se constituir, para que possam trocar experiências e unificar lutas; 
ampliar a participação dos usuários na construção do Sistemas Estaduais 
de Direitos Humanos através de fóruns, conferências, seminários, 
grupos, associações. 

61 
Participação obrigatória do CEDH (Conselho Estadual de Direitos 
Humanos) na formação dos agentes de segurança pública. 

62 
Propor ao congresso nacional projetos que fortaleça a participação da 
sociedade civil. 

63 
Fomentar o maior envolvimento de jovens e adolescentes nos espaços 
políticos, através da interação dos conselhos de direitos no espaço 
educacional e em movimentos populares. 

64 

Garantir a participação da população no processo de definição do ciclo 
orçamentário Nacional (PPA, LDO, LOA), a fim que estes instrumentos 
de planejamento governamentais contemplem os reais interesses e 
necessidades da população. 

65 
Propiciar a representação no Conselho de coletivos e movimentos sociais 
sem personalidade jurídica, mas que tenham reconhecida atuação social 

66 
Que as Instituições de Ensino Superior trabalhem seus Planos 
Pedagógicos a partir de uma visão social-humanista, com ênfase na 
aplicação da Lei 10.639/03 e da Lei 11.465/08 

67 
Criar mecanismos que favoreçam ações coordenadas dos movimentos 
para garantir a agenda de direitos humanos. 

68 

Criar mecanismos que permitam ação coordenada entre os diversos 
conselhos de direitos, nas esferas federal, estadual e municipal visando 
uma agenda comum para a implementação de políticas públicas de 
Direitos Humanos; 
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69 
Elaborar, promover e monitorar o Plano Estadual da Primeira Infância, 
contemplando a criança da gestação aos 6 anos de idade, articulando-o 
em rede pública, privada e sociedade civil 

70 
Estimular que gestores e ocupantes de cargos eletivos participem de 
conferências e demais espaços de debates e formação em Direitos 
Humanos. 

71 

Fortalecer a coordenadoria para a promoção da igualdade racial e 
cidadania com o estreitamento dos vínculos entre os ministérios, 
secretarias estaduais e municipais de assistência social e cidadania, 
diante da prerrogativa a garantia dos direitos a população negra, 
quilombola, indígenas, comunidades de matriz africana, ribeirinhas, 
ciganos, migrantes, povos tradicionais, refugiados e solicitantes de 
refugio. 

72 
Garantir a reserva de vagas para representantes dos povos indígenas no 
parlamento brasileiro em cidades e estados que possuírem povos 
indígenas, inclusive no Congresso Nacional. 

73 
Promover audiências públicas para discutir ações políticas e incentivar a 
participação da sociedade nestes eventos. 

74 
Requerer que o Plano Estadual de Direitos Humanos subsidie as ações 
do Conselho Estadual de Direitos Humanos. 

75 

Cumprimento da Lei 10741 de 01 de outubro de 2003 sobre a inserção 
do tema do “Envelhecimento” na Educação Básica e a inclusão da 
Geriatria e Gerontologia social na Educação Superior (Observância ao 
Estatuto do Idoso); 

76 
Obter informações dos poderes legislativos dos três níveis sobre o custo 
anual de cada casa legislativa. 

77 

Realizar levantamento emergencial prioritário aos grupos populacionais 
pertencentes aos segmentos: População em situação de rua; Migrantes e 
Refugiados nas três esferas de governo e no Distrito Federal e incluir 
estes grupos populacionais no censo de 2020, sob responsabilidade do 
IBGE, e de forma que subsidie a elaboração e construção de políticas 
públicas referente aos respectivos segmentos, garantindo orçamento 
próprio. 

78 

Elaborar um compromisso de participação social com a sociedade que 
incentive a implementação de conselhos políticos para fortalecimento da 
democracia participativa (audiências públicas, orçamento participativo...) 
e sejam criados benefícios aos que implantarem e/ou cortes de 
orçamentos aos que não adotarem esta prática. 

79 
Fomentar o debate e a regulamentação nos Estados e Municípios do 
Marco Regulatório das relações entre Estado e Sociedade Civil; 

80 
Fortalecer os conselhos municipais de Direitros Humanos, através de 
repasses obrigatórios de recursos. 

81 
Incluir na grade curricular nacional a disciplina Políticas Sociais: Direitos 
e Deveres 

82 
Promover cursos de qualificação para conselheiros, simpatizantes e 
militantes em direitos humanos. 

83 
Reforma política, através de assembleia constituinte (realizada por 
componentes da sociedade civil), ou plebiscito. 

84 
Criação e ampliação de mecanismo de Orçamento Participativo, com um 
montante significativo de recursos disponíveis, a fim de que a população 
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possa definir as prioridades em termos de investimento público em obras 
e serviços de real interesse das comunidades. 

85 
Garantir o pleno exercício as comunidades tradicionais respeitando sua 
relação com a terra, crença, costumes e cultura. 

86 
Implementação de estudos da Linguagem Brasileira de Sinais, tanto nas 
Repartições Públicas, quanto nas Escolas. 

87 Transformar a cultura de participação política existente. 

88 
Favorecer a transversalidade de Direitos Humanos em todos os espaços 
de controle social, com efetiva integração entre todos os conselhos e 
fóruns, com viés em todas as secretarias, na busca da equidade; 

89 

Implementar a política e o Sistema Nacional de Participação Social, de 
modo a garantir a efetividade da participação social nos espaços de 
decisão política nos Estados e incentivar e apoiar os municípios na 
criação e implementação de políticas e sistemas de participação social; 

90 
Participação popular na elaboração de orçamento público nas 3 esferas 
de governo. 

91 

Estimular a realização de assembleia nacional constituinte exclusiva para 
promover a reforma política com participação popular, inclusive 
assegurando a possibilidade de defesa de pontos na reforma política e a 
formação de listas pré-ordenadas, com alternância de gênero. 

92 

Fortalecimento do processo de Conferências de Direitos Humanos, de 
modo que a população tome conhecimento de sua periodicidade, 
garantindo sua efetivação numa perspectiva transversal com as outras 
políticas sociais e sua realização se dê efetivamente de dois em dois 
anos, permitindo pleno acesso às informações sobre seu modo de 
funcionamento e suas possibilidades. 

93 
Garantir o ensino da Cultura Afro e Indígena, no termo da Lei 9.394/96 
através do Programa Nacional do Livro Didático – PNLD e à Lei de 
Incentivo à Cultura. 

94 
Propor um projeto de lei que preveja a comunidade caiçara na política 
nacional dos povos tradicionais. 

95 
Executar projetos nas instituições escolares, públicas e privadas, para 
que haja preparação e discussão de políticas públicas e representação 
de alunos nos colegiados (conselhos, fórum, audiências). 

96 
Participar e promover as discussões sobre a Reforma do Poder 
Judiciário, visando democratizar esse poder; 

97 
Solicitar a criação e o fortalecimento espaços institucionais que efetivem 
a participação social e gestão participativa. 

98 

Assegurar a gestão transversal da Política dos Direitos Humanos, por 
meio da articulação intragovernamental, intergovernamental e do fomento 
à participação social, garantindo o monitoramento e a avaliação de 
políticas públicas, a produção de estudos e pesquisas e canais de 
diálogos nacionais e internacionais. 

99 
Implementação do Sistema Promoção da Igualdade racial – SPIR, com 
Secretarias de Estado e Município de Igualdade Racial de instâncias de 
diálogo e controle social. 

100 
Incentivar, promover e fortalecer a criação de espaços de participação e 
controle social, através de assembléias, ouvidorias, fóruns, conselhos, 
coordenadorias e outras instâncias possíveis em Direitos Humanos. 

101 Promover o voto facultativo e garantia de participação igualitária e com 
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equidade na vida política. 

102 
Garantir espaços específicos de interlocução intersetorial para os grupos 
sociais vulneráveis com as esferas governamentais; 

103 

Promover ampla divulgação incentivando a participação popular na 
definição e monitoramento das políticas públicas dos poderes legislativo, 
executivo, judiciário, ministério público e defensoria pública nas três 
esferas de governo, fortalecendo a atuação dos conselhos, conferências 
com caráter deliberativo, ouvidorias e fóruns, e criando novos 
mecanismos de controle social. 

104 

Criar um programa de política pública para o atendimento e acolhimento, 
nas escolas municipais, estaduais e universidades, da população LGBT, 
com atenção especial à população de pessoas transexuais e travestis, 
através de palestras e capacitações para todos os funcionários e 
funcionárias; Inserir na grade curricular da educação infantil, fundamental 
e médio e superior sobre direitos humanos, inclusive com a implantação 
efetiva das leis 10639 de 2003 e a 11.465 de 2008. 

105 Promover o financiamento público e exclusivo de campanhas. 

106 
Desburocratizar o acesso da população na apresentação de proposta de 
lei de iniciativa popular, não restringindo apenas as leis ordinárias e 
diminuindo o percentual de assinaturas. 

107 
Mapeamento de Comunidades Tradicionais de Matriz Africana em todos 
os municípios do estado do Pará. 

108 
Solicitar a criação de um Fórum da População em Situação de Rua, com 
apoio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos. 

109 
Fortalecer a atribuição deliberativa dos Espaços Públicos de Participação 
na área de Direitos Humanos. 

110 

Participação Política e Controle Social, garantindo a efetividade e 
plenitude de candidaturas oriundas do povo negro, da juventude, da 
pessoa com deficiência e de gênero, assim como o financiamento público 
de campanhas de forma justa e equilibrada, nos processos eleitorais. 

111 

Estimular a participação, o monitoramento e efetiva proteção dos direitos 
humanos diretamente pelas comunidades (favelas, assentamentos, 
loteamentos, ribeirinhos, quilombolas, indígenas), por meio da eleição de 
seus próprios representantes para defenderem seus interesses, 
considerando as dificuldades das comunidades carentes em se 
documentarem para participar de conselhos. 

112 
Estimular o debate sobre a regulamentação e efetividade dos 
instrumentos de participação social e consulta popular, tais como lei de 
iniciativa popular, referendo, veto popular e plebiscito. 

113 
Fortalecer os debates de Políticas Públicas de Direitos Humanos, 
envolvendo todos os segmentos sociais, visando à elaboração de um 
plano de ação efetivo; 

114 
Regulamentar e divulgar os instrumentos de participação social e 
consulta popular, tais como lei de iniciativa popular, referendo e 
plebiscito; 

115 
Garantir a participação dos trabalhadores em segurança pública e 
sistema prisional e demais órgãos do poder público nas Conferências de 
Direitos Humanos 

116 
Criar estratégias para fortalecer os instrumentos de participação social, a 
exemplo de: capacitação da comunidade, fóruns, pré-conferências, 
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dentre outras 

117 
Estimular a articulação entre segmentos da sociedade organizada e o 
Conselho Municipal de DH. 

118 
Assegura debates periódicos, fortalecendo a interação entre sociedade 
civil e poder público. 

119 

Divulgar e criar mecanismos de participação virtual, implementando 
debates, referendos, plebiscitos online, garantindo e coletivizando a 
informação, e a transparência dos governos, usando o seu potencial para 
mobilizar a sociedade sobre as causas relevantes. 

120 Estimular a implantação do orçamento participativo nos municípios. 

121 
Aprovação de uma reforma política e soberana do povo brasileiro que 
garanta a participação das minorias (mulheres, negros, LGBT, 
comunidades tradicionais, indígenas). 

122 

Ampliar e fortalecer o Conselho Estadual de Segurança Pública, 
assegurando a participação da sociedade civil organizada em sua 
composição e garantindo sua articulação com o Conselho Estadual de 
Política Criminal e Prisional; 

123 

Que os planos de investimento em acessibilidade tenham a participação 
obrigatória, nos municípios, dos conselhos da pessoa com deficiência; 
onde não houver, estabelecer a prioridade de criação do respectivo 
conselho. 

124 Reativar o fórum estadual de educação em direitos humanos. 

125 Promoção do curso de Libras nas escolas e serviços públicos. 

126 

Exigir do governo políticas públicas para o sistema prisional e 
socioeducativo com plano de carreira aos agentes penitenciários e 
socioeducadores, incluindo a elaboração de Estatuto, que contemple a 
identidade funcional destes profissionais, com condições dignas de 
trabalho, com participação do sindicato, e para o reeducando políticas 
formuladas do CCEP, Copen (conselho penitenciário), e conselho de 
direitos humanos, tendo como fundamento o respeito ao reeducando e a 
preservação de todos os direitos que a sentença não lhe tirou. 

127 

Promover ações de formação para a juventude, de forma continuada e 
transversal, com o intuito de empoderar os jovens como multiplicadores 
para a fiscalização, observação e acompanhamento dos programa 
policialescos como forma de impedir a violação de direitos humanos. 

128 
Formular a realização de ações propiciem a participação popular dos 
canais de discussão do orçamento publico, do encaminhamento de 
ações publicas, consulta popular e realização de plebiscito. 

129 
Participar e promover as discussões sobre a Reforma do Poder 
Judiciário, visando democratizar esse poder. 

130 
Exigir a reformulação da atual reforma politica, por meio de dialogo com 
os movimentos sociais, visando atender os anseios da sociedade e o 
combate a corrupção. 

131 

Recomendar a necessária reforma das instituições públicas, com ênfase 
especial para o Poder Judiciário, as Forças Armadas e as Forças 
Policiais brasileiras; e urgente desmilitarização das polícias brasileiras e 
da implementação de um amplo e reformulado programa de formação e 
orientação profissional de todos os policiais brasileiros, estabelecendo 
com clareza inequívoca que a formação, o treinamento e a lógica militar 
devem ficar restritos à dimensão dos conflitos internacionais, jamais 
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podendo ser estendidos para as ações de policiamento, de combate à 
criminalidade e de garantia da segurança pública dos cidadãos e da 
sociedade brasileira, e exigir a extinção da justiça militar estadual, 
devendo todos os militares se submeterem amplamente à jurisdição civil. 

132 

Elaborar e aprovar uma reforma tributária, com ampla participação da 
sociedade civil, com vistas a uma melhor redistribuição dos recursos 
públicos entre os entes federados, com maior percentual de recursos 
para os municípios e que garanta o controle social em todas as esferas. 

133 
Fortalecer os canais de diálogos (conferências, audiências públicas, 
orçamentos participativos) com toda a sociedade 

134 
Promover audiências públicas para discutir ações políticas e incentivar a 
participação da sociedade nestes eventos 

135 

Elaborar um compromisso de participação social com a sociedade que 
incentive a implementação de conselhos paritários ou proporcionais, 
como espaços políticos para fortalecimento da democracia participativa 
(audiências públicas, orçamento participativo...) e sejam criados 
benefícios aos que implantarem e/ou cortes de orçamentos aos que não 
adotarem esta prática 

136 
Realizar audiência pública onde discutam a descriminalização do aborto 
(N.A) 

137 
Fomentar mecanismos de integração das políticas públicas e controle 
social do Estado do Pará. OBS: Remeter ao eixo I 

138 
Debater o tema direitos humanos junto com a comunidade: associações 
de bairros, comunidades rurais, grupos das igrejas, etc. 

139 
Financiamento para audiências públicas chamadas pela própria 
sociedade civil 

140 

Garantia de participação com todos os direitos nos conselhos dos três 
entes federativos de ribeirinhos, quilombolas, favelas, assentamentos, 
loteamentos e indígenas inicialmente como pessoa física, com a 
obrigatoriedade de legalização como pessoa jurídica durante o seu 
mandato 

141 
Garantir a efetiva aplicação de recursos para execução de políticas 
públicas, sob fiscalização da sociedade civil. 

142 

Garantir a participação social no processo de constituição da Política de 
Saúde Mental, com vistas à garantia da integração social e da cidadania, 
bem como a articulação com outros campos tais como Cultura, Esporte e 
Lazer, em contraste aos tratamentos tradicionais baseados na 
medicalização e exclusão social. 

143 

Garantir a elaboração de projetos e ações pela sociedade civil e poder 
público de qualificação para os jovens, adultos e idosos das 
comunidades historicamente excluídas com ênfase em direitos humanos 
(3 esferas); 

144 

Promover e afirmar os Direitos Humanos a partir de maior acessibilidade 
à legislação para formalizar e regularizar grupos, associações e 
organizações da sociedade civil, bem como melhor clareza e efetivação 
das legislações junto às estas entidades. 

145 
Efetivar ações no âmbito dos três poderes (Legislativo, Executivo e 
Judiciário) que visem à implementação da justiça restaurativa. 

146 
Promover e capacitar a população para a participação efetiva, nas 
decisões, monitoramento, execução e avaliação referentes ao 
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desenvolvimento local. 

 
 
 

Eixo I – Subeixo 2: Controle social das políticas públicas de direitos 
humanos 

 

1 
Criar e efetivar a implantação de Ouvidoria para as prefeituras e 
governos estaduais; 

2 

Criação de Foruns permanentes e itinerantes (com amplo alcance 
territorial), e realização de audiências públicas que promovam discussões 
sobre direitos humanos e apoiem a elaboração de políticas em Direitos 
Humanos. 

3 

Fomentar nos espaços sociais (associações, grêmios estudantis, 
comitês, coletivos, entre outros) o fortalecimento da democracia direta 
como instrumento de empoderamento da sociedade civil, para que haja 
efetivação do controle social qualificado e proposições de políticas 
públicas em Direitos Humanos; 

4 

Recomendamos a mudança de lei na composição do Conselho Estadual 
de Direitos Humanos seja paritário, logo, com a presença de 50% do 
Conselho formado pela Sociedade Civil Organizada e haja garantia de 
sua representação microrregional e de todos os segmentos, bem como 
renovação bienal 

5 
Criar e fortalecer Conselhos Municipais de Direitos da Mulher, garantindo 
no orçamento recursos para o seu pleno funcionamento, criando também 
o Fundo Público Municipal e Estadual 

6 

Garantir os direitos políticos e de participação do migrante e refugiados 
regularizados no Brasil e em todos os espaços públicos e acesso as 
ferramentas de participação popular e cidadã; assegurando a criação de 
espaços construtivos de políticas públicas integrados por migrantes e 
refugiados em âmbito municipal e estadual; e transparência e acesso aos 
dados de órgãos públicos sobre a situação e número de migrantes e 
garantir o trabalho decente e direitos trabalhistas para imigrantes e 
refugiados. 

7 

Garantir os direitos políticos e de participação do migrante e refugiados 
regularizados no Brasil e em todos os espaços públicos e acesso as 
ferramentas de participação popular e cidadã; assegurando a criação de 
espaços construtivos de políticas públicas integrados por migrantes e 
refugiados em âmbito municipal e estadual; e transparência e acesso aos 
dados de órgãos públicos sobre a situação e número de migrantes e 
garantir o trabalho decente e direitos trabalhistas para imigrantes e 
refugiados. 

8 

Garantir os direitos políticos e de participação do migrante e refugiados 
regularizados no Brasil e em todos os espaços públicos e acesso as 
ferramentas de participação popular e cidadã; assegurando a criação de 
espaços construtivos de políticas públicas integrados por migrantes e 
refugiados em âmbito municipal e estadual; e transparência e acesso aos 
dados de órgãos públicos sobre a situação e número de migrantes e 
garantir o trabalho decente e direitos trabalhistas para imigrantes e 
refugiados. 
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9 

Garantir a participação dos Ministérios Públicos, Defensoria Pública e 
Poder Judiciário nas discussões com a sociedade civil nos Conselhos, e 
em conjunto com eles atuar na fiscalização e cobrança do efetivo 
cumprimento das leis que defendem os direitos a cidadania e 
acessibilidade. 

10 
Aumentar a fiscalização no cumprimento da Lei da Transparência, 
responsabilizando agentes públicos. 

11 
Criar base de dados dos conselhos nacionais, estaduais, distrital e 
municipais, garantindo seu acesso ao público em geral. 

12 
Obter informações dos poderes legislativos dos três níveis sobre o custo 
anual de cada casa legislativa. 

13 
Fortalecer os conselhos municipais de Direitros Humanos, através de 
repasses obrigatórios de recursos. 

14 
Favorecer a transversalidade de Direitos Humanos em todos os espaços 
de controle social, com efetiva integração entre todos os conselhos e 
fóruns, com viés em todas as secretarias, na busca da equidade; 

15 
Incentivar, promover e fortalecer a criação de espaços de participação e 
controle social, através de assembléias, ouvidorias, fóruns, conselhos, 
coordenadorias e outras instâncias possíveis em Direitos Humanos. 

16 

Promover ampla divulgação incentivando a participação popular na 
definição e monitoramento das políticas públicas dos poderes legislativo, 
executivo, judiciário, ministério público e defensoria pública nas três 
esferas de governo, fortalecendo a atuação dos conselhos, conferências 
com caráter deliberativo, ouvidorias e fóruns, e criando novos 
mecanismos de controle social. 

17 

Ampliar e garantir a participação da sociedade civil e usuários nos 
conselhos Municipais, Estaduais e Nacional, ocupando 2/3 das cadeiras 
e considerando a paridade de gênero, e fortalecer conselhos existentes e 
futuros, apoiando o processo de empoderamento qualificado promovendo 
capacitações e formações continuadas. Considerando dotação de 
recursos (materiais e imateriais) necessários para acompanhamento e 
fiscalização.  Sendo todos de caréter deliberativo e consultivo. 

18 
Apoiar fóruns, redes e ações da sociedade civil que fazem 
acompanhamento, controle social e monitoramento das políticas públicas 
de Direitos Humanos. 

19 

Assegurar que os mecanismos de controle social funcionem 
adequadamente e com independência, efetuando capacitações 
continuadas e aquisição de equipamentos necessários para 
operacionalização dos Conselhos de Direitos em todos os âmbitos, 
(Nacional, Estadual e Municipal), através da responsabilização e 
fiscalização do Governo Federal. 

20 

Criação de Conselhos de Defesa de Direitos Humanos Regionais e 
Territorializados, deliberativo, de composição tripartite, vinculado à 
Secretaria de Estado de Direitos Humanos e participação cidadã e o 
Ministério de Direitos Humanos com a garantia de aporte orçamentário e 
financeiro, alocado em fundo próprio, para sua manutenção e apoio 
técnico e administrativo do Estado, com a apresentação de metas e 
resultados. 

21 
Criação de Fórum Permanente para articulação de Políticas Públicas em 
Direitos Humanos com a participação da sociedade civil e dos poderes 
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Executivo, Legislativo e Judiciário; 

22 

Criação de Ouvidorias autônomas e independentes de Políticas Públicas 
de Direitos Humanos por meio de legislação específica garantindo a 
participação da sociedade civil organizada e população em geral na 
indicação de seus representantes nos âmbitos municipal, estadual, 
distrital e federal. 

23 

Criação de um Fundo Nacional, Estaduais e Municipais de Direitos 
Humanos com orçamento impositivo estabelecendo percentual no Plano 
Plurianual do Estado, garantindo o repasse fundo a fundo como incentivo 
para a existência de Conselhos Municipais de Direitos Humanos. 

24 
Criar e garantir condições de funcionamento aos Conselhos Municipais 
de Direitos Humanos, nos 139 municípios do Estado. 

25 

Criar um banco de dados referente aos casos de violações, omissões e 
ameaças aos direitos humanos, com informações dos órgãos de defesa, 
Conselhos Nacional, Estaduais e municipais com garantia de acesso ao 
público; 

26 
Elaboração de um plano estadual de reestruturação administrativa e 
orçamentária dos conselhos do Estado. 

27 

Fazer cumprir a inclusão das demandas dos Conselhos Municipais, 
Estaduais e Nacionais no Orçamento Público para formação e 
capacitação de Conselheiros sobre as temáticas, tais como, Controle 
Social, marcos regulatórios das entidades do terceiro setor (Lei Federal 
Nº 13.019 de 31/07/14), Gestão dos Conselhos e Orçamento Público. 

28 
Fiscalizar de forma efetiva, os Convênios celebrados entre as Secretarias 
e os Ministérios, bem como fazer a divulgação pública das condições e 
andamento dos mesmos. 

29 
Fomentar meios para criar secretaria municipal dos direitos humanos e 
demais politicas setoriais e um conselho municipal de defesa dos direitos 
humanos. 

30 

Fortalecer o Conselho Estadual e criar e fortalecer os Conselhos 
Municipais dos Direitos Humanos, dotando-os de estrutura para o seu 
pleno funcionamento, bem como tornando-os deliberativos e vinculantes 
as suas resoluções; 

31 
Fortalecer os conselhos de igualdade racial existentes e fomentar a 
criação destes conselhos, independentemente do tamanho dos 
municípios. 

32 
Garantir a capacitação e qualificação dos conselhos em direitos humanos 
por meios de recursos dos ministérios afins. 

33 
Garantir participação de conselheiros de direitos humanos nas ouvidorias 
do estado, principalmente nas ouvidorias policiais 

34 
Propor uma política de capacitação continuada para diferentes 
segmentos sociais e políticos, visando ao aprimoramento do controle 
social. 

35 

Criação de conselhos municipais de Direitos Humanos com caráter 
deliberativo e consultivo, garantindo a prioridade no orçamento, com 
recursos para seu funcionamento, bem como com sua composição com 
as representações das minorias. 

36 
Criar, através de leis municipais, onde ainda não existirem, os Conselhos 
Municipais de Direitos Humanos e implementar os Conselhos Municipais 
onde já tiverem sido criados com dotação de estruturas e orçamento 
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específico e suficiente ao seu pleno funcionamento. 

37 
Fortalecer a atribuição deliberativa dos Espaços Públicos de Participação 
na área de Direitos Humanos. 

38 
Fortalecer os conselhos de direitos garantindo-lhes orçamento, pessoal e 
estrutura administrativa para a plena execução dos trabalhos 

39 
Garantir a paridade na representação da sociedade civil em todas as 
instâncias de controle social e a diversidade das representações, 
garantindo todos os segmentos. 

40 
Garantir via SDH a viabilização, a estruturação e manutenção dos 
conselhos de controle social, visando a autonomia administrativa e 
financeira. 

41 

Participação Política e Controle Social, garantindo a efetividade e 
plenitude de candidaturas oriundas do povo negro, da juventude, da 
pessoa com deficiência e de gênero, assim como o financiamento público 
de campanhas de forma justa e equilibrada, nos processos eleitorais. 

42 
Promover, nas ações de censo demográfico, estudos e pesquisas do 
IBGE, o acompanhamento sistemático do perfil e da evolução da 
população de rua no Brasil. 

43 

Criar e fortalecer a ouvidoria de policia com independência para exercer 
controle social das atividades das polícias do Estado, com respeito aos 
direitos humanos, coordenada por um ouvidor ou ouvidora com mandato 
eletivo; 

44 

Estimular a participação, o monitoramento e efetiva proteção dos direitos 
humanos diretamente pelas comunidades (favelas, assentamentos, 
loteamentos, ribeirinhos, quilombolas, indígenas), por meio da eleição de 
seus próprios representantes para defenderem seus interesses, 
considerando as dificuldades das comunidades carentes em se 
documentarem para participar de conselhos. 

45 

Construção normativa do Sistema Único de Transparência e Controle 
Social nos três níveis de governo, nos três poderes (executivo, legislativo 
e judiciário), com base nas deliberações da I Conferência de 
Transparência e Controle Social (Consocial/2012) em amplo processo 
participativo com audiências públicas precedidos de consultas públicas, 
culminando com a convocação e realizadas da II Consocial, incluindo a 
obrigatoriedade de conselhos de direitos humanos em todos os 
municípios com garantia de recursos financeiros para capacitação 
continuada, adequando os espaços conferenciais ao ciclo orçamentário 
(PPA,LOA, LDO) com divulgação  dos espaços da democracia 
participativa ( Conselhos, Fóruns e Conferências). Em todos os meios de 
comunicação (utilidade pública). 

46 
Criação de mecanismo que permite o controle externo do tribunal de 
contas e do judiciário e garanta a participação social no setor. 

47 
Criação do fórum de conselhos setoriais do Estado de Rondônia, com 
articulação do governo estadual e municípios. 

48 
Criar o conselho estadual de direitos humanos nos estados onde o 
mesmo não existe e fortalecer os já existentes 

49 

Dar maior transparência ao processo orçamentário do Estado (nas três 
esferas de governo: Federal, Estadual e Municipal), conforme os prazos 
definidos em legislação especifica, publicizando os relatórios de 
execução e orçamento previsto de todas as politicas de garantia de 
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direitos, em linguagem acessível a toda população (todos os segmentos 
sociais). 

50 
Estimular a participação dos grupos vulneráveis nos conselhos e outros 
espaços de controle social. 

51 
Estimular o debate sobre a regulamentação e efetividade dos 
instrumentos de participação social e consulta popular, tais como lei de 
iniciativa popular, referendo, veto popular e plebiscito. 

52 

Fomentar a criação em todos os municípios do estado, dos seguintes 
Conselhos: pessoas com deficiência; pessoas em situação de rua; 
idosos; igualdade racial; LGBT; mulheres e juventude, segurança 
alimentar com caráter deliberativo vinculante, dotação orçamentária, 
alocação de recursos, e com paridade entre poder público e sociedade 
civil; 

53 
Fomentar a qualificação e capacitação permanente e continua para a 
sociedade civil, para que possam acompanhar as políticas publicas com 
base de dados dos ministérios afins. 

54 
Fortalecer os debates de Políticas Públicas de Direitos Humanos, 
envolvendo todos os segmentos sociais, visando à elaboração de um 
plano de ação efetivo; 

55 

Garantia do desempenho integral dos conselhos, comitês, comissões e 
mecanismos de controle social das políticas públicas de direitos humanos 
assegurando a estrutura física, recursos humanos e financeiros 
necessários, sob pena de responsabilização administrativa das/os 
responsáveis pelo seu pleno funcionamento, incluindo implantação de um 
fórum de conselhos de políticas públicas, visando maximizar o controle 
social destas políticas. 

56 
Garantir condições de funcionamento permanente do Conselho Estadual 
de Direitos Humanos. 

57 
Implantar política de criação e apoio aos conselhos municipais em todo o 
país. 

58 
Incentivo fiscal e apoio técnico, administrativo e gerencial para as 
organizações da Sociedade Civil que defendem e protagonizam os 
Direitos Humanos. 

59 
Promover a maior divulgação dos conselhos municipais locais, horários 
de funcionamento e forma de participação. 

60 
Recomendar que todas as políticas públicas contenham em seu texto 
garantias de direitos fundamentais e de igualdade. 

61 
Regulamentar e divulgar os instrumentos de participação social e 
consulta popular, tais como lei de iniciativa popular, referendo e 
plebiscito; 

62 
Criação de um Fundo Nacional para garantir a execução das ações do 
Conselho Nacional de Defesa dos Direitos Humanos. 

63 
Criar mecanismos de monitoramento e controle social dos boletins de 
ocorrência e dos registros de lesão corporal ou homicídio decorrentes de 
oposição à intervenção policial. 

64 

Fortalecer a Ouvidoria Nacional e criar uma Ouvidoria Estadual com 
mandato independência e estrutura para acolher, acompanhar e fiscalizar 
as demandas de políticas públicas e atender as denúncias de violação 
dos Direitos Humanos. 

65 Fortalecimento dos demais conselhos de políticas de Direitos Humano 



125 
 

(idoso, criança e adolescente, mulheres, saúde, juventude, educação e 
etc.) garantindo o seu efetivo funcionamento. 

66 
Garantir a participação dos trabalhadores em segurança pública e 
sistema prisional e demais órgãos do poder público nas Conferências de 
Direitos Humanos 

67 
Instituir, capacitar e fortalecer o Fórum Interconselhos: a) de mesma 
temática de diferentes Municípios; 

68 
Apoiar a criação e o funcionamento de comissões de direitos humanos 
na câmara municipal. 

69 
Assegurar a realização periódica,de três em três anos,de conferências de 
Direitos Humanos, fortalecendo a interação entre sociedade civil e poder 
público. 

70 
Assegurar, fortalecer e estruturar os conselhos de direitos humanos para 
que elaborem planos e criem fundos, reafirmando assim sua autonomia. 

71 
Criação do Fórum dos Movimentos Sociais de Direitos Humanos e 
defesa da vida. 

72 
Criar estratégias para fortalecer os instrumentos de participação social, a 
exemplo de: capacitação da comunidade, fóruns, pré-conferências, 
dentre outras 

73 
Criar observatório nacional com dados em mapeamento de ação da 
sociedade civil organizada de políticas publica e a sistematização e a 
legislação de documentos e a legislação sobre direitos humanos. 

74 
Estimular a articulação entre segmentos da sociedade organizada e o 
Conselho Municipal de DH. 

75 Fortalecer a educação do campo. 

76 

Implementação, fortalecimento e/ou criação das ouvidorias de agências 
de controle externo com a participação da sociedade civil, das 
instituições políticas, executivas e judiciárias da administração pública 
direta ou indireta, quando afeta os direitos humanos. 

77 

Instituir Ouvidorias Estaduais dos Direitos Humanos, com independência 
e autonomia política, com ouvidor ou ouvidora com mandato e eleição 
coordenada pelo Conselho de Direitos Humanos, assegurando equipes 
de servidores qualificados, materiais e orçamento para seu pleno 
funcionamento; 

78 

Criar a Ouvidoria Estadual de Direitos Humanos, com independência e 
autonomia política, com mandato e indicação em lista tríplice pelo 
Conselho Estadual dos Direitos Humanos, assegurando servidores 
públicos concursados, recursos materiais e financeiros para seu pleno 
funcionamento; 

79 Criar o Fórum Interconselhos para a promoção de políticas intersetoriais. 

80 
Fomento à criação de Conselhos Estaduais de Direitos Humanos, 
LGBTT, Mulheres, Igualdade Racial, e População em Situação de Rua 
nos Estados não existentes. 

81 

Fortalecer e ampliar os canais de comunicação e participação da 
sociedade civil relativos às demandas e violações dos Direitos Humanos 
(redes sociais, debates, audiências, consultas públicas, seminários, 
fóruns, ouvidorias, conselhos, entre outros). 

82 
Garantir as Conferências Municipais de Direitos Humanos em todo o 
Estado 

83 Garantir e construir a formação do fórum interconselhos municipais e 
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estaduais da mesma forma em que foi construído o fórum nacional 
interconselhos, com a mesma metodologia. 

84 
Desmilitarização da Polícia Militar criando assim uma nova polícia 
controlada efetivamente pela Sociedade Civil. 

85 
Assegurar que as políticas públicas sejam implementadas conforme 
determinam a lei, garantindo-se apoio para o funcionamento dos 
conselhos municipais e estadual já existente. 

86 
Criação de uma resolução do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos 
que garanta a participação efetiva dos povos de terreiro em todos os 
conselhos de direitos a níveis estaduais e nacional. 

87 
Criar um fundo específico orçamentário com percentual previsto em lei 
para garantir a efetivação da política de direitos humanos, conforme 
Programa e plano Nacional e Estadual de Direitos Humanos; 

88 
Elaborar o Plano Estadual e Municipais de Direitos Humanos, incluindo 
suas ações no Plano Plurianual. 

89 

Estabelecer acordos entre Governo federal, estadual, municipal, 
organismos multilaterais e a sociedade civil para a formação e a 
capacitação de agentes de cidadania para atuarem na formação, 
multiplicação, promoção e defesa de Direitos Humanos. 

90 
Garantir a efetivação dos temas transversais, através do PPP das 
escolas. 

91 

Que os conselhos nacionais que são compostos por representantes de 
entidades nacionais permaneçam com suas representações e que esses 
fóruns específicos também sejam compostos por ativistas independentes 
com comprovação na base de atuação em seus estados 

92 

Criar e implantar uma Ouvidoria Externa de Direitos Humanos nos 
âmbitos municipal, estadual e federal, e ainda nos três poderes 
(legislativo, executivo e judiciário) além de outros órgãos pertencentes ao 
Sistema de Justiça (Ministério Público, Defensoria Pública) para 
direcionar as demandas, com prazo para início da execução em até 180 
dias, prorrogáveis por mais 120 dias. 

93 Efetivar espaço para educação permanente, em direitos humanos. 

94 
Funcionamento do Conselho Estadual de Direitos Humanos o ano inteiro, 
não somente em períodos esporádicos. 

95 
Garantir a divulgação do orçamento nos âmbitos federal, estadual, 
municipal e distrital, em formato transparente, acessível e didático, a fim 
de permitir o acompanhamento setorializado das políticas públicas. 

96 Qualificação permanente e continuada dos conselheiros. 

97 
Instalar nos uniformes e viaturas utilizados por operadores de segurança 
pública, sistema de câmara de vídeo, para monitoramento de suas 
ações. 

98 
Assegura debates periódicos, fortalecendo a interação entre sociedade 
civil e poder público. 

99 
Criação de um fundo com orçamento próprio para cada conselho, que 
vise o aperfeiçoamento e a qualificação dos conselheiros e a garantia de 
condições para que exerçam suas funções. 

100 
Criar e fortalecer as Defensorias Públicas para ampliar sua ação junto às 
comunidades, favorecendo o acesso ao direito e à justiça; 

101 
Fortalecimento do trabalho em rede de políticas públicas para jovens em 
conflito com a lei, garantindo o acesso da cultura enquanto arte; e 
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permanência das crianças e adolescentes na escola com políticas de 
enfrentamento à violência escolar. 

102 

Permitir o acesso imediato ao conteúdo das imagens capturadas pelos 
sistemas internos de videomonitoramento das Unidades Prisionais e 
Socioeducativas, assim como o acesso a suas dependências, aos 
Membros do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Defensoria 
Pública, à Ordem dos Advogados do Brasil, aos Conselhos de Direitos 
Humanos, e demais órgãos fiscalizadores, proibindo-se, ainda, que as 
pessoas privadas de liberdade sejam levadas para áreas não cobertas 
por tal sistema, como pontos cegos. Por fim, garantir o retorno adequado 
do preso aos seus familiares quando este for solto, com 
acompanhamento psicológico e assistencial. 

103 Aumentar o orçamento da SEJUDH para efetivação das políticas públicas 

104 

Criação e/ou aprimoramento dos chamados portais da transparência, em 
linguagem clara e plenamente acessível, de modo a possibilitar um 
efetivo acesso às informações de interesse público, inclusive por via 
impressa e com outras estratégias de comunicação em consonância com 
as realidades das populações. 

105 
Elaborar plano municipal de direitos humanos com participação da 
sociedade civil. 

106 
Garantir a participação e o controle social nas políticas públicas de 
desenvolvimento com grande impacto socioambiental. 

107 

Implementar, nas unidades da Federação, em conjunto com a sociedade 
civil, sistemas de monitoramento de direitos humanos, incluído o 
acompanhamento da efetivação das resoluções das instâncias de 
participação social, dotando-os de estrutura organizacional e orçamento 
específico. 

108 

Divulgar e criar mecanismos de participação virtual, implementando 
debates, referendos, plebiscitos online, garantindo e coletivizando a 
informação, e a transparência dos governos, usando o seu potencial para 
mobilizar a sociedade sobre as causas relevantes. 

109 

Ampliar a criação de Centros de Referência em Direitos Humanos com 
pessoal qualificado, no intuito de atuar efetivamente em todas as áreas 
dos Direitos Humanos, em regime de plantão 24 horas, em municípios ou 
polos regionais; 

110 

Criar ouvidorias das Polícias, do Sistema Prisional e Socioeducativo, com 
independência para exercer o controle externo, com mandato eletivo e 
escolhidas com participação da sociedade civil, com poder de requisição 
de documentos e livre acesso às unidades policiais, e dotadas de 
recursos humanos e materiais necessários ao seu funcionamento; 

111 Estimular a implantação do orçamento participativo nos municípios. 

112 
Implementação imediata do novo marco regulatório das organizações de 
sociedade civil e ongs. (cg). 

113 
Consolidar o Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e 
Adolescentes, com o fortalecimento do papel dos Conselhos tutelares e 
de direitos. 

114 

Criação e/ou fortalecimento e ampliação das estruturas de Ouvidorias 
existentes em todos os órgãos de poder (executivo, legislativo e sistema 
de justiça), democraticamente exercida por uma pessoa eleita pelas 
comunidades, a fim de que o(a)s cidadã(o)s possam interagir 
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permanentemente com as instituições públicas. 

115 
Criar mecanismos de controle social do Poder Judiciário, do Ministério 
Público (MP) e da Defensoria Pública em âmbito municipal, estadual, 
distrital e federal. 

116 

Requerer ao Conselho Estadual de Justiça e Direitos Humanos que 
solicite que o Ministério Público Estadual vistorie e fiscalize as 
instituições públicas, para que suas infraestruturas sejam acessíveis às 
pessoas com deficiência 

117 

Garantir nas três esferas governamentais (Poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário), e universidades a informação, a transparência, o controle 
social e o orçamento para a criação e fortalecimento de conselhos de 
direitos humanos e dos espaços de participação, valorizando a educação 
para a cidadania ativa como um de seus elementos construtivos na 
interlocução, planejamento e formação continuada e transversal de novos 
atores a curto, médio e longo prazo, com acesso às informações por 
canal de comunicação (nas redes sociais, mídia escrita e falada, entre 
outros, contemplando todos os seguimentos), mediante a realização de 
diagnósticos de criação e atuação dos conselhos de direitos humanos. 

118 

Assegurar o exercício do controle social, por meio da adoção de 
mecanismos de monitoramento e avaliação dos planos, programas, 
projetos, serviços e ações, utilizando-se de indicadores, análises 
situacionais e gerenciais, inclusive com dados relacionados as 
comunidade urbanas e rurais. 

119 
Realizar debate sobre o atual modelo de repressão e estimular a 
discussão sobre modelos alternativos de tratamento do uso e tráfico de 
drogas, considerando o paradigma da redução de danos; 

120 
Aprovação de uma reforma política e soberana do povo brasileiro que 
garanta a participação das minorias (mulheres, negros, LGBT, 
comunidades tradicionais, indígenas). 

121 

Garantir a participação e o controle social em todos os órgãos públicos, 
inclusive no sistema prisional e no socioeducativo, para garantir a 
fiscalização dos orçamentos e a promoção dos direitos humanos, civis, 
econômicos, sociais, culturais e ambientais 

122 
Garantir que as repartições públicas não restrinjam acesso aos seus 
prédios baseadas em preconceito de gênero, etnia, cor, cultura e tradição 

123 
Promoção de fóruns, pelos conselhos municipais, para discutir o 
exercício do controle social. 

124 

Criar e garantir o funcionamento dos conselhos com autonomia, inclusive 
financeira, e outros espaços de participação social, para o desempenho 
de suas funções deliberativas e de controle social, de maneira a garantir 
que se cumpra de maneira efetiva e transparente as políticas públicas de 
assistência social, educação, saúde, acessibilidade e transporte. 

125 

Cobrar que os poderes legislativo, executivo e judiciário efetivem a 
publicização das suas ações, através dos portais da transparência 
assegurando a participação popular por meio dos links fale conosco e 
vota web, abertos ao público. 

126 
Criar o Sistema de Segurança Pública, mediante apoio a aprovação do 
Projeto de Lei no 1.937/2007, que dispõe sobre o Sistema Único de 
Segurança Pública, e sua efetiva implantação; 

127 Estabelecer, conforme acentua a Constituição Federal de 1988, artigo 5º, 
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inciso VI e lei federal 12.288 de 2010 artigo 23, mecanismos que 
assegura o direito e a preservação das manifestações religiosas e 
culturais de matrizes africanas, outras praticas religiosas em condição de 
vulnerabilidade, inclusive o direito à liberdade de culto e liturgias 
religiosas; 

128 Estimular a realização de reuniões itinerantes dos conselhos municipais. 

129 
Exigir a Criação de Secretarias Municipais de Direitos Humanos, em 
diálogo intersetorial e com os Conselhos Setoriais: da mulher, do idoso, 
do PcD e LGBT entre outros. 

130 

Ampliar e fortalecer o Conselho Estadual de Segurança Pública, 
assegurando a participação da sociedade civil organizada em sua 
composição e garantindo sua articulação com o Conselho Estadual de 
Política Criminal e Prisional; 

131 

Criar um banco de dados inter setoriais nas três esferas de governo, para 
registro do controle social, de forma que os órgão de atendimento, e 
defesa registrem e os de garantia de direito possa ter um diagnóstico 
suficiente para fazerem politicas publicas eficazes e eficientes. 

132 
Democratizar o acesso à justiça, por meio de ações afirmativas de 
direitos à população em situação de vulnerabilidade social. 

133 
Garantir a representatividade de gênero, etnia, cor, cultura etc. nas 
eleições às vagas nos fóruns e conselhos municipais de forma paritária e 
plural na elaboração de Políticas Públicas 

134 Instituir fóruns regionais anuais para debater direitos humanos. 

135 
Assegurar a criação de ouvidorias nos diversos órgãos representativos 
de politicas publica para viabilizar o acesso e garantia de direitos de 
todos os cidadãos brasileiros. 

136 

Criar Conselho Estadual de Comunicação, de caráter deliberativo, com 
garantia de ampla participação social, tendo como uma das atribuições a 
fiscalização e encaminhamento de denúncia sobre os programas que 
violam direitos humanos. 

137 

Relatório mensal das unidades prisionais e socioeducativas para o 
conselho estadual de direitos humanos: escala de agentes trabalhando 
no sistema prisional e socioeducativo; relatório mensal: custódia e 
transferência entre cidades diferentes. 

138 
Criar ouvidorias nas três esferas com os devidos bancos de dados 
disponibilizando informações à sociedade. 

139 
Exigir do poder público o cumprimento do portal da transparência para 
que a sociedade tenha livre acesso ao conhecimento das ações do 
governo. 

140 
Implementação de Conselhos Estaduais de Comunicação, como 
instrumento de democratização dos meios de comunicação. 

141 

Propor a instituição da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, em 
substitui- ção à Ouvidoria-Geral da Cidadania, com independência e 
autonomia política, com mandato e indicação pelo Conselho Nacional 
dos Direitos Humanos, assegurando recursos humanos, materiais e 
financeiros para seu pleno funcionamento. 

142 
Criação de conselhos de comunicação de caráter consultivo, deliberativa 
e normativo em âmbito municipal, estadual e federal, garantindo 
participação da sociedade civil. 

143 Criar conselho de comunicação social no âmbito estadual e municipal. 
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144 

Criar Observatórios de Mídia e Direitos Humanos, envolvendo órgãos de 
defesa de direitos, como Ministério Público Federal, Ministério Público 
Estadual e Ordem dos Advogados do Brasil, e entidades da sociedade 
civil, para o encaminhamento de denúncias contra programas de 
televisão, rádio e demais mídias violadoras de direitos humanos. 

145 
Que ocorra empoderamento e monitoramento para o fortalecimento de 
todos os conselhos, através de capacitação. 

146 Fortalecer a estrutura da Ouvidoria Agrária Nacional. 

147 

Ampliar as estruturas, estratégicas e mecanismos de fiscalização (como 
o ministério público e os conselhos de direitos), para a garantia e a 
defesa de práticas de respeito aos Direitos Humanos nos meios de 
comunicação de massa. 

148 

Criar o Observatório Nacional dos Direitos Humanos para subsidiar, com 
dados e informações, o trabalho de monitoramento das políticas públicas 
e de gestão governamental e sistematizar a documentação e legislação, 
nacionais e internacionais, sobre Direitos Humanos. 

149 
Sugerir que os canais legislativos sejam abertos e que estes abram 
espaços para o controle social (conselhos, conferências, audiências). 

150 
Ampliação de observatórios de mídia e cidadania por meio do 
estabelecimento de parcerias entre as universidades, poder público e 
sociedade civil organizada. 

151 
Facilitar/incentivar os espaços da TV e rádios comunitárias, bem como 
implementar conselhos municipais de comunicação para fiscalizar e 
regulamentar estes espaços. 

152 
Garantir a realização das conferências de comunicação pelos três entes 
federados. 

153 

iar lei que estabeleça a convocação de conferencias nos âmbitos federal, 
estadual municipal a cada 2 anos, com recursos previamente 
estabelecidos nos orçamentos públicos para sua realização e efetivação 
das políticas públicas estabelecidas nas conferências, levando em 
especial atenção para a efetivação da política pública em direitos 
humanos, especificidade da região amazônica. 

154 
Garantir a criação de Comitês de Direitos Humanos com a participação 
da sociedade civil, para o monitoramento das políticas públicas de 
direitos humanos. 

155 
REATIVAR O FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS 
HUMANOS. 

156 
Criar condições para o fortalecimento do comitê estadual de educação 
em/para Direitos Humanos e também o comitê municipal de educação 
em/para Direitos Humanos. 

157 
Criar ou fortalecer observatórios de Direitos Humanos nas Universidades 
Públicas e Privadas, com foco em atividades de pesquisa e extensão. 

158 
Promover e difundir os princípios fundamentais para uma educação em 
Direitos Humanos e criar conselho deliberativo, consultivo e normativo 
em educação de Direitos Humanos. 

159 

Criar e implantar o Fórum de Direitos Humanos, em caráter participativo, 
juntamente com as redes de ações da sociedade civil, que fazem o 
controle social e monitoramento das políticas públicas, nos Estados e 
Municípios. 

160 Criar e Implementar os  comitês Municipais, Estaduais e Nacional de 
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Educação em Direitos Humanos por meio de ato normativo do poder 
executivo. 

161 
Fomentar e incentivar a criação de Conselhos Municipais de Direitos 
Humanos. 

162 

Criar fóruns interconselhos em nível municipal, estadual e federal, 
garantindo a transversalidade nas políticas públicas e transversalidade 
da política de direitos humanos nos municípios, inclusive com a criação 
de uma rede estadual e municipal de direitos humanos e a capacitação 
dos profissionais para trabalho em rede 

163 
Garantir, por meio de lei, a estruturação dos Conselhos Municipais, bem 
como capacitar periodicamente suas/seus conselheiras/os 

164 
Assegurar a efetivação da criação do Conselho Estadual LGBTTI 
(lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transgêneros e intersexuais), via 
processo legislativo, de forma imediata. 

165 
Criar lei que proíba gestores de serem presidentes de conselhos de 
politica publica ou direito. 

166 
Fortalecer a relação entre os conselhos setoriais e o Fórum nacional e 
estadual de usuários do SUAS e outros fóruns equivalentes em plano 
nacional 

167 
Garantir a criação e o funcionamento regular de Conselhos de Direitos 
nas esferas nacional, estadual, distrital e municipal. 

168 
Garantir periodicidade em no máximo 4 anos para a realização das 
conferências de direitos humanos, nos 3 entes federados. 

169 Estimular a criação de conselhos municipais de DH. 

170 
Garantir a participação dos representantes dos conselhos municipais nas 
reuniões de secretariado, com o chefe do Poder Executivo, em que 
sejam discutidas as deliberações das conferências. 

171 

Criar um observatório de direitos humanos, com o objetivo de avaliar, 
monitorar e sistematizar, subsidiando a formulação de políticas públicas a 
partir dos indicadores do sistema nacional de direitos humanos, através 
da parceria com institutos de pesquisa, universidades e movimentos 
sociais, assim como organizações não governamentais. 

172 
Criar a Ouvidoria de Direitos Humanos para combater as opressões 
sociais, estabelecendo um canal para denunciar os casos de racismo, 
homofobia, violência doméstica, intolerância religiosa, dentre outras. 

173 
Implantação e Implementação dos instrumentos de garantia de Direitos 
tais como: comitês de monitoramento do PNDH3, comitê de educação 
em direitos humanos e comitê de combate e prevenção a tortura; 

174 

Criar, reformular e estruturar o funcionamento dos Conselhos de 
Comunidade estaduais ou das comarcas, sendo espaços deliberativos e 
fiscalizadores da Política Prisional, de forma paritária e proporcional 
(sociedade civil e poder público), integrando-os às Secretarias de 
Planejamento e Gestão e ao Poder Judiciário. 

175 
Acompanhamento das políticas públicas de direitos humanos em todas 
as instancias 

176 
Criar e fortalecer os organismos de controle social, de participação da 
sociedade civil e os orgãos de acompanhamento e monitaramento das 
violações dos Direitos Humanos. 

177 
Fortalecimento da participação social – e nas políticas públicas – 
participação e controle 
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178 
Criar, implementar ou construir comitês, conselhos ou afins de 
diversidade religiosa nos estados e municípios, utilizando para tal as 
redes, movimentos e organizações que trabalham com o tema. 

179 

Formação e controle social de políticas públicas de direitos humanos – 
rede de contatos – formação/capacitação – comunicação para controle 
social – participação efetiva no fórum estadual de direitos humanos – 
espaço único – fortalecimento – reunião de entidades 

180 Criar órgãos de gestão e controle social da política de Direitos Humanos. 

181 
Fortalecer os canais de diálogos (conferências, audiências públicas, 
orçamentos participativos) com toda a sociedade 

182 
Criar uma Ouvidoria Popular nos Órgãos da Segurança Pública, de todos 
os estados, para receber e encaminhar denúncias de violência policial. 

183 
Fortalecimento dos Conselhos Estaduais de enfrentamento nas ações à 
exploração sexual de crianças, de adolescentes e o tráfico de pessoas. 

184 
Promover audiências públicas para discutir ações políticas e incentivar a 
participação da sociedade nestes eventos 

185 
Ampliar as garantias da execução penal e abertura das unidades do 
sistema prisional e do sistema socioeducativo para as organizações da 
sociedade civil que atuam na defesa dos direitos humanos 

186 

Elaborar um compromisso de participação social com a sociedade que 
incentive a implementação de conselhos paritários ou proporcionais, 
como espaços políticos para fortalecimento da democracia participativa 
(audiências públicas, orçamento participativo...) e sejam criados 
benefícios aos que implantarem e/ou cortes de orçamentos aos que não 
adotarem esta prática 

187 

Criação dos Conselhos Comunitários de Segurança, em todo o território 
nacional, de caráter consultivo e deliberativo, quanto às situações 
ocorridas nas comunidades, tendo entre seus integrantes membros da 
segurança pública e membros da sociedade civil organizada. 

188 

Fomentar a criação os municípios de médio e grande porte Comitês de 
Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para População 
em Situação de Rua, conforme Decreto n° 7053/09 para realização de 
ações como o censo (pesquisa censitária) das pessoas em situação de 
rua e diagnóstico das realidades regionais e locais no concernente ao 
acolhimento destas pessoas; garantindo acesso das pessoas em 
situação de rua às contas públicas dos serviços de atendimento a 
população de rua devem ser abertas, discutidas e aprovadas em 
assembleia realizadas nos espaços de acolhida; maior visibilidade da 
população em situação de rua. 

189 

Reformular o Conselho da Comunidade, de acordo com o artigo da Lei 
de Execuções Penais (LEP), no mesmo formato dos Conselhos 
Municipais de Políticas Públicas, incluindo a responsabilização dos 
poderes públicos, locais e regionais com intuito de avaliar, fiscalizar e 
criar programas de atenção ao interno e sua família com enfoque na 
Educação em Direitos Humanos relativos à orientação sexual, identidade 
de gênero, etnia assegurados por meio de políticas públicas, de geração 
de renda, saúde (atenção básica, CAPS), assistência social e educação, 
tendo etapas de monitoramento e avaliação até sua liberdade, 
trabalhando com alinhamento dos órgãos de Justiça e Segurança na 
perspectiva dos Direitos Humanos e Justiça Restaurativa 
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190 
Criação de mecanismo que permite o controle externo do tribunal de 
contas e do judiciário e garanta a participação social no setor 

191 
Criar nos conselhos de direitos humanos, as comissões de mulheres, 
povos e comunidades tradicionais, idosos, LGBTs e outras populações 
vulneráveis. 

192 
Fortalecer o Comitê Estadual de Respeito à diversidade religiosa e criar 
fóruns, redes e conselhos que pautem todas as manifestações religiosas 
ou não. 

193 

Implementação, fortalecimento e/ou criação das ouvidorias de agências 
de controle externo com a participação da sociedade civil, das 
instituições políticas, executivas e judiciárias da administração pública 
direta ou indireta, quando afeta os direitos humanos 

194 

Criar conselhos municipais dos direitos humanos, com apoio das 
instâncias federal, estaduais que tenha por finalidade: construção de um 
projeto de educação em direitos humanos, a difusão do plano nacional de 
direitos humanos, monitoramento e avaliação do mesmo a partir de 
desafios locais. Estas ações devem ter como metas: o diálogo com os 
colegiados, com as instancias vinculadas à segurança pública, o efetivo 
policial, com a política de assistência social, saúde e educação e demais 
políticas setoriais com intuito de possibilitar a transversalidade, bem 
como aprofundar o diálogo e a participação contínua da sociedade civil 
no enfrentamento à violação de dh, à criminalização de movimentos 
sociais, ao extermínio da juventude negra, garantindo a defesa dos 
direitos dos defensores de dh.(ddos) 

195 
Sugerir que os canais legislativos sejam abertos e que estes abram 
espaços para o controle social (conselhos, conferências, audiências) 

196 
Criação de Ouvidoria ou Espaço do Controle Social em que possam ser 
discutidos entre movimentos sociais com a policia militar sobre a postura 
e atuação dos militares. 

197 
Criar uma ouvidoria independente das forças policiais, que disponibilize 
número de WhatsApp para as denúncias. 

198 
Efetivar as Comissões Permanentes de Direitos Humanos em todos os 
conselhos de políticas. 

199 
Criação das ouvidorias públicas onde couber, para assegurar maior 
segurança das vítimas de violações de direitos em todas as esferas de 
governo 

200 
Criação das ouvidorias públicas onde couber, para assegurar maior 
segurança das vítimas de violações de direitos em todas as esferas de 
governo 

201 
Criar espaços para a fiscalização da população de grandes obras, quanto 
à sua importância, oportunidade, e violação de direitos e do ambiente 

202 
Propor a criação de grupos interdisciplinares de trabalho para a 
fiscalização e o acompanhamento dos trabalhos relacionados aos DH. 

203 Fortalecer os conselhos de direitos; 

204 
Garantir a efetiva aplicação de recursos para execução de políticas 
públicas, sob fiscalização da sociedade civil. 

205 

Fortalecer os órgão de controle social e recursos para gerí-los, que 
assegurem uso e ocupação do solo, nascentes, florestas e 
biodiversidade.  Um mecanismo permanente de cobrança de a ações 
políticas efetivas à proteção do meiso ambiente junto aos municípios, 
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apoiando projetos existente. 

206 
Promover a transparência e a publicidade dos indicadores sobre a 
violação de direitos humanos dentro dos serviços prestados pelo 
governo. 

207 
Criar mecanismo que de celeridade ao acesso a terra par as 
comunidadees tradicionais em situaçaõ de vunerabilidade. 

208 
Criar mecanismo de transparência na distribuição de casas populares e 
monitoramento das casas contempladas. (cg) 

209 

Criar instrumento de acompanhamento, controle e avaliação das politicas 
públicas de direitos humanos, com diagnostico e relatórios periódicos, 
divulgados e encaminhando as instituições publicas e privadas do setor. 
(N.A) 

 
 

Eixo I – Subeixo 3: Liberdade de expressão e direito à comunicação 

1 

Garantir o cumprimento da legislação para inserção de intérprete de 
libras nas repartições públicas e privadas além da promoção do seu 
ensino, por professores(as) de libras de acordo com a Lei 
10.436/2002, bem como o ensino do sistema Braille, através de 
professores(as) Braillistas, assegurando a acessibilidade 
comunicacional. 

2 
Exigir que seja mantida a classificação indicativa nos horários de 
exibição dos programas como forma de proteção dos direitos de crianças 
e adolescentes; 

3 
Facilitar/incentivar os espaços da TV e rádios comunitárias, bem como 
implementar conselhos municipais de comunicação para fiscalizar e 
regulamentar estes espaços. 

4 

Garantir a comunicação como política pública, com a participação da 
sociedade, por meio das conferências e conselhos, e destacar que a 
comunicação é concessão pública e não privada, da objetivando uma 
mídia democrática que trabalhe no interesse do bem comum; 

5 
Regulamentar a profissão de jornalista, que responda eticamente pela 
notícia/matéria veiculada; 

6 
Sugerir que os canais legislativos sejam abertos e que estes abram 
espaços para o controle social (conselhos, conferências, audiências); 

7 
Fortalecimento dos meios de comunicação comunitária, ampliando as 
concessões em processo no Ministério das Comunicações; 

8 
Democratização da Comunicação, criando Conselhos Populares com 
participação  nas empresas de Comunicação, minimizando o monopólio. 

9 
Ampliação de acesso aos diversos meios de comunicação para os 
Movimentos Sociais nas Grandes Mídias e aos diversos segmentos. 

10 
Apoiar iniciativas de premiação de programas e reportagens que 
ampliem a compreensão da sociedade sobre a importância do respeito 
aos direitos humanos. 

11 
Assegurar a criação de ouvidorias nos diversos órgãos representativos 
de politicas publica para viabilizar o acesso e garantia de direitos de 
todos os cidadãos brasileiros. 

12 
Criação de um mecanismo de financiamento permanente para formação 
da Política de Direitos Humanos nas três esferas de governo. 

13 Criar Conselho Estadual de Comunicação, de caráter deliberativo, com 
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garantia de ampla participação social, tendo como uma das atribuições a 
fiscalização e encaminhamento de denúncia sobre os programas que 
violam direitos humanos. 

14 

Criar Conselho Estadual de Comunicação, de caráter deliberativo, com 
garantia de ampla participação social, tendo como uma das atribuições a 
fiscalização e encaminhamento de denúncia sobre os programas que 
violam direitos humanos. 

15 
Criar mecanismos de comunicação que ampliem a divulgação das 
informações relativas às formas de controle social. 

16 

Democratização da Mídia que respeite os direitos humanos de todos os 
cidadãos, com priorização das Rádios Comunitárias, ampliação de 
canais e dotação orçamentária para Rádios Comunitárias, sem induzir as 
pessoas aos interesses das emissoras, qualificar a fiscalização de 
conteúdos que violem Direitos Humanos, bem como a criação de um 
canal de denúncias (similar ao Disque 100) sobre violações dos direitos 
humanos pela mídia. 

17 

DEMOCRATIZAR A INFORMAÇÃO POR MEIO DA UNIVERSALIZAÇÃO 
DE ACESSO A INTERNET GRATUITA, DE BOA QUALIDADE, 
CRIAÇÃO DE RÁDIOS COMUNITÁRIAS, JORNAIS POPULARES, 
OUVIDORIAS, DENTRE OUTRAS, IMPLEMENTANDO MECANISMO 
DE CONTROLE DA SOCIEDADE REFERENTE A GRANDE 
IMPRENSA. 

18 

Democratizar a informação via mídia, com a criação de indicadores e 
divulgação através de sites abertos em direitos humanos, rádios 
comunitárias, panfletagens, baseando-se na LAI- Lei de Acesso a 
Informação. 

19 

Democratizar o acesso aos meios de comunicação como garantia dos 
direitos humanos e da representação da diversidade social brasileira, 
regulamentando e dando efetividade aos dispositivos constitucionais que 
vetam a propriedade cruzada dos meios de comunicação e o oligopólio 
das concessões públicas, nos termos do Artigo 220 da Constituição 
Federal. 

20 
Efetivar a regulação da mídia e a democratização dos meios de 
comunicação, tendo como referência as resoluções da 1ª Conferência 
Nacional de Comunicação. 

21 

Estabelecer grupos de diálogos com os movimentos sociais para pensar 
e refletir sobre ações necessárias no enfrentamento aos preconceitos 
(étnico/raciais, de gênero, de sexualidade, geracionais, territorial, 
religioso, entre outros). 

22 

Garantir a efetivação das propostas da I Conferência Nacional (e 
Estadual) de Comunicação e convocar a II Conferência Nacional de 
Comunicação, fortalecendo os espaços de liberdade de expressão, bem 
como o direito à comunicação, no sentido de socializar e oportunizar 
toda e qualquer informação referente às políticas de DH. 

23 

Luta pela regulamentação dos artigos da Constituição federal que tratam 
da comunicação social (art. 220 a 224), especialmente o enfrentamento 
dos monopólios e oligopólios econômicos da mídia, ampliar a 
democratização do acesso a canais comunitários de rádio e tevê, 
inclusive em meios abertos, com incentivo a produção regional e garantir 
e assegurar a difusão de cultura e artistas locais e popular. 
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24 

Que o Estado efetivamente respeite o princípio da laicidade, mantendo-
se isento de dar qualquer aval a posicionamentos religiosos em questões 
de competência pública e política, seja relacionado a questões 
educacionais, antidiscriminatórias, do sistema penal e tomando medidas 
afirmativas para a garantia do respeito à diversidade religiosa. 

25 

Regulamentar o Capítulo V da Constituição da República e observar o 
disposto seu no Art. 54, quanto à não-participação de detentores de 
cargos públicos nos veículos de comunicação. Esta proposta tem o 
objetivo de viabilizar a participação democrática na mídia extinguindo os 
oligopólios hoje existentes, impedindo a posse de outorgas de TV e rádio 
para políticos, proibindo a propriedade cruzada dos meios de 
comunicação, punindo concessionárias e/ou profissionais que violem 
direitos, descriminalizando os comunicadores populares e garantindo 
condições para a sustentabilidade financeira da mídia comunitária, 
promovendo ainda a abertura de novos espaços para a promoção de 
políticas de direitos humanos. 

26 

Relatório mensal das unidades prisionais e socioeducativas para o 
conselho estadual de direitos humanos: escala de agentes trabalhando 
no sistema prisional e socioeducativo; relatório mensal: custódia e 
transferência entre cidades diferentes. 

27 
Requerer a extinção de programas jornalísticos que incitam violência e 
desrespeitam os direitos humanos. 

28 

Revisão dos marcos legais que regulam os Servidores Públicos e 
Militares da União, Distrito Federal, Estados e Municípios, no que lhes for 
aplicável, objetivando a supressão de censuras à liberdade de expressão 
do pensamento. 

29 
Ampliar a divulgação dos serviços públicos voltados para a efetivação 
dos Direitos Humanos, em especial nos canais de transparência. 

30 

Promover uma efetiva regulamentação da mídia, de modo a coibir as 
violações aos direitos humanos, como por exemplo o tratamento 
pejorativo, a indevida exposição da imagem e a ridicularização de 
mulheres, população LGBTTs, povos tradicionais, indígenas, povos de 
terreiro, quilombolas, negros, ciganos, trabalhadora(e)s do sexo, 
pessoas com deficiência, pessoas idosas, as pessoas privadas de 
liberdade e suas famílias, como também a reprodução de uma ideologia 
machista, patriarcal, colonialista e capitalista. 

31 
Recomendar que os meios de comunicação tenham em sua 
programação matérias que tratem de temas relacionados aos direitos 
humanos, indicando a relação entre direitos e deveres. 

32 
Garantir do estado a realização sistemática e permanente, produção, 
veiculação de campanhas em todas as mídias, contra toda e qualquer 
forma de preconceito. 

33 

Garantir que todas emissoras de rádio e televisão estatais, tanto em 
âmbito estadual, quanto em âmbito nacional, tenham em sua 
programação conteúdos de combate ao racismo, machismo, 
homolestransfobia e valorização de todas as tradições, valorização dos 
povos e comunidades tradicionais, ribeirinhos e povos indígenas, 
valorização dos Direitos Humanos e com o protagonismo das 
Organizações da Sociedade Civil. 

34 Implementar redes de apoio existentes nas suas especificidades e 
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incentivo a qualificação profissional, nos âmbitos municipais, estaduais e 
federais, levando em conta as políticas públicas de apoio às mulheres 
encarceradas. 

35 
Apoiar as rádios difusoras comunitárias através de ações integrativas 
com as universidades. 

36 
Apoiar projetos e experiências de integração das escolas com a 
comunidade, no sentido de propor e instituir canais de comunicações 
entre ambos. 

37 
Assegurar à população o acesso livre às rádios comunitárias e públicas; 
dar conhecimento da lei que resguarda o uso dos meios de 
comunicação. 

38 
Conceder prêmios aos melhores projetos de comunicação que envolva 
as questões referentes aos Direitos Humanos. 

39 

Construir Programa de Mídia e Direitos Humanos, com oficinas e cursos 
em escolas da rede pública e privada, de modo a estabelecer uma 
cultura de leitura crítica dos meios de comunicação acessível a todos os 
públicos. 

40 
Criar ouvidorias nas três esferas com os devidos bancos de dados 
disponibilizando informações à sociedade. 

41 

Divulgar de forma ampla e acessível os resultados das deliberações das 
conferencias municipais e livres de direitos humanos, 11ª conferência 
estadual de direitos humanos do paraná e da 12ª conferência nacional 
de direitos humanos. a proposta objetiva garantir que a população seja 
informada de forma transparente quanto ao conteúdo dos debates 
realizados durante o processo de conferência, e permitir que os cidadãos 
e cidadãs reivindiquem ao poder público a adoção das medidas 
necessárias à efetivação das propostas/diretrizes aprovadas. 

42 
Exigir do poder público o cumprimento do portal da transparência para 
que a sociedade tenha livre acesso ao conhecimento das ações do 
governo. 

43 Fortalecer o acesso à comunicação nos bairros. 

44 

Garantir a comunicação como política pública, com a participação da 
sociedade, por meio das conferências e conselhos, e destacar que a 
comunicação é concessão pública e não privada, da objetivando uma 
mídia democrática que trabalhe no interesse do bem comum. 

45 

Garantir espaço nos canais da TV Aberta, assegurando a acessibilidade 
comunicacional nas referidas transmissões, através de áudio descrição e 
janela de LIBRAS ampliadas para transmissão de atos da Administração 
Pública, bem como, horários gratuitos nas rádios e jornais para uso dos 
movimentos sociais, populares, sindicatos, associações e segmentos 
sociais para causas relacionadas acerca de Direitos Humanos, 
fortalecendo e promovendo campanhas para facilitar a circulação da 
mídia alternativa (rádios comunitárias, boletins e mídia eletrônica), com 
regulamentação dos materiais de comunicação que promovam os 
direitos humanos dos grupos históricos  e vulneráveis, em sintonia com a 
Secretaria Nacional de Direitos Humanos. 

46 

Garantir no mínimo uma hora diária no espaço das programações locais 
e nacionais das emissoras de rádio e televisão para a veiculação de 
conteúdos específicos de promoção e defesa dos direitos humanos, 
observadas as normas de acessibilidade. 
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47 
Garantir o direito de antena a movimentos sociais e sindicais, e ampliar 
os meios de divulgação dos direitos da pessoa humana através das 
diversas ferramentas de mídia. 

48 
Garantir participação de adolescentes e jovens em espaços que possam 
expressar violações de direitos e possível superação. 

49 
Implementação de Conselhos Estaduais de Comunicação, como 
instrumento de democratização dos meios de comunicação. 

50 
Implementação de Conselhos Estaduais de Comunicação, como 
instrumento de democratização dos meios de comunicação. 

51 

Propor a instituição da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, em 
substitui- ção à Ouvidoria-Geral da Cidadania, com independência e 
autonomia política, com mandato e indicação pelo Conselho Nacional 
dos Direitos Humanos, assegurando recursos humanos, materiais e 
financeiros para seu pleno funcionamento. 

52 
Sugerir aos meios de comunicação a veiculação de programas que 
explicitem para a população quais são os seus direitos e deveres; 

53 
Estimular a democratização dos meios de comunicação e 
regulamentação da mídia como forma de promover a pluralidade cultural, 
a liberdade de expressão e a democracia em todos os níveis federativos. 

54 

Garantir a liberdade de expressão por meio da democratização da 
produção de conteúdo por cidadãos, redes, instituições de ensino, 
coletivos e instâncias da sociedade civil organizada e acesso à sua 
divulgação nos canais de rádio e TV que, por sua natureza, são 
concessões públicas, efetivando os princípios previstos no Artigo 221 e 
regulamentando a lei específica prevista no § 3º do Artigo 222 da 
Constituição Federal. 

55 
Criação de conselhos de comunicação de caráter consultivo, deliberativa 
e normativo em âmbito municipal, estadual e federal, garantindo 
participação da sociedade civil. 

56 
Criação de conselhos de comunicação de caráter consultivo, deliberativa 
e normativo em âmbito municipal, estadual e federal, garantindo 
participação da sociedade civil. 

57 Criar conselho de comunicação social no âmbito estadual e municipal. 

58 

Criar Observatórios de Mídia e Direitos Humanos, envolvendo órgãos de 
defesa de direitos, como Ministério Público Federal, Ministério Público 
Estadual e Ordem dos Advogados do Brasil, e entidades da sociedade 
civil, para o encaminhamento de denúncias contra programas de 
televisão, rádio e demais mídias violadoras de direitos humanos. 

59 

Criar Observatórios de Mídia e Direitos Humanos, envolvendo órgãos de 
defesa de direitos, como Ministério Público Federal, Ministério Público 
Estadual e Ordem dos Advogados do Brasil, e entidades da sociedade 
civil, para o encaminhamento de denúncias contra programas de 
televisão, rádio e demais mídias violadoras de direitos humanos. 

60 
Democratização da Comunicação – Garantir a aprovação do marco 
regulatório das comunicações, garantindo o respeito aos DH, combate 
ao machismo, racismo e homolestransfobia. 

61 
Estimular e financiar programas de extensão universitários, como forma 
de fomentar a extensão e a pesquisa e divulgação nos diversos meios de 
comunicações. 

62 Garantir a acessibilidade à pessoa surda nos meios de comunicação, 
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conforme Decreto Nacional nº 5.626/05 de libras. 

63 

Garantir, para o exercício do direito de resposta, a proporcionalidade de 
uso de tempo e espaço nos veículos de comunicação, conforme 
estabelecido na Lei 13.188/15, com a criação de instrumentos que 
desburocratizem e facilitem o acesso ao direito de resposta. 

64 

Impedir, nos órgãos municipais, estaduais e federais, que profissionais 
de comunicação atuem em mais de uma função em um mesmo veículo, 
sobretudo se alheias à sua área de especialidade. Esta proposta visa 
garantir os direitos trabalhistas, a qualidade dos serviços prestados e a 
melhoria do conteúdo. 

65 
Incentivar a promoção e a criação de peças de propaganda e programas 
nas mais diversas mídias que difundam valores e princípios relacionados 
à cultura dos direitos humanos. 

66 
Promover a realização de Audiências Públicas para discutir as violações 
de direitos humanos nos programas policiais em emissoras de rádio e 
televisão. 

67 
Que ocorra empoderamento e monitoramento para o fortalecimento de 
todos os conselhos, através de capacitação. 

68 
Regulamentar a profissão de jornalista, que responda eticamente pela 
notícia/matéria veiculada. 

69 
Requerer a efetivação do Eixo V da diretriz 22 do PNDH-3: “Garantia do 
direito à comunicação democrática e ao acesso à informação para a 
consolidação de uma cultura em Direitos Humanos”; 

70 Fortalecer a estrutura da Ouvidoria Agrária Nacional. 

71 

Ampliar as estruturas, estratégicas e mecanismos de fiscalização (como 
o ministério público e os conselhos de direitos), para a garantia e a 
defesa de práticas de respeito aos Direitos Humanos nos meios de 
comunicação de massa. 

72 

Ampliar as estruturas, estratégicas e mecanismos de fiscalização (como 
o ministério público e os conselhos de direitos), para a garantia e a 
defesa de práticas de respeito aos Direitos Humanos nos meios de 
comunicação de massa. 

73 

Ampliar as estruturas, estratégicas e mecanismos de fiscalização (como 
o ministério público e os conselhos de direitos), para a garantia e a 
defesa de práticas de respeito aos Direitos Humanos nos meios de 
comunicação de massa. 

74 

Ampliar as estruturas, estratégicas e mecanismos de fiscalização (como 
o ministério público e os conselhos de direitos), para a garantia e a 
defesa de práticas de respeito aos Direitos Humanos nos meios de 
comunicação de massa. 

75 

Criar editais específicos no âmbito da Agência Nacional do Cinema 
(ANCINE) e de outros órgãos gestores de políticas culturais voltados 
para a valorização da diversidade cultural, o combate a todas as formas 
de violência e o estímulo a temáticas inclusivas na produção audiovisual. 

76 

Criar editais específicos no âmbito da Agência Nacional do Cinema 
(ANCINE) e de outros órgãos gestores de políticas culturais voltados 
para a valorização da diversidade cultural, o combate a todas as formas 
de violência e o estímulo a temáticas inclusivas na produção audiovisual. 

77 
Criar editais específicos no âmbito da Agência Nacional do Cinema 
(ANCINE) e de outros órgãos gestores de políticas culturais voltados 
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para a valorização da diversidade cultural, o combate a todas as formas 
de violência e o estímulo a temáticas inclusivas na produção audiovisual. 

78 

Criar o Observatório Nacional dos Direitos Humanos para subsidiar, com 
dados e informações, o trabalho de monitoramento das políticas públicas 
e de gestão governamental e sistematizar a documentação e legislação, 
nacionais e internacionais, sobre Direitos Humanos. 

79 
Exigir que seja mantida a classificação indicativa nos horários de 
exibição dos programas como forma de proteção dos direitos de crianças 
e adolescentes. 

80 
Garantir a produção veiculada pelos órgãos de comunicação valorizar a 
herança cultural e a participação negra e indígena na historia do país. 

81 

Garantir que os meios de comunicação apresentem sua publicidade de 
acordo com os públicos como: negros, indígenas, migrantes, lgbt, 
pessoa com deficiência, ciganos, gênero, e demais grupos em situação 
de vulnerabilidade,  afim de que todos se reconheçam nas propagandas. 

82 
Garantir um sistema nacional de comunicação social que promova o 
diálogo e o controle social nas empresas públicas de comunicação. 

83 

Produzir materiais de comunicação e de divulgação, em parceira com a 
sociedade civil, que envolvam diálogos para quebra de preconceitos e 
estereótipos nas questões de gênero, sexualidades, pessoas com 
deficiência, étnicos raciais e religiosos. 

84 

Promover o respeito aos Direitos Humanos nos meios de comunicação e 
o cumprimento de seu papel na promoção da cultura em Direitos 
Humanos, com foco na identidade de gênero, diversidade étnico racial, 
diversidade religiosa e acerca demais grupos em situação de 
vulnerabilidade. 

85 

Realizar oficinas de Direitos Humanos para profissionais de 
comunicação (jornalistas, radialistas, publicitários, etc.), para que estes 
possam produzir pautas positivas relacionadas aos direitos humanos, 
valorizando as reivindicações e demandas dos segmentos em 
vulnerabilidade social. 

86 

Efetivar a aplicabilidade da regulamentação nacional, em todos os 
âmbitos governamentais, das atividades e manifestações culturais de 
rua, que garanta os direitos constitucionais de manifestação social, 
política e cultural, colocando fim imediato nas exigências burocráticas e 
ações policiáticas. 

87 
Fazer cumprir a necessária adequação do horário de transmissão de 
programas policiais que exploram a violência no cotidiano. 

88 
Solicitar a divulgação da Lei de Acesso a Informação como instrumento 
efetivo de controle social (“Lei de Acesso a Informação"); 

89 

Criar e/ou aprimorar os dispositivos oficiais que regulamentam e 
fiscalizam os programas policialescos de forma a garantir a não violação 
de direitos humanos, muitas vezes exibida e apoiada de forma aberta por 
esses programas. 

90 

Criar mecanismos e editais de fomento à produção de conteúdos 
audiovisuais acessíveis protagonizados ou voltados para segmentos 
sociais vulneráveis, bem como programas específicos e interativos nas 
TVs públicas e nos canais da cidadania no âmbito do Sistema Brasileiro 
de Televisão Digital (SBTVD). 

91 Criar oficinas de comunicação humanizada para conselheiros e demais 
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participantes das causas em direitos humanos, em linguagem acessível 
a todos os públicos. 

92 
Fomentar a mobilização e participação democrática e social com foco 
nos direitos humanos em todos os meios de comunicação, considerando 
sua função educativa e atrativa. 

93 
Fomentar à realizações de projetos que contemplem a cultura dos povos 
e comunidades tradicionais com o apoio do Governo Federal. 

94 
Garantir a circulação gratuita de filmes brasileiros financiados com 
recurso público. 

95 

Garantir o direito à liberdade de expressão e ao livre acesso à 
informação e comunicação, previstos na constituição federal, no uso das 
mídias, assegurando a pluralidade de ideias e opiniões dos diferentes 
grupos sociais e culturais, exigindo neutralidade ética e observância aos 
preceitos constitucionais. 

96 
Instituir e manter sistema nacional de indicadores em Direitos Humanos, 
de forma articulada com os órgãos públicos e a sociedade civil. 

97 
Manutenção do estado laico como princípio democrático fundamental em 
todos os níveis da federação. 

98 
Sugerir que os canais legislativos sejam abertos e que estes abram 
espaços para o controle social (conselhos, conferências, audiências). 

99 
Ampliação de observatórios de mídia e cidadania por meio do 
estabelecimento de parcerias entre as universidades, poder público e 
sociedade civil organizada. 

100 
Ampliação de observatórios de mídia e cidadania por meio do 
estabelecimento de parcerias entre as universidades, poder público e 
sociedade civil organizada. 

101 
Criar equipamentos públicos municipais que garantam acesso à internet 
a toda a população, em espaços públicos como órgãos e/ou logradouros, 
em especial à população em situação de rua; 

102 

CRIAR GRUPOS DE DEBATES QUE PROMOVAM O DIÁLOGO 
SOBRE OS DIREITOS HUMANOS NAS ESCOLAS, NOS BAIRROS, 
NOS PROJETOS SOCIAIS, ENTRE OUTROS VISANDO UM 
CONHECIMENTO AMPLO DA GARANTIA DOS DIREITOS. 

103 

Criar mecanismos de responsabilização criminal, por meio da cassação 
da concessão pública, para as emissoras que veiculam conteúdos de 
incitação ao ódio, à intolerância, à discriminação, à violência ou à 
ridicularização da pessoa humana. 

104 

Criar mídias alternativas (blog, site, tv web e etc) que divulguem, 
acompanhem e faça cobertura do dia a dia das atividades dos órgãos ou 
qualquer instituição ligada aos direitos humanos, respeitando critérios de 
acessibilidade de comunicação. 

105 
Efetivar/garantir a linguagem de Libras e braile como disciplina nos 
currículos escolares nas escolas de ensino fundamental, médio e 
superior. 

106 
Facilitar/incentivar os espaços da TV e rádios comunitárias, bem como 
implementar conselhos municipais de comunicação para fiscalizar e 
regulamentar estes espaços. 

107 
Facilitar/incentivar os espaços da TV e rádios comunitárias, bem como 
implementar conselhos municipais de comunicação para fiscalizar e 
regulamentar estes espaços. 
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108 
Incentivar e promover nas grades dos meios de comunicação, a 
afirmação dos direitos humanos (EDH), e proibir uso de verba pública de 
publicidade na grade de programas policiais. 

109 
Integrar os sistemas nacionais de informações para elaboração de 
quadro geral sobre a implementação de políticas públicas e violações 
aos Direitos Humanos. 

110 Promoção de programações artísticas sobre Direitos Humanos. 

111 
Solicitar a criação e fomentar o desenvolvimento de meio impresso 
pautado nos direitos humanos pelo Fórum de Direitos Humanos, com 
apoio da Secretaria de Direitos Humanos. 

112 

Criar canais de comunicação das pessoas privadas de liberdade com as 
suas famílias e aprimorar os serviços de acesso aos profissionais 
(Defensores Públicos, médicos, assistentes sociais e etc.) inseridos nas 
unidades prisionais. 

113 
Criar mecanismos para garantir a adoção das terminologias adequadas 
aos princípios de direitos humanos nos veículos de comunicação. 

114 
Garantir a realização das conferências de comunicação pelos três entes 
federados. 

115 
Garantir a realização das conferências de comunicação pelos três entes 
federados. 

116 

Incentivar uma programação voltada a divulgação de direitos humanos 
em todos os meios de comunicação e desenvolver, elaborar e divulgar 
materiais informativos sobre direitos humanos a partir de um cronograma 
que contemple as principais datas nacionais e internacionais sobre o 
tema, potencializando a valorização do ser humano, a igualdade e o 
respeito mútuo entre as pessoas, desmistificando a discriminação que 
vem através do desrespeito para com as diferenças, bem como instituir 
campanhas de sensibilização, nas três esferas de governo sobre direitos, 
igualdade de gênero e participação social através de todos os meios de 
comunicação. 

117 
Política de Comunicação dos Movimentos Sociais, criando uma estética 
de resistência a que está posta, formando-se de forma independente, 
sem a necessidade de vinculação ao Estado. 

118 
Requerer a extinção de programas jornalísticos que incitam violência e 
desrespeitam os direitos humanos; 

119 
Articular a criação de base de dados com temas relacionados aos 
Direitos Humanos. 

120 
Criar e implementar leis de políticas públicas de comunicação, voltadas 
para expressão dos movimentos sociais, organização de direitos 
humanos, conselhos e universidades. 

121 

Solicitar para a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – 
SEDUCE que inclua na grade curricular, principalmente na área de 
Humanas, disciplinas que contemplem temas relacionados aos direitos 
humanos; 

122 

Divulgar amplamente através de campanhas publicitárias na imprensa 
local as ações por parte do Executivo Municipal, com exposição de 
materiais nos órgãos públicos, visando informar o conceito de Direitos 
Humanos e os canais de acesso em caso de violações dos mesmos, 
bem como impulsionar o acesso à justiça às vítimas de toda forma de 
discriminação por meio da implementação de uma rede de segurança 
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cidadã, com pleno funcionamento dos instrumentos e serviços do 
sistema de justiça, no sentido de se promover efetivamente, uma cultura 
não discriminatória. 

123 

Fomento de laboratórios de criação de mídia comunitária com infocentro, 
ilha de edição de áudio e vídeo e produção de mídia impressa em 
territórios de povos e comunidades tradicionais, ribeirinhos e povos 
indígenas e juventude, em especial à juventude negra de periferias. 

124 
Fortalecer o projeto de lei de iniciativa popular por uma comunicação 
democrática. 

125 
Implementar programas para coibir o preconceito nas relações 
trabalhistas, escolares e sociais. 

126 
Proibir a publicidade infantil no País e a participação de crianças em 
propagandas comerciais. 

127 
Utilizar indicadores em Direitos Humanos para mensurar demandas, 
monitorar, avaliar, reformular e propor ações efetivas. 

128 
Sugerir ao Conselho Estadual de Educação a elaboração de diretrizes 
para a formação em DH nos diversos níveis de escolaridade. 

129 

Aprovar marco regulatório dos meios de comunicação para análise e 
controle social de conteúdo midiático, dando ênfase à proibição de 
conteúdos que incitam a violência e intolerância e violam a dignidade da 
pessoa humana, e promovendo programas incentivadores a educação 
em direitos humanos. 

130 

Assegurar a efetividade do princípio da laicidade do Estado, nas 
instituições de ensino, na Lei de Diretrizes e Bases (LDB), na 
Constituição Federal de 1988, Resolução 01/2012, que estabelece as 
diretrizes nacionais de educação e direitos humanos, de forma a não 
permitir que convicções e interferências religiosas criem impedimentos 
para a garantia e o cumprimento dos Direitos Humanos, em especial 
aqueles que violam o direito à diversidade. 

131 
DIVULGAR AMPLAMENTE A LEI DE DIREITO DE RESPOSTA 
APROVADA E SANCIONADA. 

132 
Implantar política específica para rádios e TVs comunitárias com o 
protagonismo de comunidades tradicionais, ribeirinhos, povos indígenas 
e juventude, em especial à juventude negra de periferias. 

133 Incluir classificação indicativa em programas policiais na televisão. 

134 
Propor estudos visando a criação de linha de financiamento para a 
implementação de institutos de pesquisa e produção de estatísticas em 
Direitos Humanos nos estados e municípios. 

135 
Criar uma comissão direitos humanos dentro do conselho de educação, 
para subsidiar as suas atividades. 

136 

Garantia de programas públicos de informação sobre o uso de drogas a 
partir de uma lógica laica e embasados por uma perspectiva de respeito 
aos direitos humanos e da política nacional da redução de danos 
evitando a construção de estigmas em relação aos usuários de drogas. 

137 
Garantir a divulgação dos canais de denúncia para violações de direitos 
humanos, e formular material de divulgação de equipamentos e canais 
de denúncia dessas violações. 

138 
Fim do silenciamento linguístico das minorias – acesso ao serviço 
público – garantia e inserção -  interpretes – “tenha voz” 

139 Abolição de programas jornalísticos de rádio e tv que incentivam a 
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violação de direitos humanos. 

140 
Garantia do acesso a informação – financiamento de espaços públicos – 
garantia de existência de rádios e TVs comunitárias 

142 
Educação em direitos humanos – extinção/proibição de programas 
jornalísticos que firam os direitos humanos 

143 
Requerer a extinção de programas jornalísticos que incitam violência e 
desrespeitam os direitos humanos 

144 

Garantir a comunicação como política pública, com a participação da 
sociedade, por meio das conferências e conselhos, e destacar que a 
comunicação é concessão pública e não privada, da objetivando uma 
mídia democrática que trabalhe no interesse do bem comum 

145 
Regulamentar a profissão de jornalista, que responda eticamente pela 
notícia/matéria veiculada 

146 

Combater o incentivo à tortura e à intolerância promovidos pelos meios 
de comunicação que intensificam a violência e as agressões na 
sociedade, e incentivar o reconhecimento, pelos meios de comunicação, 
da memória e da verdade como um direito humano da cidadania e dever 
do estado. 

147 
Criar um observatório com relação à mídia e a violação de Direitos 
Humanos, bem como garantir a democratização dos meios de 
comunicação. 

148 

Promover nos ambientes de trabalho campanhas educativas de combate 
a todas as formas de discriminação, estimulando a adoção de projetos 
sociais, pedagógicos e formação inicial e continuada em temática dos 
direitos humanos. 

149 
Implantar e/ou implementar melhorias tecnológicas e assistivas, com 
acesso à internet disponibilizadas em espaços públicos. (n.a). 

150 
Fortalecer ações de sensibilização visando a economia de energia 
elétrica nos espaços e órgãos públicos ( na). 

151 
Fortalecer ações de sensibilização visando a economia de energia 
elétrica nos espaços e órgãos públicos ( na). 

152 
Garantir acessibilidade da comunicação nas campanhas institucionais do 
governo, por exemplo, Janelas de Libras, audiodescrição e legendas 
ocultas. 

153 
Garantir acessibilidade da comunicação nas campanhas institucionais do 
governo, por exemplo, Janelas de Libras, audiodescrição e legendas 
ocultas. 

154 

Garantir a manutenção de orçamentos e investimentos em políticas 
públicas sociais preventivas e afirmativas, com vistas à proteção de 
direitos básicos nas comunidades com as maiores vulnerabilidades 
sociais, especificamente em períodos de instabilidade econômica. 

 
 

Eixo I – Subeixo 4: : Educação em direitos humanos 

1 

Garantir árdua capacitação continuada para todos os profissionais 
do sistema de Justiça e Segurança Pública, assegurando a 
educação em direitos humanos e suas transversalidades na grade 
dos cursos. 

2 
Efetivar uma política de educação em direitos humanos, que privilegie 
uma perspectiva de desenvolvimento sustentável, destacando os 
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aspectos de valorização da vida, da terra, dos povos, dos saberes e da 
ancestralidade. 

3 

Promover formações continuadas na área de Direitos Humanos para 
servidores públicos da administração direta e indireta, assim como, 
garantir nas formações continuadas dos profissionais da educação a 
implementação da temática dos Direitos Humanos conforme consta na 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDBEN Art.26 inciso 
9. 

4 
Regulação da profissão das trabalhadoras e trabalhadores do sexo em 
âmbito nacional. 

5 
Garantir o atendimento em saúde para a população e cumprimento dos 
princípios do SUS. 

6 

Garantir a implementação da Política Nacional de População em 
Situação de Rua/, através da institucionalização de programas 
específicos (saúde, educação, assistência) e fortalecimento das ações 
de redução de danos como preconiza o Ministério da Saúde. 

7 Reativar o Plano Juventude Viva. 

8 
Garantir a participação dos conselhos setoriais na construção e 
acompanhamento nos planos de educação, bem como no fórum. 

9 
Ampliar o debate sobre o Projeto de Lei 867 de 2015 (“Escola sem 
Partido”); 

10 
Desenvolver programas educacionais voltadas para a funcionalidade 
política do país. 

11 
Elaboração de um protocolo estadual para reintegração de posse 
(urbano e Rural), utilizando a mediação e outros meios alternativos de 
resolução de conflitos. 

12 
Levar à população em geral, educação para a democracia, objetivando 
maior conscientização de seu papel e incentivando sua participação e 
engajamento nas questões políticas. 

13 
Articular a rede de instituições governamentais e não governamentais, 
que realizam práticas inovadoras em direitos humanos garantindo a 
socialização dessas praticas. 

14 
Participação obrigatória do CEDH (Conselho Estadual de Direitos 
Humanos) na formação dos agentes de segurança pública. 

15 
Incluir na grade curricular nacional a disciplina Políticas Sociais: Direitos 
e Deveres 

16 
Promover cursos de qualificação para conselheiros, simpatizantes e 
militantes em direitos humanos. 

17 
Implementação de estudos da Linguagem Brasileira de Sinais, tanto 
nas Repartições Públicas, quanto nas Escolas. 

18 
Garantir o ensino da Cultura Afro e Indígena, no termo da Lei 9.394/96 
através do Programa Nacional do Livro Didático – PNLD e à Lei de 
Incentivo à Cultura. 

19 
Executar projetos nas instituições escolares, públicas e privadas, para 
que haja preparação e discussão de políticas públicas e representação 
de alunos nos colegiados (conselhos, fórum, audiências). 

20 

Estabelecer acordos entre Governo federal, estadual, municipal, 
organismos multilaterais e a sociedade civil para a formação e a 
capacitação de agentes de cidadania para atuarem na formação, 
multiplicação, promoção e defesa de Direitos Humanos. 



146 
 

21 
Garantir a efetivação dos temas transversais, através do PPP das 
escolas. 

22 Efetivar espaço para educação permanente, em direitos humanos. 

23 
Apoiar iniciativas de premiação de programas e reportagens que 
ampliem a compreensão da sociedade sobre a importância do respeito 
aos direitos humanos. 

24 

Que o Estado efetivamente respeite o princípio da laicidade, mantendo-
se isento de dar qualquer aval a posicionamentos religiosos em 
questões de competência pública e política, seja relacionado a 
questões educacionais, antidiscriminatórias, do sistema penal e 
tomando medidas afirmativas para a garantia do respeito à diversidade 
religiosa. 

25 

Relatório mensal das unidades prisionais e socioeducativas para o 
conselho estadual de direitos humanos: escala de agentes trabalhando 
no sistema prisional e socioeducativo; relatório mensal: custódia e 
transferência entre cidades diferentes. 

26 
Apoiar projetos e experiências de integração das escolas com a 
comunidade, no sentido de propor e instituir canais de comunicações 
entre ambos. 

27 
Conceder prêmios aos melhores projetos de comunicação que envolva 
as questões referentes aos Direitos Humanos. 

28 
Exigir do poder público o cumprimento do portal da transparência para 
que a sociedade tenha livre acesso ao conhecimento das ações do 
governo. 

29 
Estimular e financiar programas de extensão universitários, como forma 
de fomentar a extensão e a pesquisa e divulgação nos diversos meios 
de comunicações. 

30 
Que ocorra empoderamento e monitoramento para o fortalecimento de 
todos os conselhos, através de capacitação. 

31 
Criar grupos de debates que promovam o diálogo sobre os direitos 
humanos nas escolas, nos bairros, nos projetos sociais, entre outros 
visando um conhecimento amplo da garantia dos direitos. 

32 
Efetivar/garantir a linguagem de Libras e braile como disciplina nos 
currículos escolares nas escolas de ensino fundamental, médio e 
superior. 

33 

Solicitar para a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – 
SEDUCE que inclua na grade curricular, principalmente na área de 
Humanas, disciplinas que contemplem temas relacionados aos direitos 
humanos. 

34 

Solicitar para a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – 
SEDUCE que inclua na grade curricular, principalmente na área de 
Humanas, disciplinas que contemplem temas relacionados aos direitos 
humanos; 

35 
Sugerir ao Conselho Estadual de Educação a elaboração de diretrizes 
para a formação em DH nos diversos níveis de escolaridade. 

36 
Sugerir ao Conselho Estadual de Educação a elaboração de diretrizes 
para a formação em DH nos diversos níveis de escolaridade. 

37 
Criação de um projeto que assegurem uma equipe multidisciplinar 
dentro da escola, para as questões de violação dos direitos humanos e 
viabilização das politicas publicas. 
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38 

Cumprir integralmente a Lei 11.645/08 e a Lei 10.639/03 nas escolas 
públicas e privadas de todo o País, para incluir a educação da cultura 
indígena, afro-brasileira e comunidades tradicionais, também por meio 
do ensino da música, aplicando a Lei 11.769/08, e das demais formas 
de expressão artística. 

39 

Desenvolver programas de formação de educadores/as e agentes 
públicos sobre a temática dos direitos humanos, incluindo profissionais 
do direito, policiais civis e militares, agentes penitenciários e lideranças 
comunitárias. 

40 

Efetivação da formação da Educação em Direitos Humanos, em todas 
as áreas como Política Pública do Estado, garantidas em Lei, 
contemplando a diversidade de direitos indígenas, de gênero e povos 
tradicionais. 

41 

Fomentar e garantir programas de educação para cidadania, 
participação popular e Direitos Humanos, a partir da Constituição 
Federal, dos instrumentos, nacionais e internacionais, de promoção e 
defesa dos Direitos Humanos, e das Diretrizes Nacionais da Educação 
em Direitos Humanos, na educação básica, superior e continuada, 
formal e não formal. 

42 
Garantir a criação e o fortalecimento no âmbito dos três poderes da 
esfera do executivo, de consultorias na elaboração de atos normativos 
e/ou administrativo para garantir a educação em Direitos Humanos. 

43 Garantir a humanização das relações e do acesso de ir e vir. 

44 

Garantir em todos os entes federativos que haja respeito ao Estado 
Laico, sem distinção ou discriminação por meios de campanhas, 
Seminários, Congressos, dentre outros, além de fomentar essa 
temática no ensino público nacional. 

45 

Garantir o ensino transversal de Direitos Humanos aos profissionais de 
Segurança Pública e Justiça, atendendo aos conceitos cognitivos, 
atitudinais e operativos de Direitos Humanos, com a priorização de 
metodologias práticas e vivenciais e que seja dada ênfase à 
necessidade de centrar o agente de segurança como sujeito de direitos 
humanos, bem como constituir Núcleos de Pesquisa de Direitos 
Humanos nas Academias e na estrutura regular das instituições de 
Segurança Pública e Justiça, incluindo entre suas tarefas a elaboração 
de pesquisas, livros, cartilhas e outras publicações, que divulguem 
dados e conhecimentos sobre o tema. 

46 
Garantir uma Educação integral às Crianças, Jovens e Adultos, 
garantindo as prerrogativas que ela preconiza. 

47 
Incentivar a utilização de pedagogia reflexiva que oportunize a 
construção de conhecimentos, análises criticas e promova os direitos 
humanos. 

48 

Incluir nas universidades públicas e privadas a disciplina de Direitos 
Humanos em todos os cursos, adequando os curriculos dos cursos de 
graduação, na área da saúde, com os princípios da Reforma 
Psiquiátrica, garantindo e fortalecendo o desenvolvimento permanente 
de práticas educacionais em direitos humanos nos serviços públicos. 

49 
Incluir no currículo da educação infantil, do ensino fundamental e médio 
das escolas públicas e privadas, as disciplinas de Direitos Humanos, 
Libras e Orçamento Público, adaptando a linguagem às respectivas 
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faixas etárias e saberes locais. 

50 
Inclusão da disciplina de direitos humanos no Plano Nacional de 
Educação, na educação formal e informal, que contemple o debate 
crítico da política nacional de direitos humanos em sua integralidade. 

51 

Promover e estabelecer uma política de formação continuada sobre 
Direitos Humanos nos três níveis de poderes, incluindo Instituições 
públicas e privadas, inclusive qualificação profissional no combate à 
discriminação no atendimento à pessoa LGBT (PLI 321/2013). 

52 

Que os planos de investimento em acessibilidade tenham a 
participação obrigatória, nos municípios, dos conselhos da pessoa com 
deficiência; onde não houver, estabelecer a prioridade de criação do 
respectivo conselho. 

53 

Que os planos de investimento em acessibilidade tenham a 
participação obrigatória, nos municípios, dos conselhos da pessoa com 
deficiência; onde não houver, estabelecer a prioridade de criação do 
respectivo conselho. 

54 
Universalizar o conteúdo de cidadania, direitos humanos e diversidade 
de maneira transversal com o intuito de combater a discriminação e 
promover a cidadania e cultura de paz em todos os níveis de educação. 

55 
Ampliar o acesso a educação básica, a permanência na escola e a 
universalização do ensino no atendimento à educação infantilde acordo 
com o PNE. 

56 

Criar projetos de extensão universitária em que seja contemplada a 
temática dos direitos humanos, em especial com relação à população 
LGBT, étnico-racial, diversidade religiosa e geracional, obesos e 
pessoa com deficiência, dirigidos às equipes de profissionais da rede 
pública e privada de educação básica, saúde e assistência social. 

57 

Elaborar uma política estadual de educação em Direitos Humanos, 
articulando os aspectos da educação básica, profissionalizante e 
superior, além dos veículos de comunicação com educação não formal, 
mobilizando redes da sociedade civil, formando educadores sociais em 
Direitos Humanos garantindo assim a educação permanente em 
direitos humanos a todas/os profissionais do serviço público (em 
especial das áreas de saúde, educação, segurança pública, sistema 
penitenciário e SINASE) para o respeito às singularidades étnico-
raciais, de gênero, identidade de gênero, orientação sexual, pessoas 
com deficiência, condição física, de diferentes identificações religiosas, 
migrantes, imigrantes, recortes geracionais e outros; para garantir o 
respeito às particularidades humanas, a desconstrução das violências 
institucionais, o combate a violência policial e diminuição dos estigmas 
e preconceitos sociais. 

58 
Implementar as ações recomendadas no Plano Nacional de Educação 
em DH, criando mecanismos de monitoramento das ações para que a 
sociedade civil possa acompanhar o desenvolvimento das mesmas. 

59 
Promoverformação inicial e continuada na educação em Direitos 
Humanos de modo transversal, considerando as especificidades de 
cada região, nas três esferas de Governo. 

60 
Apoiar e fortalecer as políticas de assistência estudantil para garantir a 
permanência dos estudantes dos sistemas de ensino, em todos os 
níveis, de forma efetiva e sustentável. 
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61 

Criação de um convênio entre Brasil entre outros países, visando o 
reconhecimento do conteúdo programático, carga horária, disciplinas e 
estágios curriculares e extracurriculares, afim de que os imigrantes que 
se encontram no Brasil, possam dar continuidade nos seus estudos, 
quer seja no plano do ensino fundamental, ensino médio, ensino 
superior ou até mesmo a nível de especializações, quer sejam em 
faculdades públicas e privadas. 

62 

Criar espaços estruturais e de intervenção nas unidades escolares para 
a interlocução da comunidade escolar e garantia da dignidade dos 
alunos, professores e funcionários das escolas públicas e privadas do 
âmbito municipal, estadual e federal. 

63 
Garantir a criação de Comitês de Direitos Humanos com a participação 
da sociedade civil, para o monitoramento das políticas públicas de 
direitos humanos. 

64 
Garantir  o pagamento do piso salarial nacional para os professores 
respeitando as suas carreiras. 

65 

IMPLEMENTAR NO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, OS 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS QUE ABORDAM A HISTORIA DA 
ÁFRICA E DOS AFRO-BRASILEIROS AMPARADOS NA LEI 10.639 
DE 2003, TANTO NAS ESCOLAS SITUADAS NAS COMUNIDADES 
QUILOMBOLAS COMO NAS DEMAIS. 

66 
Incluir a educação em Direitos Humanos no currículo escolar conforme 
Resolução 01/2012 do CNE em todos os níveis e modalidades de 
ensino. 

67 
Produzir recursos pedagógicos e didáticos especializados e adquirir 
materiais e equipamentos em formato acessível para a educação em 
Direitos Humanos, para todos os níveis de ensino com acessibilidade. 

68 
Capacitar professores da rede pública de ensino, para aplicação da Lei 
10.639/2010 – História e cultura da África nas escolas. 

69 
Criar a Política e Plano Estadual dos Direitos Humanos, de forma 
participativa, e ao mesmo tempo criar o Fundo Estadual de Direitos 
Humanos, com a garantia de recursos orçamentários. 

70 

FOMENTAR, ARTICULAR E PACTUAR A UNIVERSALIZAÇÃO DO 
ATENDIMENTO NOS SETORES PÚBLICOS DE FORMA 
ESPECIALIZADA E HUMANIZADA, LIVRE DE QUALQUER TIPO DE 
DISCRIMINAÇÃO. 

71 
Garantir a destinação dos recursos públicos da publicidade oficial para 
educação em direitos humanos. 

72 
Investir na melhoria da infraestrutura das unidades de projetos sociais 
com ênfase na oferta de serviços de lazer, cultura e esporte e cidadania 
para propiciar a construção da autonomia visando a garantia de direito. 

73 Reativar o fórum estadual de educação em direitos humanos. 

74 Reativar o fórum estadual de educação em direitos humanos. 

75 Reativar o fórum estadual de educação em direitos humanos. 

76 
Criar uma comissão direitos humanos dentro do conselho de educação, 
para subsidiar as suas atividades. 

77 
Criar uma comissão direitos humanos dentro do conselho de educação, 
para subsidiar as suas atividades. 

78 
Criar mecanismos nas três esferas de governo que fortaleçam as 
práticas individuais e coletivas que gerem ações e instrumentos em 
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favor da promoção, proteção e da defesa dos direitos humanos, bem 
como da reparação das violações. 

79 

Ações educativas e mobilização pelas diversas mídias que articulem a 
Cultura de Paz e não violência dentro das escolas com temas de 
conscientização contra todas as formas de preconceitos contra grupos 
vulneráveis. Por exemplo: implementação de campanha de proibição de 
fabricação e comercialização de armas de brinquedo 

80 
Criação de projetos de lei que garantam a inclusão na grade curricular 
do sistema de ensino pública e básica o ensino básico da constituição 
nas três esferas governamentais. 

81 
Criar condições para o fortalecimento do comitê estadual de educação 
em/para Direitos Humanos e também o comitê municipal de educação 
em/para Direitos Humanos. 

82 
Criar condições para o fortalecimento do comitê estadual de educação 
em/para Direitos Humanos e também o comitê municipal de educação 
em/para Direitos Humanos. 

83 
Criar ou fortalecer observatórios de Direitos Humanos nas 
Universidades Públicas e Privadas, com foco em atividades de 
pesquisa e extensão. 

84 
Efetivar e sistematização das leis/programas, avaliação e 
monitoramento relacionados aos direitos humanos. 

85 
Formular cursos preparatórios para a educação em Direitos Humanos 
para profissionais nas Polícias Civil e Militar e profissionais de 
Educação. 

86 
Garantir a contratação e capacitação de profissionais especializados 
para atendimento aos estudantes com deficiência. 

87 
Garantir a divulgação de documentos que são marcos regulatórios dos 
Direitos Humanos, em linguagem simplificada, acessível e traduzida 
nas línguas indígenas. 

88 
Garantir a efetivação de uma política educacional especifica para os 
povos indígenas 

89 

Garantir a obrigatoriedade da oferta de formação permanente e 
continuada em Direitos Humanos, voltada para todos/as 
conselheiros/as dos diversos conselhos de políticas públicas. Bem 
como, ofertar a capacitação de cidadania e Direitos Humanos para a 
sociedade civil, fomentando a criação de fóruns, câmaras técnicas, 
seminários, palestras, pesquisas, visitas in loco, entre outras formas. 
Desenvolvendo parcerias com instituições de formação em cidadania, 
como também controle interno e externo. 

90 
Garantir Educação de qualidade para Mulheres e Homens que se 
encontram no sistema de reclusão e Jovens adolescentes das unidades 
de medidas socioeducativas. 

91 
Implementar as Diretrizes Nacionais de Educação e Direitos Humanos 
(Res. 01/2012) do Conselho Nacional de Educação. 

92 
Implementar o plano nacional e estadual de Educação em Direitos 
Humanos, com a devida urgência e prioridade, garantindo recursos 
para execução. 

93 
Incluir nos Projetos Políticos Curriculares das Instituições de Ensino 
Superior e Institutos Superiores de Educação a inclusão, de modo 
transversal, a Educação em Direitos Humanos. 
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94 

Intensificar a elaboração de materiais didáticos e paradidáticos, de 
promoção e defesa dos Direitos Humanos e Educação em Direitos 
Humanos voltados tanto para educação formal, quanto para a não 
formal, garantindo-se inclusive no que se refere a Política Nacional do 
Livro Didático, e publicar Editais Públicos para produção de conteúdos 
relacionados aos Direitos Humanos e Educação em Direitos Humanos 
nos veículos de comunicação estatais. 

95 

Promover a inserção da Educação em Direitos Humanos nos processos 
de formação inicial e continuada dos/das profissionais da educação, 
nas redes de ensino e nas unidades de internação e atendimento de 
adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. 

96 
Retirada do PL 867/15 que criminaliza a atividade docente, 
principalmente a docência crítica, com a possível tipificação do “assédio 
ideológico”. 

97 Promoção do curso de Libras nas escolas e serviços públicos. 

98 Promoção do curso de Libras nas escolas e serviços públicos. 

99 

Ampliar a articulação entre os conselhos setoriais em suas respectivas 
instâncias de poder, para garantir a educação permanente em Direitos 
Humanos com o objetivo de fortalecer o controle social e sua 
instrumentalização, com efetiva participação popular, nas Políticas de 
Direitos Humanos. 

100 
Assegurar a qualidade do ensino formal público com seu 
monitoramento contínuo e atualização curricular. 

101 

Promover e incentivar, desde as séries iniciais, atividades escolares 
que trabalhem os direitos e demais questões democráticas, com 
seminários, palestras entre outros, estimulando os debates sobre 
direitos humanos no ensino de jovens e adultos, e realizando maior 
integração com a comunidade. 

102 

Apoiar o desenvolvimento de políticas públicas destinadas a promover 
e garantir a educação em direitos humanos nos povos indígenas, 
comunidades quilombolas e tradicionais assegurando condições de 
ensino e aprendizagem com qualidade social. 

103 
Articular com ministérios afins a criação de projetos que contemplem 
indicadores em direitos humanos, abrangendo as demandas para 
efetivar ações publicas. 

104 

Assegurar, no prazo de 02 (dois) anos, a criação, desenvolvimento e 
posterior execução de Planos que garantam os direitos dos vários 
segmentos: étnico-raciais, de gênero, de orientação sexual, identidade 
de gênero, geracional, as violências (doméstica/intrafamiliar, 
institucional e trabalho infantil), a garantia dos direitos das crianças e 
adolescentes, pessoas com deficiência, pessoas com altas habilidades, 
população LGBT, população negra, comunidades tradicionais, sujeitos 
privados de liberdade e em conflito com a lei, em cumprimento de 
medidas socioeducativas, sujeitos em situação de risco, população de 
rua, refugiados e migrantes, de extrema pobreza, em todos os níveis e 
modalidades de ensino, público e privado, com vistas a melhoria de 
qualidade de vida, redução de índices de preconceito, discriminação e 
violência. 

105 
Construir o plano estadual e na sequência o plano municipal em e de 
para educação de Direitos Humanos. 
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106 
Desenvolver programas de capacitação de conselheiros/as, entidades e 
órgãos gestores, tendo como referência o campo dos direitos humanos. 

107 
Desenvolver programas para a reestruturação das escolas como polos 
de integração de políticas educacionais, culturais e de esporte e lazer. 

108 
Garantir a laicidade no ensino público e a liberdade de 
ensino/aprendizagem, incluindo especialmente a perspectiva de 
gênero, sexualidade, raça e etnia de acordo com a lei 10639 de 2003. 

109 
Garantir o direito do alunado optar no seu cadastro estudantil pelo seu 
nome social. 

110 

Implantar equipe multiprofissional nas escolas públicas da rede 
estadual e municipal, com o objetivo de fortalecer as políticas públicas 
de direitos humanos e o acompanhamento pedagógico e psicossocial 
dos estudantes e suas famílias. 

111 

Implementar a proposta 3.39* da III Conferência Nacional de Cultura, 
que contempla a garantia das diversas culturas e suas manifestações [* 
Proposta 3.39. Intensificar e fomentar o reconhecimento de mestres e 
mestras das culturas populares e tradicionais (mestres de capoeira, hip 
hop, quilombolas, indígenas, sábios, afoxés, jongo e griôs), por meio de 
certificação da Rede Certificado Ministério da Educação (de acordo 
com a Meta 17 do Plano Nacional de Cultura) ou órgãos afins, com 
ações atinentes ao IPHAN e ao Ibram, garantindo recursos financeiros 
para a manutenção de suas expressões artísticas e culturais, através 
dos editais de premiação da SCDC; intensificando e aprimorando as 
ações de proteção do patrimônio material e imaterial, versando sobre 
estudos, pesquisas e formação, apoiando estrategicamente esses 
processos com a aprovação da Lei de Mestres (Projeto de Lei nº 
1.176/2011) e a transformação do Decreto nº 6.040/2007, que institui a 
Política Nacional do Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 
Comunidades Tradicionais em lei]. 

112 
Inserir a temática “Educação em Direitos Humanos” nos livros didáticos 
e nas propostas curriculares da Educação Básica. 

113 Monitorar via conselhos, os planos de educação e assistência social. 

114 
Oferecer atendimento especializado e supervisão técnica às/aos 
profissionais que atendem adolescentes das instituições 
socioeducativas e profissionais do sistema prisional. 

115 

Promover a inclusão da Educação em Direitos Humanos nos currículos 
escolares, instituindo uma disciplina denominada Direitos Humanos e 
Cidadania no ensino médio, garantindo também, de forma transversal, 
a inclusão do tema ao longo de toda a educação básica, conforme as 
diretrizes nacionais da educação em direitos humanos aprovadas pelo 
Conselho Nacional de Educação – CNE e previstas no Plano Nacional 
de Educação em Direitos Humanos (PNEDH). 

116 

Promover formação em Direitos Humanos e dos Direitos da Criança e 
do Adolescente para todos os conselheiros tutelares e de Direitos, além 
de promover condições físicas para o bom funcionamento dos 
conselhos (equipamentos, instalações, estrutura e recursos humanos, 
além de exigir a efetiva utilização do Sistema de Informação para a 
Infância e Adolescência – SIPIA). 

117 
Promover formação em Direitos Humanos e dos Direitos da Criança e 
do Adolescente para todos os conselheiros tutelares e de Direitos, além 
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de promover condições físicas para o bom funcionamento dos 
conselhos (equipamentos, instalações, estrutura e recursos humanos, 
além de exigir a efetiva utilização do Sistema de Informação para a 
Infância e Adolescência – SIPIA). 

118 

Exigir do governo políticas públicas para o sistema prisional e 
socioeducativo com plano de carreira aos agentes penitenciários e 
socioeducadores, incluindo a elaboração de Estatuto, que contemple a 
identidade funcional destes profissionais, com condições dignas de 
trabalho, com participação do sindicato, e para o reeducando políticas 
formuladas do CCEP, Copen (conselho penitenciário), e conselho de 
direitos humanos, tendo como fundamento o respeito ao reeducando e 
a preservação de todos os direitos que a sentença não lhe tirou. 

119 

Exigir do governo políticas públicas para o sistema prisional e 
socioeducativo com plano de carreira aos agentes penitenciários e 
socioeducadores, incluindo a elaboração de Estatuto, que contemple a 
identidade funcional destes profissionais, com condições dignas de 
trabalho, com participação do sindicato, e para o reeducando políticas 
formuladas do CCEP, Copen (conselho penitenciário), e conselho de 
direitos humanos, tendo como fundamento o respeito ao reeducando e 
a preservação de todos os direitos que a sentença não lhe tirou. 

120 

Reformular e promover programas e projetos de qualificação técnica, 
profissional ou fortalecer as iniciativas já existentes, como PRONATEC 
e as atividades de economia solidária com foco nos movimentos 
vulneráveis da população, com vistas à inclusão produtiva e à 
sustentabilidade socioambiental. 

121 

Apoiar, promover e garantir a elaboração e a implementação de 
programas educativos que assegurem, no sistema penitenciário, 
processos de formação na perspectiva dos direitos humanos, com a 
inclusão de atividades profissionalizantes, artísticas, esportivas e de 
lazer para a população penitenciária. 

122 
Assegurar educação instrumental afro fortalecendo as ações e 
afirmações contemplando as modalidades de ensino. 

123 
Criar escola de formação em direitos humanos, nos moldes da escola 
de conselhos tutelares e de direitos. 

124 
Criar mecanismos de monitoramento que assegure o respeito aos 
Direitos Humanos e sua prática nos Sistemas de Ensino na Educação 
Básica. 

125 
Criar o Curso Técnico em Direitos Humanos, com duração de 18 
meses, nos moldes da extinta Formação Profissional nos colégios 
estaduais, para alunos que já concluíram o ensino médio. 

126 
Desenvolver experiências de educação baseadas na pedagogia da 
alternância em escolas cuja população se utilizar do campo como lugar 
de vivencia cultural e de desenvolvimento. 

127 

Fortalecer ações e programas educacionais e profissionalizantes por 
parte das secretarias estadual e federal do trabalho e educação, 
destinados à População em Situação de Rua, a agricultura familiar e 
tradicional e a ampliação das ações de inclusão produtiva, com 
previsão orçamentária, incluindo o PRONATEC, POPRUA e EJAs, de 
forma interse 

128 Garantir a educação popular em direitos humanos junto aos grupos 
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sociais vulneráveis e às organizações civis da periferia urbana. 

129 
Garantir a implementação do Plano Nacional e Estadual de Educação 
em Direitos Humanos e Incentivar a elaboração dos  Plano Municipal de 
Educação de Direitos Humanos. 

130 
Garantir o direito de uma Educação de qualidade para crianças e 
adolescentes do  campo, Ribeirinhos, população Indígenas, 
Quilombolas respeitando as suas especificidades. 

131 
Instituir, de forma efetiva, um sistema de formação permanente em 
direitos humanos para servidores públicos da educação e demais 
áreas. 

132 

Investir em formação permanente e continuada em direitos humanos 
nas diferentes esferas (municipal, estadual e nacional) em todos os 
segmentos das políticas públicas (educação, saúde, assistência social, 
segurança pública, habitação...) abrangendo todos seus serviços e 
atores e atrizes envolvidos/as 

133 
Promover formação de professores para educação em direitos 
humanos. 

134 
Capacitar em Direitos Humanos todos profissionais da saúde, 
abrangendo a zona rural. 

135 
Promover e difundir os princípios fundamentais para uma educação em 
Direitos Humanos e criar conselho deliberativo, consultivo e normativo 
em educação de Direitos Humanos. 

136 
Promover e difundir os princípios fundamentais para uma educação em 
Direitos Humanos e criar conselho deliberativo, consultivo e normativo 
em educação de Direitos Humanos. 

137 
Oferta de iniciativa de formação em direitos humanos permanente para 
profissionais públicos tais como: segurança pública, educação, 
conselheiros, conselheiras, saúde e outros. 

138 
Adequar o currículo escolar, inserindo conteúdos que valorizem as 
diversidades, as práticas artísticas, a necessidade de alimentação 
adequada e saudá- vel e as atividades físicas e esportivas. 

139 

Assegurar, no prazo de 02 (dois) anos, a criação, desenvolvimento e 
posterior execução de Planos que garantam os direitos dos vários 
segmentos: étnico-raciais, de gênero, de orientação sexual, identidade 
de gênero, geracional, as violências (doméstica/intrafamiliar, 
institucional e trabalho infantil), a garantia dos direitos das crianças e 
adolescentes, pessoas com deficiência, pessoas com altas habilidades, 
população LGBT, população negra, comunidades tradicionais, sujeitos 
privados de liberdade e em conflito com a lei, em cumprimento de 
medidas socioeducativas, sujeitos em situação de risco, população de 
rua, refugiados e migrantes, de extrema pobreza, em todos os níveis e 
modalidades de ensino, público e privado, com vistas a melhoria de 
qualidade de vida, redução de índices de preconceito, discriminação e 
violência. 

140 

Criar mecanismos que viabilizem e fiscalizem o cumprimento do 
Programa Nacional de Direitos Humanos e do Plano Nacional de 
Educação em Direitos Humanos e as Diretrizes Nacionais da Educação 
em Direitos Humanos no âmbito dos sistemas e das instituições de 
ensino 

141 Garantir Educação de qualidade à EJA observando as necessidades 
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para o mundo do trabalho levando em conta as perspectivas de uma 
Educação Integral. 

142 
Implantar plano de formação continuada de Conselheiros de Direito, 
com a finalidade de aprimorar a participação social e promover o 
exercício da cidadania. 

143 

Implantar uma campanha educacional com o tema acessibilidade 
visando a garantia da mobilidade em todos os espaços (domésticos, 
urbanos, educacionais, hospitais etc.) das pessoas com deficiência e de 
baixa mobilidade, permanente ou não, assim como idosos. 

144 
Incentivar estudos e pesquisas sobre as violações dos direitos 
humanos no sistema de ensino nos Estados e Municípios da 
Federação. 

145 

Incluir orçamento para efetivar políticas públicas de educação em/para 
Direitos Humanos, em articulação entre os três entes federativos, para 
a institucionalização da política de educação em/para Direitos 
Humanos, respeitando a intersetorialidade e institucionalidade, 
respeitando a participação dos movimentos sociais. 

146 

Promover a valorização e motivação profissional das/os educadoras/es 
que trabalhem com temáticas inclusivas, bem como a ampliação de 
seus conhecimentos, visando especialmente atender à inclusão social 
de pessoas com deficiência, distúrbios e transtornos e outros grupos 
em situação de vulnerabilidade. 

147 

Promover ações de formação para a juventude, de forma continuada e 
transversal, com o intuito de empoderar os jovens como multiplicadores 
para a fiscalização, observação e acompanhamento dos programa 
policialescos como forma de impedir a violação de direitos humanos. 

148 
Retirar a proposta que onera o familiar da pessoa com deficiência nas 
escolas particulares e públicas quando houver. 

149 

Promover o diálogo Intersetorial nas três esferas de governo para 
definir ações que consolidem os espaços de educação formal e não 
formal, integrando os estudantes de forma que o trabalho teórico e 
pratico nos Direitos Humanos seja continuado em ambos os espaços. 

150 
Proporcionar formação continuada em direitos humanos para os 
profissionais de segurança pública. 

151 

Valorização do papel social das escolas no processo de formação 
cidadã dos alunos, especialmente com respeito aos direitos humanos, 
valorização da diversidade, combate às diferentes formas de violências 
e preconceitos e defesa da convivência com ampla mobilização dos 
gestores de todos os níveis de governo e sociedade civil. 

152 
Ampliar a carga horária na disciplina de direitos humanos nos cursos de 
formação dos agentes de segurança pública para aprofundar a temática 
de direitos humanos na área da segurança. 

153 Assegurar aos educandos o direito e o respeito à diversidade religiosa. 

154 

Assegurar às crianças dos diferentes grupos étnicos o direito de serem 
alfabetizadas também na sua língua materna, conforme recomendação 
dos Direitos Humanos linguísticos, fomentando programas de educação 
bilíngue, onde crianças venham a ter língua materna diferente do 
português. 

155 
Fortalecimento da educação em direitos humanos, de forma 
multicultural e intercultural, com qualidade, nas comunidades indígenas, 
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de terreiros, quilombolas e sistema prisional. 

156 

Implantar e fomentar um programa de inserção dos assuntos 
relacionados aos direitos humanos nas escolas  públicas e privadas 
fornecendo material didático, formação continuada dos professores 
sobre temas  transversais  em todos os níveis escolares i. 

157 
Implantar e garantir formação inicial e continuada dos policiais civis, 
militares, bombeiros, agentes penitenciários e socioeducadores acerca 
de educação em Direitos Humanos. 

158 

Implantar projetos de educação em direitos humanos dentro de um 
projeto político-pedagógico de sensibilização da cidadania e para a 
participação popular, observando as normativas que asseguram a 
educação transversal, a história das populações tradicionais, 
quilombolas, indígenas, no currículo do ensino básico, conforme as leis 
no. 10.639, de 2003, e 11.645, de 2009. 

159 

Inclusão nos Planos de Educação nas três esferas programas e 
práticas para a desconstrução de estereótipos e a prevenção da 
violência contra a mulher, população negra, ciganos, indígenas, 
quilombolas, população em situação de rua, pessoa com deficiência, 
idoso, LGBT, imigrantes e refugiados, e o Mapa da Violência como 
tema de ensino, com recorte de cor, gênero, etnia, orientação sexual, 
visando promoção de consciência social e coletiva sobre o tema, 
divulgando os dados do Mapa com um recorte de denúncias e 
condenações de racismo e ou injúria racial 

160 

Integrar os programas de alfabetização de jovens e adultos aos 
programas de qualificação profissional e educação cidadã, apoiando e 
incentivando a utilização de metodologias adequadas às realidades dos 
povos e comunidades tradicionais. 

161 

Promover a educação pública de qualidade pautada no respeito aos 
direitos humanos, garantindo o acesso e a permanência, além do 
combate à evasão por motivos de gênero, raça, etnia, orientação 
sexual, identidade de gênero, idade, deficiências, distúrbios e 
transtornos. 

162 

Propor ações pedagógicas com os profissionais da educação que 
fortaleçam a Educação em Direitos Humanos que se refiram às 
questões de convivência, para que se construa uma escola livre de 
preconceitos e discriminação (gênero, homoafetivo, étnico-racial e 
religioso), violências (física, verbal e psicológica), abuso sexual, 
bullying, intimidação e punição corporal. 

163 

Garantir recursos financeiros e apoio técnico para elaboração de 
materiais didáticos, pesquisas, formações, entre outros, envolvendo a 
educação formal e não formal na área dos Direitos Humanos, 
incentivando ainda o tratamento deste tema nas produções artísticas, 
culturais e publicitárias, através de artes plásticas, cênicas, multimídia, l 

164 
Promover Campanha de Conscientização acerca dos Direitos Humanos 
por meio de palestras nas escolas, outdoors, cartazes e propagandas 
de televisão. 

165 
Ampliar e fortalecer a formação continuada e conscientização dos 
agentes públicos sobre Direitos Humanos, e que essas formações 
sejam reconhecidas na avaliação de desempenho. 

166 Criar e implantar o Fórum de Direitos Humanos, em caráter 
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participativo, juntamente com as redes de ações da sociedade civil, que 
fazem o controle social e monitoramento das políticas públicas, nos 
Estados e Municípios. 

167 

Criar um programa de capacitação permanente e continuada de 
Educação em Direitos Humanos a todos os profissionais sejam eles 
funcionários públicos e privados de âmbito municipal, estadual e 
nacional, assim como Conselheiros de Direitos, que atuam na rede de 
proteção, no atendimento a diversos segmentos da população, visando 
efetivar a garantia de direitos, com destaque aos agentes de segurança 
pública. 

168 
Estimular e financiar programas de extensão universitária como forma 
de integrar o estudante à realidade social. 

169 

Garantir a capacitação de agentes públicos lotados em instituições que 
compõem os órgãos de segurança pública, para atender as mulheres, 
população LGBTTs, povos tradicionais, indígenas, povos de terreiros, 
quilombolas, negros, ciganos, trabalhadora(e)s do sexo, pessoas com 
deficiência, população de rua, pessoa idosa, pessoas privadas de 
liberdade e suas famílias, considerando as particularidades dessa(e)s 
sujeita(o)s. 

170 
Garantir a todos os estudantes uma alimentação de qualidade 
nutricional. 

171 

Garantir, promover, propagar ações culturais permanentes para a 
População em Situação de Rua, População Negra, População 
Indígena, LGBT, refugiados, migrantes, pessoas com deficiências, 
crianças e adolescentes, agricultores familiares, trabalhador rural, e 
populações tradicionais. Garantindo o acesso à cultura dos direitos 
Humanos, com destaque a Lei 10639, Lei 11645 (ensino de história em 
conformidade com cada realidade regional dos Estados, Distrito Federal 
e Municípios) e demais legislações pertinentes. 

172 
Implementar campanhas e formação pedagógica permanente em 
direitos humanos como política de estado, respeitando a liberdade 
religiosa, sexual, politica, filosófica e étnica de cada cidadão. 

173 

Propor as inserções das temáticas: Direitos Humanos, igualdade racial, 
equidade de gênero, respeito às orientações sexuais e identidade de 
gêneros no PPP das escolas, integradas  com o planejamento, reuniões 
de conselhos e reuniões de famílias. 

174 
Que o SAE – Programa DST ou Aids promova de maneira continuada 
ações de prevenção junto a comunidade escolar. 

175 
Ampliar a educação acessível, por meio da implantação do ensino 
bilíngue nas escolas. 

176 
Garantir a transversalidade do tema de Direitos Humanos na formação 
dos agentes de segurança pública. 

177 
Assegurar os espaços de debates dentro do âmbito escolar sobre a 
questão de Gênero, Raça e Diversidade Religiosa, permitindo o 
protagonismo juvenil. 

178 
Criar e Implementar os  comitês Municipais, Estaduais e Nacional de 
Educação em Direitos Humanos por meio de ato normativo do poder 
executivo. 

179 
Criar e Implementar os  comitês Municipais, Estaduais e Nacional de 
Educação em Direitos Humanos por meio de ato normativo do poder 
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executivo. 

180 Debater o tema direitos humanos junto com a comunidade. 

181 

Implantar, fortalecer e ampliar os Centros de Referências 
Especializados de Atendimento e as Casas de Acolhimento à mulher 
vítima de violência e realizar concurso público para contratação de 
profissionais em todos os Municípios. 

182 
Incentivar a criação de programa nacional de formação em educação 
em Direitos Humanos. 

183 
Incentivar a inclusão do tema “Cultura de paz e educação de direitos 
humanos” nas ações programáticas do Programa Saúde nas Escolas. 

184 
Inclusão das questões de Educação em Direitos Humanos no currículo 
dos cursos de graduação e pós-graduação. 

185 

Promover e estabelecer uma política de formação continuada sobre 
Direitos Humanos nos três níveis de poderes, incluindo Instituições 
públicas e privadas, inclusive qualificação profissional no combate à 
discriminação no atendimento à pessoa LGBT (PLI 321/2013). 

186 

Que o Estado efetivamente respeite o princípio da laicidade, mantendo-
se isento de dar qualquer aval a posicionamentos religiosos em 
questões de competência pública e política, seja relacionado a 
questões educacionais, antidiscriminatórias, do sistema penal e 
tomando medidas afirmativas para a garantia do respeito à diversidade 
religiosa. 

187 

CRIAR NAS TRÊS ESFERAS DE GOVERNO, PROGRAMA DE 
FORMAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS EM PARCERIAS COM O 
NÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS E MESTRADO DA UFMS E IES 
QUE DESENVOLVAM PROGRAMAS RELACIONADOS AOS 
DIREITOS HUMANOS. 

188 
Garantir às pessoas em situação de rua o acesso ao conhecimento 
sobre os direitos humanos através de cartilhas de orientação, 
campanhas e imprensa, etc. 

189 

Promover capacitação e formação em DH, relacionando com temáticas 
de gênero, raça, etnia, idade, orientação sexual, para os profissionais 
da educação, saúde, segurança e serviço social, em conjunto com as 
entidades de base, universidades e movimentos sociais. 

190 
Assegurar aos professores formação necessária para incluir os alunos 
com deficiência no cotidiano da sala de aula. 

191 
Estabelecer uma carga horária mínima obrigatória de 40 h/aulas na 
disciplina de direitos humanos e cidadania dos cursos de formação 
inicial técnico profissional dos encarregados da aplicação da lei. 

192 
Estimular a temática dos Direitos Humanos nos editais de avaliação e 
seleção de obras didáticas do sistema de ensino. 

193 

Fomentar a realização de estudos, pesquisas e a implementação de 
projetos de extensão sobre o período do regime 1964-1985 (ditadura 
militar), bem como apoiar a produção de material didático, a 
organização de acervos históricos e a criação de centro de referencias. 

194 
Fomentar e incentivar a criação de Conselhos Municipais de Direitos 
Humanos. 

195 
Fomentar Projetos de formação / educação, com recorte na Lei 
10.639/03, incorporando prioritariamente o Povo de Terreiro 
beneficiado, aproveitando seus educadores e condicionando a ação do 
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Projeto e que atinja o entorno ( Escolas, Associações, etc.). 

196 
Incluir no PNEDH a garantia do direito a educação, em todos os níveis, 
para migrantes e refugiados, e desenvolver o respeito a diversas 
nacionalidades e suas culturas. 

197 

Inserção de assuntos relacionados aos direitos humanos e sobre a 
Constituição Federal de 1988 na grade curricular do ensino infantil, 
fundamental, médio e superior, com normativas específicas, superando 
o estigma da defesa dos direitos humanos e transformando a cultura de 
participação política, buscando no processo educativo ações de 
reconhecimento de direitos humanos como universais, democráticos, 
com vistas ao enfrentamento contínuo de contradições e conflito na 
atualidade e estimulando o protagonismo para o público infanto-juvenil. 

198 

Promover formação e capacitação continuada em direitos humanos, 
para os diversos segmentos (educação, saúde, assistência social, etc) 
que atuam junto à população lgbt, adolescentes em conflito com a lei, 
mulheres vítimas de violência, população de rua e outras populações 
discriminadas socialmente. 

199 
Investir em mecanismos responsáveis por fomentar a produção cultural 
dos povos de terreiros, artistas das regiões periféricas, arte de rua, arte 
popular e do meio rural, etc. 

200 

Garantia de programas públicos de informação sobre o uso de drogas a 
partir de uma lógica laica e embasados por uma perspectiva de respeito 
aos direitos humanos e da política nacional da redução de danos 
evitando a construção de estigmas em relação aos usuários de drogas. 

201 
Implementar programas no âmbito nacional para trabalhar a temática 
educação em direitos humanos no sistemas educacionais e prisionais. 

202 
Promover a capacitação dos membros da comunidade escolar das 
redes de ensino sobre a questão da diversidade religiosa e da laicidade 
do Estado. 

203 
Solicitar capacitação continuada destinada a servidores municipais e 
estaduais nas temáticas de direitos humanos. 

204 

Criar uma Escola de Direitos Humanos, além de núcleos de 
capacitação em direitos humanos nas escolas de governo e em outras 
instituições responsáveis pela formação continuada das/os 
servidoras/es federais, distritais, estaduais e municipais. 

205 

Ampliar a formação e a capacitação nas Academias de Polícia e 
Centros de Ensino com relação a segurança pública, para a efetivação 
dos Direitos Humanos, combatendo o autoritarismo, com destaque à 
intolerância afro religiosa e a cultos, criando um GT contra o racismo 
dentro dos órgãos operativos da segurança pública. 

206 
Criar estratégias, pelo poder público e sociedade civil organizada, 
realizando campanhas e ações educativas para a comunidade, com 
vista à divulgação do PNDH-3. 

207 

Elaborar uma parceria das secretarias municipais e estaduais da 
assistência social e de educação, com participação de movimentos 
sociais, com o objetivo de construir uma formação em direitos 
humanos, destinada à comunidade, com envolvimento de professoras, 
professores, técnicos e técnicas-administrativas, estudantes e pais. 
Dentre os princípios que orientarão essa formação continuada está o 
respeito à diferença (às pessoas com transtornos mentais, diferentes 
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religiões, usuárias de psicotrópicos, negras, quilombolas, ciganos, 
moradoras de rua, imigrantes, indígenas, homossexuais, bissexuais, 
travestis, transexuais, lésbicas, crianças, adolescentes, idosos, pessoa 
com deficiência, mulheres, e tantas outras pessoas vulnerabilizadas). 
Além disso, essa formação deve preconizar a efetivação e manutenção 
do estado laico.(ddos) 

208 

Formação continuada e permanente para os agentes da segurança 
pública nos temas em Direitos Humanos, com objetivo de reduzir a 
letalidade policial e erradicação de tortura, assim como melhoria das 
condições de trabalho dos profissionais da segurança, garantindo o 
atendimento psicossocial, a ampliação de quadro. 

209 
Implantação e implementação dos conselhos de direitos humanos 
municipais, e através deles, promover a divulgação do plano nacional 
dos direitos humanos (PNDH 3). 

210 
Incentivar na educação básica disciplinas que favoreçam uma 
compreensão de direitos humanos, ética, filosofia, direitos e deveres do 
cidadão. 

211 
Garantir capacitação em direitos humanos às/aos agentes de 
segurança e às/aos servidoras/es e trabalhadoras/es do sistema 
prisional para melhor atendimento à população. 

212 
Garantia de emissão gratuita de toda documentação pessoal da 
população brasileira e imigrante. 

213 
Implantação de disciplina suplementar de Direitos Humanos no ensino 
fundamental. 

214 

Implementar e garantir politicas púbicas no setor educacional o 
combate à discriminação religiosa, orientação sexual, de culturas 
nômades, étnico-racial e identidade de gênero (conforme Lei 
10.639/2003 e Decreto 7.177/2010), por meio de mecanismos, como 
cartilhas educacionais referentes ao ECA e SINASE; realizar 
campanhas como palestras e 

215 

Incluir no currículo escolar de forma transversal elementos que tratem 
“o que é e a quem se aplica os Direitos Humanos” em formato de 
palestras, brincadeiras, trabalhos de grupo, entre outros, com o objetivo 
de desmistificar que Direitos Humanos são para marginal. 

216 
Levar à população em geral, educação para a democracia, objetivando 
maior conscientização de seu papel e incentivando sua participação e 
engajamento nas questões políticas 

217 
Capacitar os agentes públicos que trabalham com a população em 
situação de rua, de vulnerabilidade ou de risco social e com as/os 
catadoras/es de materiais recicláveis e reutilizáveis. 

218 

Incluir a questão de gênero, sexualidades e Direitos Humanos nas 
formações dos recursos humanos de todas as Secretarias de Estados e 
Municipios da Federação responsáveis pela gestão das políticas 
públicas. 

219 
Idosos – capacitação na esfera pública e no transporte público para 
atendimentos aos idosos 

220 Capacitação em Direitos Humanos para o Sistema de Justiça 

221 
Capacitação permanente das equipes do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) que atuam no 
atendimento às pessoas idosas, com transtornos mentais, dependentes 
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químicos, em situação de rua e vulnerabilidade social, incluindo 
crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência, promovidas 
preferencial 

222 
CAPACITAR SERVIDORES PÚBLICOS PARA ATENDIMENTO 
HUMANIZADO EM RESPEITO A IDENTIDADE DE GÊNERO EM 
RELAÇÃO AO NOME SOCIAL. 

223 

Garantir aos grupos em situação de vulnerabilidade o conhecimento 
sobre serviços de atendimento, atividades desenvolvidas pelos órgãos 
e instituições de segurança e mecanismos de denúncia, bem como a 
forma de acioná-los. 

224 

Garantir a formação continuada na temática educação em direitos 
humanos para os profissionais da educação em todos os níveis e 
modalidades e demais atores envolvidos no ambiente educacional de 
modo que estejam qualificados para lidar com a vida em comum, 
orientada por valores baseados na solidariedade, justiça, respeito e 
igualdade. 

225 

Promover ações locais e nacionais de formação sobre a questão 
indígena, incluindo os órgãos de segurança pública, o Ministério 
Público, o Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública e a população em 
geral, além dos próprios indígenas, como prova de respeito cultural, em 
consonância com a Lei 6.001/73 e os arts. 231 e 232 da Constituição 
da 

226 

Capacitar agentes públicos de segurança em direitos humanos com a 
participação da sociedade civil, alterando para isso o concurso 
atualmente restrito a policiais, intencionando uma formação qualificada 
destes agentes para que atendam às populações vulneráveis, visando 
a humanização das ações pela promoção dos direitos humanos e de 
uma cul 

227 

Garantir aos grupos vulneráveis o conhecimento sobre acesso à justiça, 
abrangendo informações sobre serviços de atendimento, atividades 
desenvolvidas pelos órgãos e instituições, mecanismos de denúncias, 
formas de acessa-los. Criação de varas especializadas para 
atendimento a casos de discriminação, violação de direitos humanos e 
violência 

228 
Reinclusão das questões de gênero nos planos municipais, estaduais e 
nacional – formação intelectual de estudantes – educação: sexualidade 
e gênero – plano de educação 

229 

Capacitação de operadores de segurança pública, com a participação 
da sociedade civil, para lidar com mulheres, população LGBTI, 
população de rua, usuários de drogas, vítimas de violência física e 
sexual, população negra e periférica e pessoas com deficiência, e 
outros grupos vulneráveis. 

230 
GARANTIR NO CURRÍCULO ESCOLAR EDUCAÇÃO EM GÊNERO E 
DIFERENÇAS. INCLUSÃO DA DISCIPLINA DE DIREITOS HUMANOS 
(CG). 

231 
- Incluir no Plano Nacional de Educação, políticas sobre drogas 
pautadas no princípio da redução de riscos e danos, em contraposição, 
ao princípio proibicionista da “Guerra às Drogas”. 

232 
- Incluir na capacitação do Judiciário as especificações de direitos 
humanos, especial ao crime de racismo, homolestransfobia e questões 
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de gênero 

233 
REALIZAR SEMINÁRIOS, PALESTRAS, OFICINAS E ATIVIDADES 
EDUCACIONAIS, NO SENTIDO DE CONSCIENTIZAR A JUVENTUDE 
NEGRA DE SEUS DIREITOS FUNDAMENTAIS. 

234 

AMPLIAR AS VAGAS E O ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA DE 
QUALIDADE EM PERÍODO INTEGRAL COM PROGRAMAS DE 
VALORIZAÇÃO DA CULTURA NEGRA, ESPORTES E CURSOS 
TÉCNICOS.(CG) 

235 
a) Sugerir a inclusão no PEDH de mecanismos que coíbam a 
criminalização dos movimentos sociais que atuam em defesa dos 
direitos humanos; 

236 
Garantir a obrigatoriedade do Estado de implementar o atendimento 
psicossocial nas escolas da rede pública de ensino. 

237 
Implantar, Implementar e inserir o PNDH3 nos planos curriculares nas 
escolas e nas licenciaturas e na educação informal; 

238 
Promover formação de professores para educação em direitos 
humanos 

239 
Retirar a proposta que onera o familiar da pessoa com deficiência nas 
escolas particulares e públicas quando houver 

240 
Ampliar a carga horária na disciplina de direitos humanos nos cursos de 
formação dos agentes de segurança pública para aprofundar a temática 
de direitos humanos na área da segurança 

241 
Garantir a transversalidade do tema de Direitos Humanos na formação 
dos agentes de segurança pública 

242 
Assegurar que na formação de agentes de segurança, os professores 
da disciplina de direitos humanos não faça parte dos quadros  da 
instituição 

243 

Resgate da memória e reconhecimento dos Povos e Comunidades 
Tradicionais de Matrizes Africanas e Indígenas Guarassunguê, Capivari 
e os chamados “índios do Buraco” (Corumbiara), os quais foram vítimas 
de tortura, massacre e extermínio no Estado de Rondônia. 

244 
Garantir nos municípios a efetivação e o fomento das Políticas Públicas 
do direito à saúde, buscando a humanização no atendimento para 
população. 

245 

Aprovar financiamento público para a educação em Direitos Humanos 
de multiplicadores e lideranças sociais e defensores e defensoras de 
Direitos Humanos, fortalecendo a rede de proteção e recursos 
financeiros para autodefesa 

246 
FORMAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL NAS DIVERSAS COMUNIDADES 
(N.A) 

247 
Inclusão da disciplina de direitos humanos no Plano Nacional de 
Educação, na educação formal e informal, que contemple o debate 
crítico da política nacional de direitos humanos em sua integralidade 

248 
Criar seminários, grupos de discussões e campanhas que ampliem o 
debate sobre a diversidade religiosa e a cultura da paz 

249 
Executar capacitações no Sistema Prisional, dando destaque às 
profissionais do sexo. 

250 
PROMOVER JUNTO AS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE 
PESQUISAS FOMENTANDO PROJETOS SOBRE A MEMORIA DO 
BRASIL COM DESTAQUE PARA OS DIREITOS HUMANOS. 
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251 

Inserir a disciplina de educação em direitos humanos nas escolas 
abordando temas transversais nos ensinos fundamental e médio, com 
material didático adequado para trabalharem na efetivação da Lei n. 
11.645, que determina a inclusão da história e cultura afro e indígena 
no currículo escolar. Criar mecanismos no setor educacional no 
combate à discriminação religiosa, de gênero, de identidade de gênero 
e racial, conforme lei n. 10.639/2003. 

252 

Inserir a disciplina de educação em direitos humanos nas escolas 
abordando temas transversais nos ensinos fundamental e médio, com 
material didático adequado para trabalharem na efetivação da Lei n. 
11.645, que determina a inclusão da história e cultura afro e indígena 
no currículo escolar. Criar mecanismos no setor educacional no 
combate à discriminação religiosa, de gênero, de identidade de gênero 
e racial, conforme lei n. 10.639/2003. 

253 
Investir em educação, inserção na grade curricular, do ensino básico e 
superior no tema: direitos humanos e cidadania, respeitando os povos 
tradicionais e suas especificidades (cg). 

254 

Aumento de incentivos federais, além da fomentação da autonomia 
financeira voltadas para a sustentabilidade da agricultura familiar, 
promovendo e efetivando o direito a alfabetização de jovens e adultos e 
cursos de capacitação, educação continuada com qualificação 
especifica para jovens com acompanhamento monitorado na zona rural 
e ampla divulgação/orientação/informação sistematizada ampliando os 
investimentos em agricultura familiar (em todo o território nacional). 

255 

Universalizar a oferta de escolarização básica nas unidades prisionais 
do Estado, preferencialmente, de forma integrada à profissionalização, 
garantindo a formação continuada dos profissionais que atuam na 
educação em prisões. 

256 

Universalizar a oferta de escolarização básica nas unidades prisionais 
do Estado, preferencialmente, de forma integrada à profissionalização, 
garantindo a formação continuada dos profissionais que atuam na 
educação em prisões. 

257 
Consolidar o direito das crianças com necessidades especiais nas 
escolas, com Apoio psicológico, psicopedagógico, professores 
capacitados e acessibilidade básica. 

258 
Consolidar o direito das crianças com necessidades especiais nas 
escolas, com Apoio psicológico, psicopedagógico, professores 
capacitados e acessibilidade básica. 

259 

Promover nos ambientes de trabalho campanhas educativas de 
combate a todas as formas de discriminação, estimulando a adoção de 
projetos sociais, pedagógicos e formação inicial e continuada em 
temática dos direitos humanos. 

260 

Promover nos ambientes de trabalho campanhas educativas de 
combate a todas as formas de discriminação, estimulando a adoção de 
projetos sociais, pedagógicos e formação inicial e continuada em 
temática dos direitos humanos. 

261 

Consolidar a participação acadêmica por meio de pesquisa científica e 
contribuição social interdisciplinar (medicina, psicologia, direito, serviço 
social, farmácia, geografia, etc.) nas áreas de assentamento: indígenas, 
quilombolas, ribeirinhos e camponeses. 
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262 

Consolidar a participação acadêmica por meio de pesquisa científica e 
contribuição social interdisciplinar (medicina, psicologia, direito, serviço 
social, farmácia, geografia, etc.) nas áreas de assentamento: indígenas, 
quilombolas, ribeirinhos e camponeses. 

263 
Oferta de educação de qualidade com acolhimento humanizado aos 
pais e estudantes, priorizando o respeito aos direitos humanos, 
(eliminando os tratamentos diferenciados) (n.a). 

264 
Oferta de educação de qualidade com acolhimento humanizado aos 
pais e estudantes, priorizando o respeito aos direitos humanos, 
(eliminando os tratamentos diferenciados) (n.a). 

265 
Ampliar programas de reinserção social do egresso  com projetos de 
educação e cidadania 

266 
Garantir acesso aos serviços públicos aos grupos nômades (saúde, 
educação e programas assistenciais) a demanda espontânea 
independente de comprovação de território fixo do usuário/a. 

267 
Propor a capacitação de coordenadores, professores e educadores 
sociais, dentre outros, para o trabalho preventivo com crianças e 
adolescentes com possíveis problemas psiquiátricos. 

268 
Que os governos municipais, estaduais e federais, implantes no 
currículo escolar a disciplina de Direitos Humanos e Cidadania. 

269 
Criar a Delegacia Especializada para atendimento à população de 
lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais – LGBT e étnico-
racial. 

270 

A criação de um fórum permanente composto por ativistas de todas as 
áreas dos direito humanos (LGBT, direitos das mulheres, movimento 
negro e religiões de matrizes afro-brasileiras) nas escolas , visando o 
compartilhamento da vivencia do combate ao preconceito que ainda 
parece natural e que se propaga e destinação de parte do orçamento 
da educação para a organização de atividades promovidas por esse 
fórum dentro do ambiente escolar ao menos uma vez por trimestre. 

271 
Incentivar a educação em Direitos Humanos com prioridade do 
crescimento com inclusão para minimizar as diversas expressões dos 
preconceitos existentes. 

272 

Realizar campanhas e ações educativas para desconstrução de 
estereótipos relacionados com diferenças étnico-raciais, comunidades 
tradicionais, etárias, de identidade de gênero e orientação sexual, de 
pessoas com deficiência, ou segmentos profissionais socialmente 
discriminados. 

273 
Garantir através de articulação interministerial a Implementação da 
Política Nacional da População LGBT (2011) ao que se refere ao 
processo transexualizador de forma integral. 

274 
Promover cursos de capacitação e outras estratégias públicas, visando 
à eliminação de preconceitos, discriminação e racismo dentro das 
escolas. (n.a) 

275 
Promover capacitação continuada para rede intersetorial de 
atendimento a população em situação de rua, voltado a politica nacional 
para a população em situação de rua. 

276 
Oferecer formação continuada em Direitos Humanos às Polícias Militar 
e Civil, de acordo com o plano de carreira, como critério para 
progressão. A formação deverá ser elaborada e ofertada pelo Centro de 
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Referência em Direitos Humanos. 

277 

Criação de Polos e Espaços Itinerantes Culturais, com o fomento ao 
temário dos Direitos Humanos, na perspectiva da Economia Solidária e 
sustentável com a participação dos grupos culturais locais e regiões 
circunvizinhas promovendo uma maior identidade local e regional; 

278 

Propor campanhas educativas por meio de material gráfico (folder, 
banner, cartazes), bem como palestras, visando alcançar a população 
em geral, divulgando a importância do reconhecimento do indivíduo 
enquanto sujeito de direitos e deveres. 

279 
Garantir a implementação integral das Diretrizes Nacionais da 
Educação em Direitos Humanos. 

280 
Sugerir a elaboração de cartilhas de divulgação das ações e estratégias 
dos conselhos de DH, para serem distribuídas gratuitamente nas 
escolas. 

281 
Criação do Centro de Cultura em Direitos Humanos para preservação 
dos saberes e fazeres dos povos tradicionais e da coletividade dos 
movimentos Sociais; 

282 

Realizar campanhas de ações educativas para desconstrução de 
estereótipos relacionados com: diferença étnico racial, geracional, 
identidade e orientação sexual, de pessoas com deficiência ou 
segmentos de profissionais socialmente descriminados. 

283 
Realizar campanhas educativas para promover os Direitos humanos, 
cursos de formação, audiências públicas, palestras, inclusive nos 
municípios de menor densidade populacional. 

284 

Criar e implementar em 2 anos projetos de incentivo a cultura, 
utilizando espaços públicos, visando amplitude aos segmentos, criando 
oficinas e eventos em escolas públicas, áreas de lazer, divulgando 
materiais didáticos com promoção de palestras e atividades culturais 
em Direitos Humanos. 

285 
Propor ações que visem a educação em direitos humanos com vistas a 
priorizar questões culturais especificas do município de modo a evitar a 
evasão escolar na educação básica. (cg) 

286 

Conscientizar, em todas as esferas do poder público e da sociedade 
civil, sobre a importância do ambiente para a prevenção de acidentes 
ecológicos, com cartilhas e ouvidorias, bem como a inclusão da matéria 
na grade curricular das escolas 

287 

Promover a interlocução entre a secretaria nacional de direitos 
humanos e o MEC com o propósito de incentivar atividades escolares 
que possam trabalhar os direitos humanos e demais questões 
democráticas desde as séries iniciais 

288 
Organizar capacitação continuada visando o atendimento humanizado 
dos operadores da segurança pública. (tl) 

289 Implantar curso de educação em direitos humanos nas uneis. 

290 

Criação de campanha permanente contra a violência praticada por 
operadores de segurança pública, propiciando a denúncia sistemática e 
de todo e qualquer ato de violência praticado por agentes de segurança 
pública 

291 
Promover e capacitar a população para a participação efetiva, nas 
decisões, monitoramento, execução e avaliação referentes ao 
desenvolvimento local. 
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Eixo I – Subeixo 5: Pacto federativo e responsabilidades institucionais 

1 

Garantir o cumprimento da legislação para inserção de intérprete 
de libras nas repartições públicas e privadas além da promoção 
do seu ensino, por professores(as) de libras de acordo com a Lei 
10.436/2002, bem como o ensino do sistema Braille, através de 
professores(as) Braillistas, assegurando a acessibilidade 
comunicacional. 

2 
Direito de requerer dados/informações pessoais – serviço público – 
“remédio institucional” habeas data - efetividade 

3 
Regulação da profissão das trabalhadoras e trabalhadores do sexo 
em âmbito nacional. 

4 
Regulação da profissão das trabalhadoras e trabalhadores do sexo 
em âmbito nacional. 

5 
Garantir o atendimento em saúde para a população e cumprimento 
dos princípios do SUS. 

6 
Garantir o atendimento em saúde para a população e cumprimento 
dos princípios do SUS. 

7 

Garantir a implementação da Política Nacional de População em 
Situação de Rua/, através da institucionalização de programas 
específicos (saúde, educação, assistência) e fortalecimento das ações 
de redução de danos como preconiza o Ministério da Saúde. 

8 

Garantir a implementação da Política Nacional de População em 
Situação de Rua/, através da institucionalização de programas 
específicos (saúde, educação, assistência) e fortalecimento das ações 
de redução de danos como preconiza o Ministério da Saúde. 

9 Reativar o Plano Juventude Viva. 

10 Reativar o Plano Juventude Viva. 

11 
Garantir a implementação de fato da Lei de Acessibilidade e Estatuto 
da pessoa com deficiência; 

12 

Ampliar e fortalecer conselhos de direitos e de políticas em todas as 
áreas e esferas administrativas (municipal, estadual e nacional), com 
representação majoritária da sociedade civil (2/3) e poder deliberativo, 
com participação de representações de segmentos historicamente 
excluídos (pessoas em situação de rua, catadores, ciganos, 
imigrantes, idosos, mulheres, pessoas com deficiência, juventudes, 
crianças e adolescentes, população negra, LGBTs, migrantes, 
refugiados regularizados no Brasil, assentados (rurais ou urbanos), 
com paridades de gênero, etnia e povos e comunidades tradicionais 
(matriz africana, indígena, quilombolas e ciganos) e garantir acento de 
organizações de direitos humanos no Conselho Nacional de Justiça e 
no Conselho Nacional do Ministério Público, constituir e fortalecer 
conselhos em todos os órgãos e instâncias do sistema de Justiça e 
Segurança, o que inclui Conselhos de Segurança, instituir Ouvidorias 
nos vários órgãos com eleição de ouvidores pela sociedade Civil. 

13 
Criar Plano nacional de formação política, visando a organização das 
lutas e a mobilização, sob a responsabilidade da SNDH, nas esferas 
federal, estadual e municipal. 

14 Debater as políticas de direitos humanos nos espaços decisórios (nas 
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câmaras de vereadores, Assembléia  Legislativa e Câmara Federal). 

15 
Exigir que as deliberações das conferências sejam respeitadas e 
efetivadas nas três esferas de governo. 

16 
Ampliar o debate sobre o Projeto de Lei 867 de 2015 (“Escola sem 
Partido”); 

17 
Ampliar o debate sobre o Projeto de Lei 867 de 2015 (“Escola sem 
Partido”); 

18 
Exigir participação integral dos poderes constituídos (executivo, 
legislativo e judiciário) nas conferências de direitos humanos nas 
esferas municipal, estadual e federal. 

19 
Propor nos legislativos municipais a comissão parlamentar 
permanente de direitos humanos; 

20 
Garantir que, nas instâncias de elaboração e implementação de 
políticas públicas, haja um debate transversal sobre Direitos 
Humanos, diversidade social e igualdade de gênero. 

21 
Propor ao congresso nacional projetos que fortaleça a participação da 
sociedade civil. 

22 
Elaborar, promover e monitorar o Plano Estadual da Primeira Infância, 
contemplando a criança da gestação aos 6 anos de idade, articulando-
o em rede pública, privada e sociedade civil 

23 
Estimular que gestores e ocupantes de cargos eletivos participem de 
conferências e demais espaços de debates e formação em Direitos 
Humanos. 

24 
Fomentar o debate e a regulamentação nos Estados e Municípios do 
Marco Regulatório das relações entre Estado e Sociedade Civil; 

25 
Implementação de estudos da Linguagem Brasileira de Sinais, tanto 
nas Repartições Públicas, quanto nas Escolas. 

26 
Implementação do Sistema Promoção da Igualdade racial – SPIR, 
com Secretarias de Estado e Município de Igualdade Racial de 
instâncias de diálogo e controle social. 

27 
Garantir espaços específicos de interlocução intersetorial para os 
grupos sociais vulneráveis com as esferas governamentais; 

28 
Criação de um Fundo Nacional para garantir a execução das ações do 
Conselho Nacional de Defesa dos Direitos Humanos. 

29 

Fortalecimento do trabalho em rede de políticas públicas para jovens 
em conflito com a lei, garantindo o acesso da cultura enquanto arte; e 
permanência das crianças e adolescentes na escola com políticas de 
enfrentamento à violência escolar. 

30 
Aumentar o orçamento da SEJUDH para efetivação das políticas 
públicas 

31 
Consolidar o Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e 
Adolescentes, com o fortalecimento do papel dos Conselhos tutelares 
e de direitos. 

32 

Requerer ao Conselho Estadual de Justiça e Direitos Humanos que 
solicite que o Ministério Público Estadual vistorie e fiscalize as 
instituições públicas, para que suas infraestruturas sejam acessíveis 
às pessoas com deficiência 

33 
Criar o Sistema de Segurança Pública, mediante apoio a aprovação 
do Projeto de Lei no 1.937/2007, que dispõe sobre o Sistema Único de 
Segurança Pública, e sua efetiva implantação; 
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34 
Exigir a Criação de Secretarias Municipais de Direitos Humanos, em 
diálogo intersetorial e com os Conselhos Setoriais: da mulher, do 
idoso, do PcD e LGBT entre outros. 

35 
Criação de um mecanismo de financiamento permanente para 
formação da Política de Direitos Humanos nas três esferas de 
governo. 

36 

Que o Estado efetivamente respeite o princípio da laicidade, 
mantendo-se isento de dar qualquer aval a posicionamentos religiosos 
em questões de competência pública e política, seja relacionado a 
questões educacionais, antidiscriminatórias, do sistema penal e 
tomando medidas afirmativas para a garantia do respeito à 
diversidade religiosa. 

37 

Que o Estado efetivamente respeite o princípio da laicidade, 
mantendo-se isento de dar qualquer aval a posicionamentos religiosos 
em questões de competência pública e política, seja relacionado a 
questões educacionais, antidiscriminatórias, do sistema penal e 
tomando medidas afirmativas para a garantia do respeito à 
diversidade religiosa. 

38 

Garantir espaço nos canais da TV Aberta, assegurando a 
acessibilidade comunicacional nas referidas transmissões, através de 
áudio descrição e janela de LIBRAS ampliadas para transmissão de 
atos da Administração Pública, bem como, horários gratuitos nas 
rádios e jornais para uso dos movimentos sociais, populares, 
sindicatos, associações e segmentos sociais para causas 
relacionadas acerca de Direitos Humanos, fortalecendo e promovendo 
campanhas para facilitar a circulação da mídia alternativa (rádios 
comunitárias, boletins e mídia eletrônica), com regulamentação dos 
materiais de comunicação que promovam os direitos humanos dos 
grupos históricos  e vulneráveis, em sintonia com a Secretaria 
Nacional de Direitos Humanos. 

39 
Manutenção do estado laico como princípio democrático fundamental 
em todos os níveis da federação. 

40 
Efetivar/garantir a linguagem de Libras e braile como disciplina nos 
currículos escolares nas escolas de ensino fundamental, médio e 
superior. 

41 

Assegurar a efetividade do princípio da laicidade do Estado, nas 
instituições de ensino, na Lei de Diretrizes e Bases (LDB), na 
Constituição Federal de 1988, Resolução 01/2012, que estabelece as 
diretrizes nacionais de educação e direitos humanos, de forma a não 
permitir que convicções e interferências religiosas criem impedimentos 
para a garantia e o cumprimento dos Direitos Humanos, em especial 
aqueles que violam o direito à diversidade. 

42 

Garantir em todos os entes federativos que haja respeito ao Estado 
Laico, sem distinção ou discriminação por meios de campanhas, 
Seminários, Congressos, dentre outros, além de fomentar essa 
temática no ensino público nacional. 

43 

Que os planos de investimento em acessibilidade tenham a 
participação obrigatória, nos municípios, dos conselhos da pessoa 
com deficiência; onde não houver, estabelecer a prioridade de criação 
do respectivo conselho. 
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44 
Garantir  o pagamento do piso salarial nacional para os professores 
respeitando as suas carreiras. 

45 
Fomentar, articular e pactuar a universalização do atendimento nos 
setores públicos de forma especializada e humanizada, livre de 
qualquer tipo de discriminação. 

46 
Garantir a destinação dos recursos públicos da publicidade oficial para 
educação em direitos humanos. 

47 

Criar mecanismos nas três esferas de governo que fortaleçam as 
práticas individuais e coletivas que gerem ações e instrumentos em 
favor da promoção, proteção e da defesa dos direitos humanos, bem 
como da reparação das violações. 

48 
Garantir a contratação e capacitação de profissionais especializados 
para atendimento aos estudantes com deficiência. 

49 Promoção do curso de Libras nas escolas e serviços públicos. 

50 

Promover formação em Direitos Humanos e dos Direitos da Criança e 
do Adolescente para todos os conselheiros tutelares e de Direitos, 
além de promover condições físicas para o bom funcionamento dos 
conselhos (equipamentos, instalações, estrutura e recursos humanos, 
além de exigir a efetiva utilização do Sistema de Informação para a 
Infância e Adolescência – SIPIA). 

51 

Exigir do governo políticas públicas para o sistema prisional e 
socioeducativo com plano de carreira aos agentes penitenciários e 
socioeducadores, incluindo a elaboração de Estatuto, que contemple a 
identidade funcional destes profissionais, com condições dignas de 
trabalho, com participação do sindicato, e para o reeducando políticas 
formuladas do CCEP, Copen (conselho penitenciário), e conselho de 
direitos humanos, tendo como fundamento o respeito ao reeducando e 
a preservação de todos os direitos que a sentença não lhe tirou. 

52 

Reformular e promover programas e projetos de qualificação técnica, 
profissional ou fortalecer as iniciativas já existentes, como 
PRONATEC e as atividades de economia solidária com foco nos 
movimentos vulneráveis da população, com vistas à inclusão 
produtiva e à sustentabilidade socioambiental. 

53 

Assegurar, no prazo máximo de dois anos, de acordo com a Lei 
Orçamentária Anual, a criação de rubrica financeira e dotação 
orçamentária específica, prevendo recursos necessários à 
implementação e execução de políticas públicas afirmativas voltadas 
para a educação em diversidade, justiça social, inclusão, prevenção 
às violências na perspectiva de promoção, proteção, defesa e 
reparação dos direitos humanos. 

54 
Retirar a proposta que onera o familiar da pessoa com deficiência nas 
escolas particulares e públicas quando houver. 

55 
Retirar a proposta que onera o familiar da pessoa com deficiência nas 
escolas particulares e públicas quando houver. 

56 

Garantir a capacitação de agentes públicos lotados em instituições 
que compõem os órgãos de segurança pública, para atender as 
mulheres, população LGBTTs, povos tradicionais, indígenas, povos de 
terreiros, quilombolas, negros, ciganos, trabalhadora(e)s do sexo, 
pessoas com deficiência, população de rua, pessoa idosa, pessoas 
privadas de liberdade e suas famílias, considerando as 
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particularidades dessa(e)s sujeita(o)s. 

57 

Que o Estado efetivamente respeite o princípio da laicidade, 
mantendo-se isento de dar qualquer aval a posicionamentos religiosos 
em questões de competência pública e política, seja relacionado a 
questões educacionais, antidiscriminatórias, do sistema penal e 
tomando medidas afirmativas para a garantia do respeito à 
diversidade religiosa. 

58 
Assegurar aos professores formação necessária para incluir os alunos 
com deficiência no cotidiano da sala de aula. 

59 Aprovação da PEC 51 que trata da desmilitarização da Polícia Militar. 

60 
Combater as tentativas de retrocessos constitucionais e efetivar o 
fortalecimento das Políticas Públicas intersetoriais; 

61 

Condicionar o repasse de recursos federais para a segurança pública 
aos Estados a criação e pleno funcionamento, com participação 
popular, de conselhos estaduais de segurança pública e de conselhos 
estaduais de direitos humanos. 

62 

Criar fóruns interconselhos em nível municipal, estadual e federal, 
garantindo a transversalidade nas políticas públicas e transversalidade 
da política de direitos humanos nos municípios, inclusive com a 
criação de uma rede estadual e municipal de direitos humanos e a 
capacitação dos profissionais para trabalho em rede 

63 Efetivar Pacto Federativo de Direitos Humanos. 

64 

Elaborar diagnósticos com base em ações judiciais que envolvam atos 
de assédio moral, sexual e psicológico, com apuração de denúncias 
de desrespeito aos direitos das trabalhadoras e trabalhadores, 
visando orientar ações de combate à discriminação e abuso nas 
relações de trabalho. 

65 
Formular a realização de ações propiciem a participação popular dos 
canais de discussão do orçamento publico, do encaminhamento de 
ações publicas, consulta popular e realização de plebiscito. 

66 
Garantir a manutenção do processo atual de demarcação das terras 
indígenas. 

67 

Garantir NO CICLO orçamentário DOTAÇÃO específica para 
Ministérios, Secretarias e Assessorias de Direitos Humanos e instituir 
como requisito para o repasse de Recursos a existência de um 
Espaço Público Deliberativo de Direitos Humanos, nos Estados e 
Municípios. 

68 

Garantir o reconhecimento de todas as expressões de cultura 
tradicionais, considerando os povos indígenas, as comunidades 
tradicionais de religiões de matriz africana (umbamda e candomblé), 
bem como garantir e monitorar a aplicabilidade das Leis nos casos de 
intolerância, por exemplo, racismo. 

69 

Garantir que o Estado brasileiro cumpra seus compromissos 
internacionais quanto: A) as violações de Direitos Humanos 
decorrentes da realização de megaeventos (Copa do Mundo FIFA e 
Jogos Olímpicos); B) as violações de grupos vulneráveis, em especial, 
pessoas em situação de rua, catadores, ambulantes, sem teto, 
juventude negra, comunidades quilombolas e povos de matriz 
africana; C) conscientizar   para     eliminar  o  consumo  do  tabaco e 
apoiar as alternativas à  Cultura  do  Fumo em cumprimento da 
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Convenção Quadro do Controle do Tabaco; D) cumprir integralmente 
a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos no Caso 
Guerrilha do Araguaia; E) e o cumprimento de tratados internacionais 
em relação questão ambiental. 

70 
Garantir que os entes federativos promovam a Política Nacional de 
Segurança do Trabalho e Saúde das trabalhadoras e trabalhadores. 

71 
Garantir, por meio de lei, a estruturação dos Conselhos Municipais, 
bem como capacitar periodicamente suas/seus conselheiras/os 

72 
Obrigar os Estados a cumprir o que pactuou com a união, quando do 
recebimento de recursos para determinado fim, sob pena de bloqueio 
no repasse de outros recursos. 

73 
Participar e promover as discussões sobre a Reforma do Poder 
Judiciário, visando democratizar esse poder. 

74 

Promover a regularização do documento tardio dos povos indígenas 
de campo grande e do estado, proporcionando a inclusão das 
informações do “RANI “registro do nascimento indígena no registro 
geral RG”. 

75 

Propor a criação de lei, ou marco regulatório que determine à 
reparação, compensação (por meio de obrigações de fazer, de pagar 
ou aplicação de multas) de quaisquer danos causados pela realização 
de eventos em espaços públicos, sejam eles promovidos por entes 
públicos ou privados. 

76 
Sugerir a criação de um grupo de trabalho para a constituição de uma 
metodologia de elaboração do Plano Estadual de DH - PEDH; 

77 
Assegurar a efetivação da criação do Conselho Estadual LGBTTI 
(lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transgêneros e intersexuais), via 
processo legislativo, de forma imediata. 

78 
Criar a Secretaria Estadual de Direitos Humanos, fortalecer e 
incentivar  a criação das secretarias nos municípios, garantindo os 
recursos necessários para seu funcionamento. 

79 

Efetivar as responsabilidades pactuadas pelos entes federados na 
condução e na defesa dos direitos humanos, levando em 
consideração a lei orgânica e o código de postura e as demais 
legislações pertinentes. 

80 

Garantia de programas públicos de informação sobre o uso de drogas 
a partir de uma lógica laica e embasados por uma perspectiva de 
respeito aos direitos humanos e da política nacional da redução de 
danos evitando a construção de estigmas em relação aos usuários de 
drogas. 

81 
Garantir a implementação do programa de proteção dos defensores 
de direitos humanos e de suas atividades, com a aprovação de 
legislação específica. 

82 

Fortalecer a autonomia da Defensoria Pública, fornecendo-lhe 
estrutura física adequada e condições de trabalho para atendimento 
da demanda que lhe é atribuída, principalmente garantindo 
profissionais em todas as Unidades Jurisdicionais dos Estados; 

83 

Possibilitar a criação de vários núcleos de justiça comunitária, como 
meio de garantir o acesso a justiça e evitar desproporcionalidades 
sociais; os serviços deverão ser prestados com acompanhamento 
social, jurídico e psicológico, garantindo a cidadania dos indivíduos e a 
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saúde psicológica dos oprimidos/(as) socialmente; com previsão de 
investimento orçamentário. 

84 

Destinar uma parcela das vagas divulgadas no SINE para mulheres 
negras, mulheres em situação de violência, pessoas em situação de 
rua e adolescentes remanescentes egressos do Sistema 
Sócioeducativo. 

85 

Implementar o Mecanismo Estadual de Prevenção e Erradicação da 
Tortura – MEPET, com membros adequadamente remunerados, bem 
como o fomento e incentivo para criação, ampliação e funcionamento 
das Associações de Proteção e Assistência aos Condenados – 
APACs. 

86 
Assegurar sistema educacional inclusivo com a coexistência das 
escolas de educação comum bilíngue e ensino especializado em 
todos os níveis bem como aprendizado ao longo de toda a vida. 

87 

Criar instituições e mecanismos públicos e amplamente participativos 
de monitoramento de políticas de ações afirmativas, de acordo com o 
Estatuto da Igualdade Racial, Estatuto do Índio, Estatuto Juventude, 
Lei Inclusão das Pessoas com Deficiência, tais como: cotas étnico-
raciais no serviço público em todos os poderes e entes da federação; 
o Ensino e valorização da Cultura afrobrasileira e africana, conforme 
LDB, a Lei n° 10.639/03 e a Lei n° 11.645. 

88 
Criar lei que proíba gestores de serem presidentes de conselhos de 
politica publica ou direito. 

89 

Definir e institucionalizar fluxo de informações, com responsáveis em 
cada órgão do governo, referentes aos relatórios da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos e às decisões da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos. 

90 

Efetivar a Política Nacional para população em Situação de Rua, com 
aporte financeiro condizente. Ampliação das ações voltadas às 
demandas de saúde integral da população em situação de rua, em 
suas dimensões diversas, orientação sexual; condições de gênero; 
desde crianças até idosos, garantindo o cumprimento de todos os 
documentos de Direitos humanos em que o Brasil seja signatário. 

91 
Estimular à criação de leis de incentivo à cultura nos municipios e 
instituir o dia estadual e/ou municipal dos Direitos Humanos. 

92 
Exigir a reformulação da atual reforma politica, por meio de dialogo 
com os movimentos sociais, visando atender os anseios da sociedade 
e o combate a corrupção. 

93 
Fortalecer a relação entre os conselhos setoriais e o Fórum nacional e 
estadual de usuários do SUAS e outros fóruns equivalentes em plano 
nacional 

94 
Garantir a criação e o funcionamento regular de Conselhos de Direitos 
nas esferas nacional, estadual, distrital e municipal. 

95 
Garantir equipes técnicas, com psicólogas ou psicólogos e assistentes 
sociais nos conselhos tutelares e outros órgãos de garantia de 
direitos, como as Defensorias Públicas. 

96 
Implementar programas no âmbito nacional para trabalhar a temática 
educação em direitos humanos no sistemas educacionais e prisionais. 

97 
Promover uma política pública de Direitos Humanos e de Assistência 
voltados para Policiais Militares, Policiais Civis e Bombeiros Militares e 
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seus familiares, vitimados em ato de serviço ou em decorrência de 
suas funções. 

98 
Revisão do pacto federativo com estabelecimento de novos papeis 
para União, os Estados e os Municípios, com relação a segurança 
pública, bem como redistribuição do orçamento. 

99 Solicitar a elaboração e a formalização do PEDH. 

100 
Criar Gerência estadual de promoção dos direitos da população em 
situação de rua na SEDH, garantindo a pactuação da política de 
acordo com Decreto Federal nº 7.053/09. 

101 
Fortalecer o Pacto Federativo e Responsabilidades Institucionais em 
matéria de Direitos Humanos através da cooperação internacional; 

102 Acompanhar a efetiva implantação das medidas propostas no PEDH. 

103 
Criar uma comissão de acompanhamento e monitoramento da 
tramitação judicial dos processos sobre casos que envolvam graves 
violações de direitos humanos. 

104 
Estimular a formação e fortalecimento das redes de proteção e 
promoção dos Direitos Humanos, através do planejamento globalizado 
nos municípios com definição de metas e prioridades. 

105 
Garantir a efetivação de políticas públicas especifica quanto a 
habitação dos povos indígenas nos municípios onde há 
acampamentos. 

106 

Garantir a efetivação do programa estadual dos direitos humanos, 
reinserir nele as 36 propostas que foram amplamente discutidas com 
a sociedade civil (e foram retiradas sem a mesma discussão), assim 
como incorporar as propostas aprovadas na III Conferência Estadual 
de Direitos Humanos. 

107 
Garantir a efetivação e o cumprimento da laicidade do Estado nos 
órgãos públicos. 

108 
Garantir periodicidade em no máximo 4 anos para a realização das 
conferências de direitos humanos, nos 3 entes federados. 

109 
Garantir, conceber, viabilizar e qualificar nas metrópoles, políticas de 
atendimento voltadas aos povos indígenas que vivem ou estão de 
passagem nas cidades, tais como: 

110 Não aprovação da PEC 215. 

111 

Ofertar vagas e garantir políticas de acesso e permanência de todas 
as pessoas imigrantes, refugiadas e apátridas nas turmas de EJA, da 
alfabetização ao ensino médio por parte das Secretarias Municipais e 
Estadual de Educação em conjunto com Universidades e Sociedade 
Civil, através da criação de setores nas redes estaduais e municipais 
de ensino responsáveis diretamente pela inclusão de intérpretes em 
língua de sinais e língua nativa além de assessoria jurídica na 
obtenção de documentação legal para matrícula e permanência na 
escola. 

112 

Propor politicas públicas no combate do uso de agrotóxicos para 
agricultura e o uso de mercúrio nos garimpos dos Estados, onde a 
mídia tem denunciado o extermínio das comunidades indígenase o 
comprometimento de saúde da população em geral. 

113 
Realizar encontros entre as Universidades de Integração Internacional 
(UNILAB e UNILA), juntamente com a Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (CPLP) e da América Latina, integrando o Governo 
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Federal e Governos Estaduais, para discussão sobre a questão do 
Brasil e seus parceiros internacionais; 

114 

Recomendar a necessária reforma das instituições públicas, com 
ênfase especial para o Poder Judiciário, as Forças Armadas e as 
Forças Policiais brasileiras; e urgente desmilitarização das polícias 
brasileiras e da implementação de um amplo e reformulado programa 
de formação e orientação profissional de todos os policiais brasileiros, 
estabelecendo com clareza inequívoca que a formação, o treinamento 
e a lógica militar devem ficar restritos à dimensão dos conflitos 
internacionais, jamais podendo ser estendidos para as ações de 
policiamento, de combate à criminalidade e de garantia da segurança 
pública dos cidadãos e da sociedade brasileira, e exigir a extinção da 
justiça militar estadual, devendo todos os militares se submeterem 
amplamente à jurisdição civil. 

115 

Afirmar os princípios da dignidade humana e da equidade como 
fundamentos do processo de desenvolvimento nacional, com a 
garantia do direito à moradia, saúde, educação, cultura, lazer e 
esporte como elementos formadores de cidadania. respeitando os 
espaços de territorialidade. 

116 

Assegurar a autonomia funcional dos peritos e a modernização dos 
órgãos periciais oficiais, como forma de incrementar sua estruturação, 
assegurando a produção isenta e qualificada da prova material, bem 
como o princípio da ampla defesa e do contraditório e o respeito aos 
Direitos Humanos. 

117 

Criar fundos orçamentários nacional, estaduais e municipais de 
direitos humanos (gerais e específicos, como LGBT, mulher, 
igualdade racial dentre outros), com vistas a assegurar a transferência 
de recursos fundo a fundo para a execução de políticas de direitos 
humanos. 

118 Estimular a criação de conselhos municipais de DH. 

119 

Fomenta a realização de acompanhamento e monitoramento do 
governo federal, por um meio de reuniões periódicas, consultorias 
presencias, visitas técnicas, para fins de implementação das ações 
publicas inseridas nos diversos pactos federativos, de 
responsabilidade das três esferas de governo. 

120 
Garantir a efetivação do plano estadual de educação em direitos 
humanos já existente, priorizando-se a formação em cidadania e 
direitos humanos para pessoas em situação de vulnerabilidade social. 

121 
Garantir a isenção de taxa de pagamento da 2ª via de emissão de rg- 
registro geral, para inclusão das informações do rani. 

122 

Garantir que o Programa de Extensão Universitária (PROEX) financie 
projetos de extensão no campo dos direitos humanos, inclusive 
firmando parcerias com organismos nacionais e/ou internacionais 
quando necessário; 

123 
Promover a capacitação dos membros da comunidade escolar das 
redes de ensino sobre a questão da diversidade religiosa e da 
laicidade do Estado. 

124 
Recomendar que o Congresso Nacional proceda a uma ampla revisão 
da legislação autoritária constituída na ditadura e que ainda continua 
em vigor nos mais diferentes setores, com ênfase especial à Lei de 
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Segurança Nacional, que deve simplesmente ser revogada e à 
legislação que estrutura o funcionamento interno das Forças Armadas, 
das Polícias e da própria Administração Pública. Recomenda-se 
igualmente a aprovação de uma Emenda Constitucional que retire do 
Art.142 da Constituição de 1988 o papel de garantidor da lei e da 
ordem atribuído às Forças Armadas. 

125 

Unificar nacionalmente a metodologia, produção, classificação e 
publicização dos crimes leais intencionais (homicídios. Lesão corporal 
seguida de morte, latrocínio e etc.) com utilização dos metadados ou 
outra metodologia, e a criação de uma câmara técnica de 
mapeamento dos crimes violentos letais intencionais. 

126 

Garantir um fundo orçamentário e recursos orçamentários, bem como 
a sua efetivação através de planos municipais, estaduais e federal 
para a melhoria das estruturas físicas e funcionamento das todas as 
medidas socioeducativas e unidades prisionais. Considerando a 
medida de internação para crianças e adolescentes como exceção 
absoluta, conforme consta no ECA. Efetivação dos princípios e lógica 
do SINASE para assegurar os direitos humanos, enfatizando a 
necessidade de qualificação específica para os agentes públicos da 
área e assegurando a laicidade do sistema . 

127 

Condicionar o repasse de verbas federais e estaduais à elaboração e 
revisão periódica de plano estadual e planos municipais de segurança 
pública que se pautem pela integração e pela responsabilização 
territorial da gestão dos programas e ações. 

128 Desenvolver as ações propostas no Plano Estadual de DH. 

129 

Estabelecer as responsabilidades orçamentárias específicas de cada 
ente da federação, com previsão de arrecadação tributária 
descentralizada, para execução da política descentralizada de direitos 
humanos com visão sistêmica. 

130 
Fortalecer e/ou criar Coordenadorias dos Direitos Humanos das 
mulheres, da população LGBTT’s, da igualdade racial nos municípios 
do interior; 

131 

Garantir o atendimento especializado a crianças e adolescentes em 
sofrimento psíquico, dependência química e situação de trabalho 
infantil, violência e exploração sexual, assim como valorizar a pessoa 
idosa promovendo sua participação na sociedade, assegurando o 
atendimento em saúde e outras políticas. 

132 

Garantir o atendimento especializado a crianças e adolescentes em 
sofrimento psíquico, dependência química e situação de trabalho 
infantil, violência e exploração sexual, assim como valorizar a pessoa 
idosa promovendo sua participação na sociedade, assegurando o 
atendimento em saúde e outras políticas. 

133 

Incluir no orçamento dos três federativos, com a criação do fundo 
nacional, envolvendo os poderes executivos, legislativo e judiciário, 
com recursos para efetivação da política de Direitos Humanos, 
notadamente para reparação das vítimas de violência estatal e/ou 
grupos de extermínio, e de apoio às famílias de policiais mortos ou 
lesionados no exercício de suas funções ou em razão delas. 

134 
Promover a participação do Estado Brasileiro favoravelmente a 
aprovação do Tratado Internacional das Nações Unidas vinculante 
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para obrigar as empresas a respeitar direitos humanos, 
responsabilizá-las pelas violações e que institua mecanismo para 
reparação das vítimas 

135 
Reformular as diretrizes de atuação das forças de segurança em 
conformidade com a Política Nacional de Direitos Humanos, com 
vistas à desmilitarização das polícias. 

136 

Ampliar a Defensoria Pública Estadual do Espírito Santo, para que 
conte com mais defensores, com a estrutura necessária para seu 
pleno funcionamento em todo estado, com autonomia financeira e 
orçamentária, bem como efetivar a implementação de sua ouvidoria 
externa. 

137 

Que o Estado efetive e garanta a política de acessibilidade em todos 
os ambientes e equipamentos públicos conforme as normas da ABNT, 
possibilitando a sua utilização para projetos e programas voltados 
para os idosos, abrangendo as diversas políticas públicas, respeitando 
nome social os recortes de orientação sexual, identidade de gênero e 
implementar leis que garantam a disponibilidade de recursos 
financeiros para a fiscalização dos municípios no cumprimento e 
obrigatoriedade das leis de acessibilidade. 

138 
Desenvolver normas de conduta e fiscalização dos serviços de 
segurança privados que atuam na área rural e urbana. 

139 

Divulgar e reforçar os mecanismos de denúncia contra as atrocidades, 
violências e mortes, sobretudo considerando as violações de direitos 
humanos contra população em situação de rua, realizadas por 
agentes da Segurança Pública e Sociedade Civil deverão ser 
divulgados aos órgãos internacionais como: OEA, ONU, Cortes 
Internacionais, como exemplo ou análogo a Lei Maria da Penha 

140 
Garantir a participação dos representantes dos conselhos municipais 
nas reuniões de secretariado, com o chefe do Poder Executivo, em 
que sejam discutidas as deliberações das conferências. 

141 
Garantir os recursos orçamentários e as ajudas técnicas necessárias 
para a efetivação do direito à educação das pessoas com deficiência. 

142 

Garantir, promover e proteger os Direitos das Pessoas com 
Deficiência a mobilidade e acessibilidade igualitária, ainda 
proporcionando a isenção fiscal para aquisição de ortese e protese, 
equipamento em braile e libras, em âmbito nacional e para importação 
destes equipamentos. 

143 

Investir e incentivar financeiramente a realização de pesquisas nos 
centros universitários do estado e em parceria com outras instituições 
de pesquisa, relacionadas a agricultura familiar com base 
agroecológica, segurança  alimentar e nutricional, valorizando saberes 
locais e dos povos, com vista a enfrentar os desafios que expulsam a 
população do campo, e uma produção que assegure a saúde da 
população. 

144 

Sugerir a criação de centros integrados de cidadania, com o intuito de 
promover o acesso à justiça; esses centros deverão estar próximos às 
comunidades em situação de risco social e promover o atendimento 
aos cidadãos, orientando-os para os serviços públicos disponíveis. 

145 
Abolir a terceirização dos serviços públicos de direitos humanos e 
realizar concursos públicos para gestores de direitos humanos, assim 
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como incluir nos critérios de seleção para candidatos e servidores nos 
editais de concursos públicos de outras áreas, noções de direitos 
humanos. 

146 
Aprimorar os mecanismos de atendimentos aos refugiados, imigrantes 
e migrantes nas políticas e nos programas sociais. 

147 

Elaborar e aprovar uma reforma tributária, com ampla participação da 
sociedade civil, com vistas a uma melhor redistribuição dos recursos 
públicos entre os entes federados, com maior percentual de recursos 
para os municípios e que garanta o controle social em todas as 
esferas. 

148 

Modernizar o marco normativo do Sistema de Segurança Pública, 
visando a desmilitarização gradual em prol da segurança pública 
cidadã, realizar o controle e redução das armas de fogo em circulação 
no país e, ainda, qualificar a investigação criminal e produção de 
prova pericial com celeridade com procedimento padronizado. 

149 

Padronizar equipamentos, armas, munições e veículos apropriados à 
atividade policial a serem utilizados pelas forças policiais, bem como 
aqueles financiados com recursos federais no Estado e nos 
municípios. 

150 
Solicitar capacitação continuada destinada a servidores municipais e 
estaduais nas temáticas de direitos humanos. 

151 

Apoiar a vinculação do repasse de recursos federais para construção 
de estabelecimentos penitenciários no Estado ao atendimento das 
diretrizes arquitetônicas que contemplem a existência de alas 
específicas para reeducandas grávidas, atenção Integral à Saúde da 
Mulher no contexto penitenciário regulamentando a assistência pré-
natal, a existência de celas específicas e período de permanência com 
seus filhos para aleitamento nas unidades dos Estados Federativos. 

152 

Criar um observatório de direitos humanos, com o objetivo de avaliar, 
monitorar e sistematizar, subsidiando a formulação de políticas 
públicas a partir dos indicadores do sistema nacional de direitos 
humanos, através da parceria com institutos de pesquisa, 
universidades e movimentos sociais, assim como organizações não 
governamentais. 

153 

Criar uma Escola de Direitos Humanos, além de núcleos de 
capacitação em direitos humanos nas escolas de governo e em outras 
instituições responsáveis pela formação continuada das/os 
servidoras/es federais, distritais, estaduais e municipais. 

154 Enfrentar o tráfico de pessoas e de órgãos. 

155 Enfrentar o tráfico de pessoas e de órgãos. 

156 Implantar a política de cotas nos concursos públicos. 

157 

Integrar a rede de atendimento de forma efetiva em todos os serviços 
(saúde, educação, esporte, assistência social, trabalho, habitação, 
segurança pública, cultura, entre outros), garantindo o acesso aos 
direitos humanos com atendimento de qualidade de forma eficaz. 

158 

Integrar a rede de atendimento de forma efetiva em todos os serviços 
(saúde, educação, esporte, assistência social, trabalho, habitação, 
segurança pública, cultura, entre outros), garantindo o acesso aos 
direitos humanos com atendimento de qualidade de forma eficaz. 

159 Avaliar e Monitorar a execução das políticas de habitação de interesse 
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social pelos conselhos municipais de habitação, garantindo a 
participação dos conselhos constituídos nos municípios, às 
cooperativas, associações habitacionais, acesso às informações, e a 
legitimidade das decisões dos conselhos. 

160 
Criar a Ouvidoria de Direitos Humanos para combater as opressões 
sociais, estabelecendo um canal para denunciar os casos de racismo, 
homofobia, violência doméstica, intolerância religiosa, dentre outras. 

161 

Criar mecanismos que confiram agilidade, recursos e qualidade aos 
Inquéritos Policiais e Processos na Justiça, buscando também 
desburocratizá-los, ou evitá-los através da implementação de 
alternativas como a Justiça Restaurativa. 

162 
Estabelecer mecanismos para garantir o estado democrático de direito 
em nível municipal, estadual e federal. 

163 

Padronizar procedimentos e equipamentos do sistema de segurança 
pública, visando humanizar o atendimento ao acusado com objetivo 
de fortalecer os instrumentos de prevenção à violência em todas as 
Políticas Públicas intersetoriais. 

164 
Criação de Centros de Referência em Direitos Humanos pactuado 
entre União, Estado e municípios. 

165 
Implantação e implementação dos conselhos de direitos humanos 
municipais, e através deles, promover a divulgação do plano nacional 
dos direitos humanos (PNDH 3). 

166 

Fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial (RAP) e criação e 
manutenção de Unidades de Apoio Psicossocial (UAP), Centro de 
Atenção Psicossocial, Álcool e outras Drogas (CAPs-AD) e Centro de 
Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPs-I). 

167 

Mobilizar o Executivo e o Legislativo para garantir o Veto e 
arquivamento de todos os Projetos de Lei que ferem a Constituição 
Federal e os Pactos Internacionais referendados pelo Brasil, 
especialmente a PEC 215 ( PROPOSTA NACIONAL 

168 

Ampliar, efetivar e garantir recursos à política integral de combate às 
DST, com destaque a HIV/AIDS, dando ênfase no enfrentamento do 
estigma, preconceito e discriminação às pessoas que vivem com HIV 
e AIDS. 

169 
Criação de comitê intersetorial no âmbito dos Governos Federal, 
Estadual e Municipais para articular políticas públicas garantindo a 
transversalidade dos direitos humanos. 

170 
Garantia a presença do profissional intérprete de libras em delegacias 
de polícia e instituições públicas, bem como em veículos de 
comunicação, para efetivar o direito humano de se comunicar. 

171 
Garantir aos órgãos dos Direitos Humanos recursos adequados para 
cumprir com suas funções e dar publicidade às suas ações. 

172 
Garantia de emissão gratuita de toda documentação pessoal da 
população brasileira e imigrante. 

173 
Destinação orçamentária específica para implementação da política 
de direitos humanos 

174 

Desenvolver estratégias conjuntas com o sistema de justiça, com 
vistas ao estabelecimento de regras específicas para a aplicação da 
medida de privação de liberdade em caráter excepcional e de pouca 
duração. 
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175 
Garantir, em lei, repasse de recursos para efetivação de políticas 
públicas voltadas aos direitos humanos, com ênfase à assistência 
social, nos três níveis de governo 

176 

Implementar e garantir politicas púbicas no setor educacional o 
combate à discriminação religiosa, orientação sexual, de culturas 
nômades, étnico-racial e identidade de gênero (conforme Lei 
10.639/2003 e Decreto 7.177/2010), por meio de mecanismos, como 
cartilhas educacionais referentes ao ECA e SINASE; realizar 
campanhas como palestras e fóruns para orientação e 
conscientização da população e dos agentes responsáveis das 
articulações, na garantia do sucesso desta implementação, bem como 
fomentar a realização de curso de Libras e braile nas escolas e nos 
serviços públicos. 

177 
Desvincular a política de diretos humanos da política de assistência 
social, garantindo autonomia para os órgãos executivos apropriados 

178 
Criar leis que definam fundos e orçamentos direcionados para os 
serviços e Políticas de Direitos Humanos em todas as esferas 

179 
Fortalecer e potencializar as Secretarias de Direitos Humanos nos 
estados, no Distrito Federal e nos municípios, especialmente aqueles 
que integram a Ride. 

180 

Criar Estratégias Garantidoras Para O Cumprimento EFiscalização 
DaLegislação De Acessibilidade Da Pessoa Com Deficiência, Bem 
Como A Criação De Canais De Denúncias E Sua Verificação, 
Garantindo O Acesso À Educação, A Acessibilidade, A Mobilidade 
Rural E Urbana, Promovendo Adequações Como Travessias 
Elevadas, Reformas Nas Calçadas, Elevadores, Piso Tátil Dentre 
Outras Mudanças Necessárias Nos Respectivos Mobiliários. 

181 
Instituir/criar Centros de Referência de Direitos Humanos a nível 
regional. 

182 

Garantir a laicidade do estado para que convicções e interferências 
nos três poderes não criem impedimentos para a garantia e 
cumprimento dos direitos humanos, inclusive nas instituições de 
ensino, na Lei de Diretrizes e Bases (LDB), na Constituição Federal de 
1988, resolução 01/2012, que estabelece as diretrizes nacionais de 
educação e direitos humanos, de forma a não permitir que convicções 
religiosas criem impedimentos, em especial aqueles que violam o 
direito à diversidade. 

183 Criar uma lei orgânica dos direitos humanos 

184 
Propor a criação obrigatória de ouvidorias de polícias independentes 
nos estados e no Distrito Federal, com ouvidores protegidos por 
mandato e escolhidos com participação da sociedade. 

185 

Assegurar a autonomia funcional dos peritos e a modernização dos 
órgãos periciais oficiais, como forma de incrementar sua estruturação, 
assegurando a produção isenta e qualificada da prova material, bem 
como o princípio da ampla defesa e do contraditório e o respeito aos 
Direitos Humanos. 

186 

Consolidar e expandir programas de serviços básicos de saúde e de 
atendimento domiciliar para a população, com foque na prevenção e 
diagnóstico prévio de doenças e deficiências, com apoio diferenciado 
às pessoas idosas, com deficiência, indígenas, negros e comunidades 
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quilombolas, em situação de rua, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, 
transexuais, crianças e adolescentes, mulheres, pescadores 
artesanais, população de baixa renda, imigrantes, pessoas em 
sofrimento psíquico, usuários de álcool e outras drogas. 

187 

Vedar de forma absoluta a privatização do sistema prisional e do 
sistema socioeducativo, pelo entendimento que a pessoa privada de 
liberdade não pode ser fonte de lucro de empresas privadas, por ser 
atividade fim do Estado 

188 
Cuidar para que as edificações dos órgãos públicos e privados 
cumpram as normas de acessibilidade em todos os espaços. 

189 
Promover o aprofundamento do debate sobre a instituição do ciclo 
completo da atividade policial, com competências repartidas pelas 
polícias, a partir da natureza e da gravidade dos delitos. 

190 
Garantir o cumprimento da Convenção sobre os direitos da pessoa 
com deficiência, da lei brasileira de inclusão e do Decreto da 
Acessibilidade. 

191 
Implementar o Sistema Único de Segurança Pública, com ações de 
segurança pública pautadas e orientadas pelos direitos humanos e 
com ampla participação da sociedade civil 

192 

Revogar a lei 2909 que dispõe sobre acampamentos na área urbana 
de campo. (cg). Bem como normativos estaduais municipais e federais 
que por ventura que limitem o direito de montar s acampamentos em 
áreas urbanas. 

193 
Fortalecimento – reforma psiquiátrica - movimento antimanicomial -  
ampliar as residências a quem não tem vínculo familiar 

194 
Garantir a assistência à saúde das mulheres e homens transexuais e 
travestis nas unidades de saúde 

195 

Garantir o cumprimento da lei da Reforma Psiquiátrica vigente no 
país, com expansão e qualificação da rede de atenção psicossocial, a 
saber: Unidades Básicas de Saúde - UBS, consultório de rua, Núcleo 
de Apoio à Saúde da Família - NASF, Centro de Atenção Psicossocial 
- CAPS, Unidade de Acolhimento - UA, Redução de Danos - RD, 
Serviço Residencial Terapêutico - SRT, urgência/ emergência, leitos 
em hospital geral, processos de desinstitucionalização e geração de 
renda)por meio de dotação orçamentária, com ênfase no cuidado por 
território, garantindo os processos de educação permanente aos 
trabalhadores para efetivar a mudança do modelo de atenção 
superando a lógica manicomial/ hospitalocêntrica para um cuidado de 
base comunitária, dando ênfase à redução de danos como ética do 
cuidado e garantindo o respeito às diversidades com foco no cuidado 
em liberdade 

196 
Incluir nas Leis Orçamentárias Anuais e nos Planos Plurianuais 
políticas públicas em direitos humanos 

197 
Garantir sigilo de sorologia positiva e responsabilização criminal da 
revelação, especialmente dos profissionais dos CTA’s 

198 

Garantir e fiscalizar a legislação que proíbe que os policiais civis e 
militares prestem serviços de segurança a pessoas físicas e/ou 
jurídicas; estando esses sujeitos respondendo juridicamente em 
Fórum comum quando constatado este fato. Uma vez que a sua 
contratação nos serviços públicos exige dedicação exclusiva. 
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199 

Garantir o atendimento especializado no setor público de saúde às 
pessoas em sofrimento psíquico, com transtornos mentais e 
dependência química, incluindo apoio às famílias, assim como criar 
ambulatório multidisciplinar de saúde e transexualização, garantindo 
tratamento de saúde e continuidade de tratamento da população de 
travestis e transexuais, ainda que em situação de privação de 
liberdade 

200 

Implantar e Implementar espaço físico para os equipamentos públicos 
que visem promoção, proteção e reparação de violação de direitos, 
tais como Centro Estadual de Convivência para a Família, Centro Dia, 
Centro Especializado da Assistência Social - CREAS, Residência 
Inclusiva e Serviço de Acolhimento Institucional para a criança e o 
adolescente, adultos e idosos, em situação de rua. 

201 
Assegurar a efetividade da laicidade do estado, expressa na CF, de 
modo que a diversidade humana não sofra interferências de 
convicções religiosas nos poderes legislativo, executivo e judiciário. 

202 

Criar programas nacional, estaduais e municipais de combate à 
violência no âmbito da saúde mental bem como criar programas 
específicos para pessoas em situação de vulnerabilidade quanto à 
Saúde Mental, articulados à pesquisa e à Reforma Psiquiátrica. 
Assegurar a preparação de profissionais da Atenção Primária à Saúde 
para atendimentos de pessoas com transtornos mentais leves e 
moderados de modo a não centralizar o atendimento a esse público 
nos Centros de Atenção Pisicossocial - Caps. Construir e fomentar 
políticas intersetoriais que promovam direitos das pessoas com 
deficiência psicossocial, a fim de combater toda forma de 
discriminação e estigma. 

203 

Garantir de forma efetiva a revisão da estrutura de treinamento, 
controle, emprego e regimento disciplinar dos órgãos de segurança 
pública, potencializando as suas funções em combate ao crime e 
proteção dos direitos de cidadania, bem como garantir que seus 
órgãos corregedores disponham de carreira própria, sem 
subordinação da direção das instituições policiais, incluindo novos 
concursos públicos para essa categoria. 

204 
Garantir que as pessoas com deficiência exerçam efetivamente as 
funções para as quais foram contratadas, devendo esse cumprimento 
ser rigorosamente fiscalizado pelos órgãos competentes. 

205 

Assegurar o fim do financiamento público direcionado às 
Comunidades Terapêuticas pelo Estado e fortalecimento da política de 
atenção aos usuários em consonância com a Reforma Psiquiátrica, e 
garantir a fiscalização regular de Comunidades Terapêuticas. 

206 
Criar certificação de empresa cidadã a empresa que proporcionar 
vagas a cidadãos LGBT, imigrante, refugiado, reabrigado e cigano em 
vulnerabilidade social através do cadastro único.(n.a) 

207 
Estabelecer espaços de inclusão, emprego e renda nos órgãos 
públicos para os egressos do Sistema Socioeducativo. (No modelo do 
Programa Aprendiz) 

208 
Promover encontros sistemáticos para a discussão de temas 
relacionados aos Direitos Humanos com a presença de gestores, 
entidades não governamentais e sociedade civil, com representação 
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dos diferentes segmentos (gênero, pessoa idosa, raça, etnia, pessoa 
com deficiência, população LGBT, identidade de gênero, crianças, 
adolescentes, jovens, diversidade cultural e religiosidade. 

209 

Implementação das Políticas Públicas voltadas à população negra no 
Estado de Rondônia, abrangendo crianças, adolescentes, imigrantes e 
migrantes, quilombolas, mulheres e comunidades tradicionais e 
comunidades tradicionais de matrizes africanas. 

210 

- Promoção de cursos e/ou palestras e capacitações, visando a 
inserção no mercado de trabalho para egressos do sistema 
penitenciário, através da vara de execuções penais e por meio de 
convenio com o Ministério da Justiça e órgãos do sistema de justiça 

211 

Garantir o Fundo de Incentivo às Culturas negra, indígena e cigana no 
âmbito estadual e federal, em especial os grupos de capoeira que 
desenvolvam as suas atividades com crianças, adolescentes e jovens 
em situação de vulnerabilidade social, nas comunidades de baixo 
índice de desenvolvimento humano (IDH), a fim de contribuir com o 
enfrentamento ao extermínio da juventude negra. 

212 

Investigar, julgar e responsabilizar civil, administrativa e penalmente 
os agentes do estado que promovem e executam a política de 
extermínio, tortura e outras violações de direitos humanos da 
juventude negra. 

213 
Reforma das polícias com consequente desmilitarização – apoio à 
PEC 51 

214 

Garantir a atuação dos órgãos e mecanismos de controle e 
fiscalização que atuem na apuração dos crimes de tortura, maus 
tratos e tratamentos desumanos e degradantes para pessoas em 
privação de liberdade. 

215 
Garantia da liberdade de expressão e manifestação de debates, 
marchas e movimentos favoráveis à descriminalização da maconha e 
outras drogas 

216 

Garantir a celeridade nos processos administrativos de regularização 
de áreas urbanas e rurais, bem com a demarcação das terras dos 
Povos e Comunidades Tradicionais relacionados no Decreto 
6.040/2007, bem como a regularização fundiária dos pequenos 
agricultores 

217 
Sensibilizar e qualificar os profissionais para atendimento a pessoas 
em situação de rua, considerando as especificidades desse grupo 
populacional. 

218 
- Modificação dos currículos das academias militares, levando-se em 
conta conteúdos relativos aos Direitos Humanos 

219 
Descriminalização do porte e uso de canabis ativa, a fim de diminuir o 
poder do tráfico e extinguir a guerra às drogas que extermina 
principalmente a juventude negra brasileira. 

220 

- Estabelecer estratégias de segurança pública que contemplem 
capacitação e educação dos agentes públicos, desmilitarização da 
polícia militar, revisão da política de drogas, com atenção especial 
para regulamentação das drogas ilícitas 

221 
Realizar audiências públicas com a finalidade de discutir sobre uma 
nova política de drogas.  (N.A) 

222 Criar mecanismos integrados entre União, Estado e Municípios para 
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prevenir conflitos fundiários no campo e na cidade, incluindo a criação 
da Ouvidoria Agrária Estadual e da Ouvidoria Estadual de Direitos 
Humanos. 

223 
Fortalecer as políticas públicas de direitos humanos por meio de 
monitoramento por comissões criadas por representantes da 
sociedade civil e governamental 

224 

Promoção dos conteúdos nos cursos Profissionais de Segurança 
Pública, no sentido da adequação dos conteúdos aos direitos 
humanos, no que se refere ao direito democrático de se manifestar, 
além do esclarescimento de ser, naturalmente, o processo político, 
marcado pela pressão social do povo, razão de ser do estado 
democrático. 

225 
Garantir a laicidade no ensino público e a liberdade de 
ensino/aprendizagem, incluindo especialmente a perspectiva de 
gênero, sexualidade, raça e etnia de acordo com a lei 10639 de 2003 

226 

Criar mecanismos integrados entre União, Estado e Municípios para 
prevenir conflitos fundiários no campo e na cidade, incluindo a criação 
da Ouvidoria Agrária Estadual e da Ouvidoria Estadual de Direitos 
Humanos. 

227 
Criar, implantar e dotar orçamentariamente na forma estabelecida no 
PNDH3 das Secretarias de Direitos Humanos e Diversidade. 

228 

Propor a revisão da estrutura, treinamento, controle, emprego e 
regimentos disciplinares dos órgãos de segurança pública, de forma a 
potencializar as suas funções de combate ao crime e proteção dos 
direitos de cidadania, bem como garantir que seus órgãos 
corregedores disponham de carreira própria, sem subordinação à 
direção das instituições policiais. 

229 
Promover o aprofundamento do debate sobre a instituição do ciclo 
completo da atividade policial, com competências repartidas pelas 
polícias, a partir da natureza e da gravidade dos delitos. 

230 

Retomar a independência da organização ministerial da Secretaria de 
Políticas Públicas para Mulheres, A Secretaria de Igualdade Racial e a 
Secretaria de Direitos humanos, ampliando os seus orçamentos e 
atividades. 

231 
Criar banco de dados nacional, estadual e municipal, com emissão de 
relatórios anuais, com informações sobre violações de direitos 
humanos 

232 

Atualizar estudo das demandas judiciais em trâmite envolvendo as 
violações dos Direitos Humanos nos Estados e na União, com o 
objetivo de gerar dados estatísticos (evitando impunidades e violações 
de Direitos Humanos) e conscientizar o poder judiciário, a fim de 
priorizar a tramitação dos casos de violações de direitos humanos. 

233 
Dar visibilidade e garantir o acompanhamento, responsabilização e 
apuração de casos de tortura contra crianças e adolescentes. 

234 

Estabelecer uma Política Nacional de Direitos Humanos disciplinando 
o repasse de fundos para os Estados e Municípios a fim de 
desenvolver plenamente as políticas nacionais de direitos humanos 
envolvendo segurança, educação, saúde, acessibilidade e programas 
sociais, além de mecanismos de melhor pactuação de 
responsabilidade de cada um dos entes federados, incluindo a 
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capacitação dos agentes públicos e segmentos sociais, e 
acompanhamento para a efetiva participação e controle social. 

235 

Exigir investigações do alto índice de óbitos em hospitais públicos, 
bem como, a notificação dos casos de violência, garantindo a 
responsabilização dos gestores e profissionais de saúde, na medida 
de suas responsabilidades e que estejam envolvidos em casos de 
maus-tratos, tratamento desumano, assédio moral, violação de 
direitos, negligência no tratamento medicamentoso, cirúrgico, 
ambulatorial dos pacientes. 

236 
Obrigar os Estados a cumprir o que pactuou com a União, quando do 
recebimento de recursos para determinado fim, sob pena de bloqueio 
no repasse de outros recursos 

237 
Promover a obrigatoriedade dos temas de direitos humanos em 
Concursos Públicos e promover a capacitação continuada nos temas 
de Direitos Humanos. 

238 

Reformulação dos concursos de ingresso e dos processos de 
avaliação contínua nas Forças Armadas e na área de segurança 
pública, para valorizar o conhecimento sobre os preceitos inerentes à 
democracia e aos direitos humanos. 

239 
Retirar dos monumentos, praças, prédios públicos e demais 
logradouros, o nome de violadores de Direitos Humanos. 

240 

Garantir a realização de investigações e a devida proteção às vítimas 
de ameaças, violências, e assassinatos das lideranças de Movimentos 
Sociais, Defensores dos Direitos Humanos e líderes de Povos 
Tradicionais e Comunidades de matrizes africanas. 

241 
Criar Comissão Especial de acompanhamento e auditoria dos 
processos de desestatização dos presídios (privatização, cogestão e 
parceria público-privada) 

242 
Revisar a Política Estadual de regionalização do Regime de 
Internação do sistema socioeducativo, assegurando o direito da 
convivência familiar e comunitária, de acordo com o ECA e SINASE. 

243 
Garantia de Assistência integral e prioritária às vítimas de qualquer 
tipo de violência, bem como às suas respectivas famílias, com a 
criação de mecanismos de auxílio e proteção. 

244 
Investir Em Educação, Inserção Na Grade Curricular, Do Ensino 
Básico E Superior No Tema: Direitos Humanos E Cidadania, 
Respeitando Os Povos Tradicionais E Suas Especificidades (CG). 

245 
Parceria com escolas municipais e estaduais e entidades afins, com o 
intuito de interagir e aproximar crianças e adolescentes com os idosos 
e ressaltando a importância de uma convivência amiga e saudável. 

246 
Parceria com escolas municipais e estaduais e entidades afins, com o 
intuito de interagir e aproximar crianças e adolescentes com os idosos 
e ressaltando a importância de uma convivência amiga e saudável. 

247 

Barrar o projeto, em trâmite no Congresso Nacional, que precariza as 
relações de trabalho através de possibilidade de terceirização de 
qualquer atividade, tanto no serviço público quanto na iniciativa 
privada. Caso aprovado, esse projeto irá rasgar CLT destruindo 
direitos trabalhistas historicamente conquistados. Como alternativa, 
deve-se aprovar imediatamente a ratificação e regulamentação da 
Convenção 158 da OIT. 
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248 

Barrar o projeto, em trâmite no Congresso Nacional, que precariza as 
relações de trabalho através de possibilidade de terceirização de 
qualquer atividade, tanto no serviço público quanto na iniciativa 
privada. Caso aprovado, esse projeto irá rasgar CLT destruindo 
direitos trabalhistas historicamente conquistados. Como alternativa, 
deve-se aprovar imediatamente a ratificação e regulamentação da 
Convenção 158 da OIT. 

249 

Barrar o projeto, em trâmite no Congresso Nacional, que precariza as 
relações de trabalho através de possibilidade de terceirização de 
qualquer atividade, tanto no serviço público quanto na iniciativa 
privada. Caso aprovado, esse projeto irá rasgar CLT destruindo 
direitos trabalhistas historicamente conquistados. Como alternativa, 
deve-se aprovar imediatamente a ratificação e regulamentação da 
Convenção 158 da OIT. 

250 

Estado laico – retirar as manifestações religiosas no estado – direito/ 
defender as pessoas não crentes – retirar as citações de símbolos 
religiosos de espaços públicos e em nossa constituição – retirar das 
cédulas 

251 
Com relação ao aborto, descriminalização do debate e a 
regulamentação da saúde pública 

252 
Humanização do parto, acompanhando as diretrizes do SUS, com 
regulamentação da profissão das doulas 

253 
Humanização do parto, acompanhando as diretrizes do SUS, com 
regulamentação da profissão das doulas 

254 

Aumento de incentivos federais, além da fomentação da autonomia 
financeira voltadas para a sustentabilidade da agricultura familiar, 
promovendo e efetivando o direito a alfabetização de jovens e adultos 
e cursos de capacitação, educação continuada com qualificação 
especifica para jovens com acompanhamento monitorado na zona 
rural e ampla divulgação/orientação/informação sistematizada 
ampliando os investimentos em agricultura familiar (em todo o 
território nacional). 

255 

Trabalhar com equipes multiprofissionais da saúde, numa constante 
sensibilização, através de visitas, consultas, e orientações. Implantar 
e/ou implementar o pse( programa de saúde escolar) junto a 
juventude através de seminários, oficinas, cursos de formação, 
voltado as questões de saúde, patologias físicas e mentais, atuação 
de maneira preventiva no combate as doenças sexualmente 
transmissíveis, gravidez precoce, saúde bucal, violência domestica, 
abusos sexuais e transtornos psíquicos causados por violência 
externa (coações, brigas, polícia, escola) contra crianças e 
adolescentes em razão do preconceito e discriminações; racial, social, 
religiosa, sexual, machismo, homofobia e outras formas  correlatas.  
(Jaraguarí). 

256 

Trabalhar com equipes multiprofissionais da saúde, numa constante 
sensibilização, através de visitas, consultas, e orientações. Implantar 
e/ou implementar o pse( programa de saúde escolar) junto a 
juventude através de seminários, oficinas, cursos de formação, 
voltado as questões de saúde, patologias físicas e mentais, atuação 
de maneira preventiva no combate as doenças sexualmente 
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transmissíveis, gravidez precoce, saúde bucal, violência domestica, 
abusos sexuais e transtornos psíquicos causados por violência 
externa (coações, brigas, polícia, escola) contra crianças e 
adolescentes em razão do preconceito e discriminações; racial, social, 
religiosa, sexual, machismo, homofobia e outras formas  correlatas.  
(Jaraguarí). 

257 

Universalizar a oferta de escolarização básica nas unidades prisionais 
do Estado, preferencialmente, de forma integrada à profissionalização, 
garantindo a formação continuada dos profissionais que atuam na 
educação em prisões. 

258 Fortalecimento do direito de acesso à justiça – defensorias públicas 

259 Fortalecimento do direito de acesso à justiça – defensorias públicas 

260 

Garantir no SUAS (Sistema Único da Assistência Social) a 
implementação de projetos que fortaleçam a identidade negra. Esta 
proposta visa garantir que os serviços socioassistenciais de proteção 
básica e especial (média e alta complexidade) se fortaleçam e 
ampliem o debate sobre a questão racial. 

261 

Garantir o cumprimento do direito à consulta prévia, livre e informada 
aos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais em 
relação a empreendimentos previstos para serem instalados no 
interior ou no entorno dos territórios ocupados por estas comunidades, 
como por exemplo, parques eólicos, rodovias em Terra Indígenas; 

262 
Ampliar e melhorar os espaços das unidades prisionais do Estado, 
inclusive com adequações de ambientes próprios para a oferta de 
atividades de cunho educativo e laboral. 

263 

Criar ambientes de convivência entre as pessoas presas, seus 
familiares e outras pessoas da sociedade extramuros na própria 
unidade prisional, bem como melhorar as condições de trabalho dos 
profissionais que atuam na segurança destas unidades. 

264 

Criar ambientes de convivência entre as pessoas presas, seus 
familiares e outras pessoas da sociedade extramuros na própria 
unidade prisional, bem como melhorar as condições de trabalho dos 
profissionais que atuam na segurança destas unidades. 

265 

Desenvolver e ampliar programas, na área da saúde, que atendam as 
populações indígenas, ribeirinha, quilombola, ciganas e outros com 
procedimentos de medicina tradicional, agregados aos avanços 
técnicos científicos. 

266 

Desenvolver e ampliar programas, na área da saúde, que atendam as 
populações indígenas, ribeirinha, quilombola, ciganas e outros com 
procedimentos de medicina tradicional, agregados aos avanços 
técnicos científicos. 

267 

Desenvolver e ampliar programas, na área da saúde, que atendam as 
populações indígenas, ribeirinha, quilombola, ciganas e outros com 
procedimentos de medicina tradicional, agregados aos avanços 
técnicos científicos. 

268 

Desenvolver e ampliar programas, na área da saúde, que atendam as 
populações indígenas, ribeirinha, quilombola, ciganas e outros com 
procedimentos de medicina tradicional, agregados aos avanços 
técnicos científicos. 

269 Ampliar o debate sobre a legalização das drogas – descriminalização 
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(?) – Política genocida 

270 

Promover no campo orçamentário: a) a realização de auditorias das 
dívidas públicas, nos planos municipal, estadual e federal; b) vedação 
de cortes ou vedação orçamentarias à políticas sociais e 
desenvolvimento ecologicamente sustentável, em observância aos 
princípios da progressividade e da proibição de retrocesso, bem como 
do direito adquirido; c) criação e ampliação dos espaços de controle 
social sobre a fiscalização orçamentarias no plano municipal, estadual 
e federal; d) articulação dos ciclos de conferencias com o ciclo de 
aprovação orçamentária 

271 

Promover no campo orçamentário: a) a realização de auditorias das 
dívidas públicas, nos planos municipal, estadual e federal; b) vedação 
de cortes ou vedação orçamentarias à políticas sociais e 
desenvolvimento ecologicamente sustentável, em observância aos 
princípios da progressividade e da proibição de retrocesso, bem como 
do direito adquirido; c) criação e ampliação dos espaços de controle 
social sobre a fiscalização orçamentarias no plano municipal, estadual 
e federal; d) articulação dos ciclos de conferencias com o ciclo de 
aprovação orçamentária 

272 

Criar defensorias públicas nas comarcas descobertas e fortalecer as 
já existentes através de recursos humanos, infraestrutura como forma 
de garantir igualdade de acesso à justiça dos segmentos mais 
vulneráveis. 

273 

Criar defensorias públicas nas comarcas descobertas e fortalecer as 
já existentes através de recursos humanos, infraestrutura como forma 
de garantir igualdade de acesso à justiça dos segmentos mais 
vulneráveis. 

274 

Criar defensorias públicas nas comarcas descobertas e fortalecer as 
já existentes através de recursos humanos, infraestrutura como forma 
de garantir igualdade de acesso à justiça dos segmentos mais 
vulneráveis. 

275 
Oferta De Educação De Qualidade Com Acolhimento Humanizado 
Aos Pais E Estudantes, Priorizando O Respeito Aos Direitos 
Humanos, (Eliminando Os Tratamentos Diferenciados) (N.A). 

276 
Promover a descriminalização das drogas e o fortalecimento de uma 
política de apoio aos usuários de drogas. 

277 

Promover no campo tributário: a) taxação progressiva de 
movimentações especulativas de capital; b) criação de impostos sobre 
grandes fortunas; c) incentivos fiscais a empreendimentos 
ecologicamente sustentáveis 

278 
Elaborar e implantar uma Política Estadual de Trabalho e Renda 
voltada às Pessoas Privadas de Liberdade. 

279 
Elaborar e implantar uma Política Estadual de Trabalho e Renda 
voltada às Pessoas Privadas de Liberdade. 

280 
Promover a descriminalização das drogas e o fortalecimento de uma 
política de apoio aos usuários de drogas. 

281 

Garantir a proteção da população, consolidando a segurança publica 
nas esferas municipal, estadual e federal, minimizando a 
burocratização das informações e ordens entre os comandos com 
ênfase no direito a vida. 
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282 

Garantir a proteção da população, consolidando a segurança publica 
nas esferas municipal, estadual e federal, minimizando a 
burocratização das informações e ordens entre os comandos com 
ênfase no direito a vida. 

283 

Criar projeto de lei que coíba e responsabilize o poder público e a 
iniciativa privada pela prática da exploração e poluição dos lençóis 
freáticos, rios e lagoas e do desperdício de água para consumo 
humano, industrial, de agricultura e pecuária; 

284 Promover políticas públicas de atendimento a população LGBT. 

285 
Estender centros de apoio com jovens que completem a maioridade 
até os 24 anos de idade, onde possam ser preparados para integrar a 
sociedade em todos os sentidos 

286 
Iimplantação de atendimento de qualidade na rede pública de saúde 
com gestão humanizada a todos os usuários. (N.A). 

287 

Promover e apoiar a formulação de políticas públicas que visem ao 
enfrentamento da desigual divisão sexual no trabalho, por meio da 
capacitação e qualificação dos profissionais de todas as áreas do 
serviço público e privado, do fortalecimento das organizações 
produtivas e do atendimento às demandas por equipamentos sociais. 

288 
Assegurar o cumprimento do decreto de acessibilidade (N 5.2964) que 
garante a acessibilidade por meio do desenho universal e pela a 
ABNT e lei federal da pessoa com deficiência. 

289 

Elaborar diretrizes para as políticas de prevenção à violência através 
de campanhas, pesquisas e ações educativas que fortaleçam os 
direitos humanos das pessoas com deficiência, população negra, 
pessoa idosas, mulheres, indígenas e povos tradicionais, crianças e 
adolescentes, pessoas em situação de rua e população LGBT; 

290 

Elaborar diretrizes para as políticas de prevenção à violência através 
de campanhas, pesquisas e ações educativas que fortaleçam os 
direitos humanos das pessoas com deficiência, população negra, 
pessoa idosas, mulheres, indígenas e povos tradicionais, crianças e 
adolescentes, pessoas em situação de rua e população LGBT; 

291 Garantir a inclusão da Política de direitos Humanos no PPA; 

292 
Garantir acesso aos serviços públicos aos grupos nômades (saúde, 
educação e programas assistenciais) a demanda espontânea 
independente de comprovação de território fixo do usuário/a. 

293 
Garantir acesso aos serviços públicos aos grupos nômades (saúde, 
educação e programas assistenciais) a demanda espontânea 
independente de comprovação de território fixo do usuário/a. 

294 
Criar a Delegacia Especializada para atendimento à população de 
lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais – LGBT e étnico-
racial. 

295 
Criar a Delegacia Especializada para atendimento à população de 
lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais – LGBT e étnico-
racial. 

296 
Fomentar o acompanhamento permanente da saúde mental dos 
profissionais do sistema de justiça e segurança pública, mediante 
serviços especializados do sistema de saúde pública. 

297 
Promover articulação entre o Governo Federal, Estadual, Municipal e 
sociedade civil, na perspectiva da criação e fortalecimento de políticas 
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afirmativas e de enfrentamento a todas as formas de discriminação e 
em que unidade orçamentária e financeira serão incluídas; 

298 

Promover articulação entre o Governo Federal, Estadual, Municipal e 
sociedade civil, na perspectiva da criação e fortalecimento de políticas 
afirmativas e de enfrentamento a todas as formas de discriminação e 
em que unidade orçamentária e financeira serão incluídas; 

299 
Garantir uma política para combater a banalização do extermínio 
institucional da população negra, em especial a juventude negra; 

300 
Garantir uma política para combater a banalização do extermínio 
institucional da população negra, em especial a juventude negra; 

301 

Criar Central Digital de Intérpretes da Língua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS) nas instituições públicas responsáveis pelas pautas de 
direitos humanos, visando atender às pessoas com deficiência 
auditiva. 

302 
Incentivar a educação em Direitos Humanos com prioridade do 
crescimento com inclusão para minimizar as diversas expressões dos 
preconceitos existentes. 

303 
Incentivar a educação em Direitos Humanos com prioridade do 
crescimento com inclusão para minimizar as diversas expressões dos 
preconceitos existentes. 

304 
Incluir populações em permanente situação de risco pelo tráfico 
humano nas políticas de assistência social e programas de 
transferência de renda 

305 
Incluir populações em permanente situação de risco pelo tráfico 
humano nas políticas de assistência social e programas de 
transferência de renda 

306 
Incluir populações em permanente situação de risco pelo tráfico 
humano nas políticas de assistência social e programas de 
transferência de renda 

307 
Nova reforma ministerial que crie e assegure autonomia financeira e 
administrativa dos ministérios das mulheres, igualdade racial, de 
direitos humanos e da juventude. 

308 
Criar a Política de Estado, no âmbito de Direitos Humanos, nas três 
esferas do governo, e divulgar de forma massiva em todas as mídias 
possíveis, utilizando materiais publicitários adequados e acessíveis; 

309 
Criar a Política de Estado, no âmbito de Direitos Humanos, nas três 
esferas do governo, e divulgar de forma massiva em todas as mídias 
possíveis, utilizando materiais publicitários adequados e acessíveis; 

310 
Garantir a defesa da previdência pública universal e solidária e da 
condição de seguradas/os especiais a mulher do campo 

311 
Garantir a defesa da previdência pública universal e solidária e da 
condição de seguradas/os especiais a mulher do campo 

312 
Garantir a defesa da previdência pública universal e solidária e da 
condição de seguradas/os especiais a mulher do campo 

313 
Garantir a defesa da previdência pública universal e solidária e da 
condição de seguradas/os especiais a mulher do campo 

314 
Garantir a defesa da previdência pública universal e solidária e da 
condição de seguradas/os especiais a mulher do campo 

315 
Garantir a defesa da previdência pública universal e solidária e da 
condição de seguradas/os especiais a mulher do campo 
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316 
Garantir a defesa da previdência pública universal e solidária e da 
condição de seguradas/os especiais a mulher do campo 

317 
Garantir a defesa da previdência pública universal e solidária e da 
condição de seguradas/os especiais a mulher do campo 

318 
Garantir a permanência da FUNAI e dos direitos indígenas sob a 
égide da Presidência da República. 

319 
Garantir através de articulação interministerial a Implementação da 
Política Nacional da População LGBT (2011) ao que se refere ao 
processo transexualizador de forma integral. 

320 
Garantir através de articulação interministerial a Implementação da 
Política Nacional da População LGBT (2011) ao que se refere ao 
processo transexualizador de forma integral. 

321 
Garantia da saúde pública integral com qualidade para as mulheres e 
as famílias do campo com efetiva participação popular e que o 
atendimento ao câncer seja ágil na garantia da vida digna. 

322 
Garantir o atendimento em Libras nos órgãos públicos por 
profissionais capacitados no uso dessa linguagem. 

323 
Garantir o cumprimento da lei no que se refere à acessibilidade nos 
prédios públicos e privados conforme Lei 10.098 e ABNT 9050. 

324 
Garantir o cumprimento da lei no que se refere à acessibilidade nos 
prédios públicos e privados conforme Lei 10.098 e ABNT 9050. 

325 

Cumprir a Constituição Federal e Estatuto do Idoso no que se refere 
ao pagamento de salários e reajustas, eliminando a diferença de 
percentuais entre os que recebem salário mínimo e os que recebem 
acima do salário mínimo 

326 
Requerer a aplicação de políticas que favoreçam a autonomia dos 
cidadãos, principalmente dos que têm deficiência, a fim de garantir a 
acessibilidade. 

327 

Garantir dotação orçamentária específica para implementação e 
ampliação de políticas públicas preventivas em regiões com 
indicativos de vulnerabilidade social crítica, em especial nas áreas de 
saúde, educação e assistência social. 

328 
Intensificar a articulação das politicas de garantias de direitos da 
criança, adolescente e juventude com as de direitos humanos 

329 

Fortalecer e fazer cumprir o que está estabelecido na Lei 10.741-2003 
(Estatuto do Idoso) no que diz respeito às liberdades e acesso da 
pessoa idosa às políticas públicas, bem como cobrar dos gestores 
mnicipais, estaduais e nacional financiamento e efetivação dos direitos 
estabelecidos nesta lei. 

330 

Ampliar as políticas públicas de orientação, prevenção, saúde e 
redução de danos aos usuários de substâncias entorpecentes, 
inclusive os povos indígenas, garantindo recursos em âmbito estadual 
para ampliação da rede CAPS ad e estruturação de clínica de 
internação gratuita, com equipe multiprofissional especializada. 

331 

Criar mecanismos integrados entre União, Estado e Municípios para 
prevenir conflitos fundiários no campo e na cidade, vinculado a 
 Ouvidoria Agrária Estadual e da Ouvidoria Estadual de Direitos 
Humanos. 

332 
Garantir o investimento e a efetivação das leis municipais, estaduais e 
federais de proteção ao meio ambiente e de sua acessibilidade. 
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333 
Garantir fomento para criação, promoção e fruição de projetos e 
ferramentas para operacionalização dos protocolos comunitários para 
a repartição de benefícios 

334 
Promover ações diplomáticas para a implantação de legislação 
comuns nas áreas ambiental, econômica, justiça, segurança pública e 
de integração sociocultural nas áreas de fronteiras; (N.A) 

335 

Incentivar e fortalecer a agricultura familiar e agroecológica, por meio 
de programas de incentivo e formação com vistas a evitar à 
contaminação dos solos e dos alimentos, danos à saúde e ao meio 
ambiente, articulando legislação e fiscalização nas três esferas de 
governo; 

336 

Exigir que as políticas de saúde efetivem direitos assegurados nos 
marcos legais brasileiros e também em tratados internacionais nos 
quais o Brasil é signatário, considerando a diversidade humana nas 
dimensões conforme segue: 

337 

Fazer cumprir as legislações sobre produção, registro, revenda e 
aplicação de agrotóxicos nas lavouras do estado e implementar, com 
urgência, o serviço de registro, de notificações e vigilância para as 
intoxicações agudas e crônicas por agrotóxicos. Ainda, proibir a 
pulverização de agrotóxicos por aviões, de modo a proteger as 
populações, sua produção agrícola e os recursos hídricos vizinhos às 
áreas de monocultivos e de pastagem, punindo os infratores. E por 
fim, acabar com a isenção de impostos aos agrotóxicos e aos insumos 
químicos. 

338 
Garantia de acesso à uma linha de crédito que atenda as mulheres e 
juventude rural 

339 
Garantir cumprimento da Convenção 169 OIT com previsão de 
fomento para operacionalização das respectivas ações 

340 

Assegurar o cumprimento do Decreto de Acessibilidade (Decreto nº 
5.296/2004), que garante a acessibilidade pela adequação das vias e 
passeios públicos, semáforos, mobiliários, habitações, espaços de 
lazer, transportes, prédios públicos, inclusive instituições de ensino, e 
outros itens de uso individual e coletivo. 

341 
Criação de uma política municipal de educação ambiental, no tocante 
ao cuidado com arborização da cidade, garantindo o direito humano a 
um meio ambiente equilibrado. 

342 
Fiscalização eficaz para legislação pertinente ao meio ambiente, com 
fortalecimento da Advocacia Geral da União. 

343 
Prever indenização aos agricultores familiares por perda de produção 
causada pela deriva de agrotóxico vindo de pulverizações de fazendas 
vizinhas, a ser cobrada dos responsáveis pela pulverização. 

344 

Regulamentar o fundo de financiamento para contribuir nas 
comunidades quilombolas, para ter a contrapartida para realização 
dos eventos culturais e econômicos nas referidas comunidades; (nas 
esferas municipal e estadual); 

345 

Criar leis e estruturas, com garantia de investimento, que incluam e 
incentivem a inserção e o cuidado de pessoas que usam 
prejudicialmente substancias psicoativas preferencialmente em seus 
territórios e na comunidade que habita. 

346 Disseminar a utilização dos sistemas braile, tadoma, escrita de sinais 



192 
 

e libras tátil para inclusão das pessoas com deficiência em todo o 
sistema de ensino. 

347 

Estabelecer medidas que venham fiscalizar, paralisar e penalizar as 
empresas mineradoras e de monocultura particulares que estão 
destruindo os rios e estradas. Identificar os rios, nascentes e lagoas 
que já secaram e ou estão secando decorrente do plantio de 
monocultura e extração mineral, realizando avaliação da situação dos 
mesmos, prevendo ações de reflorestamento dasáreas degradadas, 
matas ciliares, proteção de nascentes, através de plantas nativas da 
região com o financiamento das empresas que causaram danos, 
garantindo a ampliação do “água para todos”, possibilitando que 
caixas d’água para captação da água da chuva cheguem a todos os 
povos. Propor e efetivar a construção de barraginhas e curvas de 
níveis nas localidades de agricultura familiar e assentamentos, por 
parte do governo estadual e das prefeituras. 

348 Garantia de água potável para populações ribeirinhas 

349 

Garantir a erradicação da revista vexatória em todas as unidades do 
sistema prisional e socioeducativo do país, e a realização da revista 
somente por meio de equipamentos eletrônicos, detectores de metais, 
aparelhos de scanner ou similares, preservando sempre a integridade 
física, psicológica e moral da pessoa revistada. 

350 
Colocar na grade escolar a disciplina de LIBRAS para todos os níveis 
e garantir um profissional em todas as redes de trabalho tanto pública 
quanto privada. 

351 
Criar um espaço permanente com o apoio dos municípios para 
ampliação e plena divulgação da diversidade cultural e artística, com 
ênfase na lei. 10. 639 e 11.645, divulgando a cultura local. 

352 

Transformar o decreto Presidencial 7.053 em lei, promovendo a 
adesão dos Estados e Municípios à política nacional da População em 
Situação de Rua, garantindo recursos para implantação de políticas 
públicas intersetoriais: moradia (interesse social, minha casa Minha 
Vida), saúde (consultórios de rua, acesso à saúde), segurança 
(campanhas contra a violência e punição dos violadores), direitos 
humanos (criação de centros de defesa e promoção), geração de 
emprego e renda e acesso à justiça. 

353 
Disponibilizar justiça gratuita a população, informando a todos os 
serviços disponíveis nas defensorias, inclusive como tema transversal 
na educação básica. (N.A) 

354 
Execução de políticas de reestruturação em áreas de grandes projetos 
com profundo impacto social, ambiental e cultural, com a participação 
das comunidades atingidas por desastres ambientais e sociais. 

355 
Garantir o tratamento em saúde mental nas clínicas especializadas 
em outros estados na cura dos usuários do crack e demais drogas 
psicoativas 

356 

Implementar em sua totalidade o Subsistema de Atenção à Saúde 
Indígena, por meio da Secretaria Especial de Saúde Indígena, 
observando a execução da Lei 8080, também como forma de 
valorização da saúde indígena, garantir a instituição de uma política 
de promoção da medicina tradicional indígena, observando o direito 
de resguardar os conhecimentos tradicionais e a repartição de lucros 
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da comercialização de produtos e afins. Para os quilombolas garantir 
dentro do estatuto de saúde da população negra a institucionalização 
de um sistema de saúde específico para a população quilombola. 

357 

Incluir ações de valorização e legitimação do caiçara como 
comunidade tradicional e revisar a legislação sobre as categorias das 
Unidades de conservação da UCs de proteção integral, para garantir a 
permanência das comunidades tradicionais em seus territórios e o uso 
comum dos recursos naturais. 

358 

Descriminalização da mulher que opta pela prática do aborto,  criando 
políticas públicas de atenção à saúde, assistência social e educação à 
mulher que deseja interromper a gravidez, por ser esta uma questão 
de saúde pública; 

359 
Fortalecer investimento nas politicas publicas que incentivem a 
participação popular em detrimento do capital. 

360 

Assegurar a inserção social das pessoas com hanseníase, isoladas e 
internadas em hospitais colônias, oferecendo tratamento adequado de 
preferência com praticas integrativas complementares como 
complemento a medicina convencional. 

361 

Garantir a obrigatoriedade das grandes empresas na elaboração e 
apresentação de impacto social para as comunidades historicamente 
excluídas e do entorno, que receberão as atividades dos grandes 
empreendimentos por meio de consulta pública com base na lei de 
responsabilidade social (3 esferas). 

362 
Manter, fortalecer e retornar ao status de ministério, garantindo 
orçamento, às Secretarias de Juventude, Mulheres, Igualdade Racial 
e de Direitos Humanos. 

363 

Promover a interlocução entre a secretaria nacional de direitos 
humanos e o MEC com o propósito de incentivar atividades escolares 
que possam trabalhar os direitos humanos e demais questões 
democráticas desde as séries iniciais 

364 Reorganização da rede de serviços públicos. 

365 Reorganização da rede de serviços públicos. 

366 

Ampliação e fortalecimento da educação inclusiva através da criação 
de núcleos de políticas pública de apoio às pessoas em situação de 
exclusão e vulnerabilidade social, dentre as quais: pessoas em 
situação de rua, pessoas com deficiência, quilombolas, ribeirinhos, 
pescadores, ciganos, caiçaras, população LGBTT, povos de Terreiros 
e de Matriz Africanas, no cumprimento ao plano nacional de educação 
e demais bases legais para inclusão. 

367 

Garantir que o paciente citado no processo de internação compulsória 
tenha direito ao acesso ao tratamento voluntário no SUS, 
prioritariamente, sem privação de liberdade. Caso haja necessidade 
de internação, que seja preferencialmente em ala psiquiátrica de 
hospital geral, por, no máximo, 15 dias. 

368 

Aperfeiçoar o serviço de saúde para adolescentes, com ou sem 
deficiência e no sistema socioeducativo, em situação de rua e da rua, 
especificamente quanto à saúde de gênero, à educação sexual e 
reprodutiva, à saúde mental, álcool e outras drogas e ao planejamento 
familiar. 

369 Consolidar e ampliar uma equipe efetiva de multiprofissionais na área 
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humana, sendo composta por: psicólogos, psiquiatras, médicos 
clínicos, assistentes sociais, pastoral carcerária, conselho da 
comunidade, Comitê de Combate à Tortura, Direitos Humanos, entre 
outros, para que seja realizada análise e levantamento contínuo da 
situação carcerária e trazendo soluções para o sistema. Consolidar 
parcerias com empresas, cooperativas, associações e órgãos 
governamentais quanto à ressocialização do apenado (a), trazendo 
soluções para o sistema. Consolidar parcerias com empresas, 
cooperativas, associações e órgãos governamentais quanto à 
ressocialização do apenado (a). 

370 

Consolidar e ampliar uma equipe efetiva de multiprofissionais na área 
humana, sendo composta por: psicólogos, psiquiatras, médicos 
clínicos, assistentes sociais, pastoral carcerária, conselho da 
comunidade, Comitê de Combate à Tortura, Direitos Humanos, entre 
outros, para que seja realizada análise e levantamento contínuo da 
situação carcerária e trazendo soluções para o sistema. Consolidar 
parcerias com empresas, cooperativas, associações e órgãos 
governamentais quanto à ressocialização do apenado (a), trazendo 
soluções para o sistema. Consolidar parcerias com empresas, 
cooperativas, associações e órgãos governamentais quanto à 
ressocialização do apenado (a). 

371 
Incluir na grade curricular do ensino fundamental e médio as 
disciplinas; libras,braile e tadomo. A fim de que seja efetivado a lei da 
inclusão social no espaço escolar. 

372 

Expandir a assistência pré-natal e pós-natal através de campanha 
educacionais e por meio de programas de visitas domiciliares para à 
prevenção do surgimento ou do agravamento de deficiências e 
acompanhamento das crianças na primeira infância. 

373 
Criação de órgãos gestores específicos de direitos humanos nos 
municípios e Estados; com poder de convocação de todas as pastas 
para garantir a intervenção da política de maneira transversal. 

374 
Ampliar a oferta de medicamentos de uso contínuo, especiais e 
excepcionais para a pessoa idosa, pessoas com deficiência, saúde 
mental, câncer e outras patologias. 

375 

Adotar uma nova política SOBRE drogas e de redução de danos, 
visando a legalização e consequentemente a regulação da produção, 
transporte, industrialização, comercialização, propaganda e consumo 
de todas as substâncias psicoativas, bem como a garantia de acesso 
a tratamento psicossocial a todos os usuários que desejam suspender 
o consumo. 

376 

Realizar campanhas de diagnóstico precoce e tratamento adequado 
às pessoas que vivem com HIV/AIDS para evitar o estágio grave da 
doença e prevenir sua expansão e disseminação, como também 
proporcionar às pessoas que vivem com HIV/AIDS programas de 
atenção no âmbito da saúde sexual e reprodutiva. 

377 
Garantir a viabilização de protocolo de integração de ações de 
políticas públicas, promovendo o diálogo intersetorial e integralizador 

378 
intensificar o monitoramento da atenção básica dos municipios para o 
diagnóstico precoce e tratamento adequado às pessoas com câncer 
em nível nacional para evitar o estágio grave da doença e prevenir 
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sua expansão e disseminação. 

379 

Criar instrumento de acompanhamento, controle e avaliação das 
politicas públicas de direitos humanos, com diagnostico e relatórios 
periódicos, divulgados e encaminhando as instituições publicas e 
privadas do setor. (N.A) 

380 

Garantir o acompanhamento interdisciplinar e multiprofissional a 
pessoas transexuais e outras identidades de gêneros e suas famílias, 
por meio do processo transexualizador no Sistema Único de Saúde - 
SUS, segundo a Portaria 2803/2013 através da implememtação do 
atendimento nas modalidades ambulatoriais e hospitalares. 

381 

Garantir e efetivar o cumprimento, pelas três esferas de governo, das 
políticas de atendimento já existentes e implementação de novas 
políticas públicas para a garantia dos direitos humanos para migrantes 
e refugiados, tais como: 

382 

Investir e dar visibilidade à Política de Reforma Psiquiátrica segundo a 
Lei Federal 10.216/2001 e Portaria MS 3088/2011, fomentando 
programas de tratamentos substitutivos à internação, que garantam às 
pessoas em prejuízo psíquico e pessoas que fazem uso abusivo de 
álcool e de outras drogas, possibilitando escolha voluntária de 
tratamento. 

 

Eixo II – Subeixo 1: Sistema Nacional de Direitos Humanos para 
implementação da terceira versão do Programa Nacional de Direitos 

Humanos (PNDH-3) 

1 

Criar o instituto municipal de defesa dos direitos humanos, o 
conselho municipal de direitos humanos e a construção do plano 
municipal de direitos humanos, que deverá servir como referência 
para atuação do poder público na elaboração e efetivação das 
políticas públicas. 

2 
Criar Plano nacional de formação política, visando a organização das 
lutas e a mobilização, sob a responsabilidade da SNDH, nas esferas 
federal, estadual e municipal. 

3 
instituir os Sistemas Nacional e Estaduais de Direitos Humanos, 
interagindo as ações de promoção em direitos humanos junto ao 
governo e sociedade civil (a exemplo do SUAS, SISAN e SUS); 

4 Requerer o cumprimento das diretrizes 1, 2 e 3 do Eixo 1 do PNDH-3: 

5 

Realizar levantamento emergencial prioritário aos grupos populacionais 
pertencentes aos segmentos: População em situação de rua; Migrantes 
e Refugiados nas três esferas de governo e no Distrito Federal e incluir 
estes grupos populacionais no censo de 2020, sob responsabilidade do 
IBGE, e de forma que subsidie a elaboração e construção de políticas 
públicas referente aos respectivos segmentos, garantindo orçamento 
próprio. 

6 

Criar lei municipal que estabeleça a educação em direitos humanos 
como disciplina autônoma e não como tema transversal na educação 
básica e fundamental, abrangendo gênero, identidade de gênero, 
orientação sexual, relações étnicas raciais, meio ambiente, comunidade 
tradicionais da Amazônia com atenção especial as vítimas de 
Escalpelamento, pessoa idosa, pessoa com deficiência, pessoas com 
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necessidades específicas, e grupos historicamente excluídos. 

7 
Promover, nas ações de censo demográfico, estudos e pesquisas do 
IBGE, o acompanhamento sistemático do perfil e da evolução da 
população de rua no Brasil. 

8 
Elaborar o Plano Estadual e Municipais de Direitos Humanos, incluindo 
suas ações no Plano Plurianual. 

9 

Implementar, nas unidades da Federação, em conjunto com a 
sociedade civil, sistemas de monitoramento de direitos humanos, 
incluído o acompanhamento da efetivação das resoluções das 
instâncias de participação social, dotando-os de estrutura 
organizacional e orçamento específico. 

10 
Criar o Sistema de Segurança Pública, mediante apoio a aprovação do 
Projeto de Lei no 1.937/2007, que dispõe sobre o Sistema Único de 
Segurança Pública, e sua efetiva implantação; 

11 

Criar o instituto Estadual de defesa dos direitos humanos, o conselho 
estadual de direitos humanos e a construção do plano estadual de 
direitos humanos, que deverá servir como referência para atuação do 
poder público na elaboração e efetivação das políticas públicas do 
instituto estadual de defesa dos direitos humanos 

12 

Democratizar a informação via mídia, com a criação de indicadores e 
divulgação através de sites abertos em direitos humanos, rádios 
comunitárias, panfletagens, baseando-se na LAI- Lei de Acesso a 
Informação. 

13 
Instituir e manter sistema nacional de indicadores em Direitos 
Humanos, de forma articulada com os órgãos públicos e a sociedade 
civil. 

14 
Integrar os sistemas nacionais de informações para elaboração de 
quadro geral sobre a implementação de políticas públicas e violações 
aos Direitos Humanos. 

15 
Integrar os sistemas nacionais de informações para elaboração de 
quadro geral sobre a implementação de políticas públicas e violações 
aos Direitos Humanos. 

16 
Articular a criação de base de dados com temas relacionados aos 
Direitos Humanos. 

17 
Articular a criação de base de dados com temas relacionados aos 
Direitos Humanos. 

18 
Utilizar indicadores em Direitos Humanos para mensurar demandas, 
monitorar, avaliar, reformular e propor ações efetivas. 

19 
Propor estudos visando a criação de linha de financiamento para a 
implementação de institutos de pesquisa e produção de estatísticas em 
Direitos Humanos nos estados e municípios. 

20 

iar lei que estabeleça a convocação de conferencias nos âmbitos 
federal, estadual municipal a cada 2 anos, com recursos previamente 
estabelecidos nos orçamentos públicos para sua realização e 
efetivação das políticas públicas estabelecidas nas conferências, 
levando em especial atenção para a efetivação da política pública em 
direitos humanos, especificidade da região amazônica. 

21 
Efetivar e sistematização das leis/programas, avaliação e 
monitoramento relacionados aos direitos humanos. 

22 Articular com ministérios afins a criação de projetos que contemplem 
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indicadores em direitos humanos, abrangendo as demandas para 
efetivar ações publicas. 

23 

Assegurar, no prazo de 02 (dois) anos, a criação, desenvolvimento e 
posterior execução de Planos que garantam os direitos dos vários 
segmentos: étnico-raciais, de gênero, de orientação sexual, identidade 
de gênero, geracional, as violências (doméstica/intrafamiliar, 
institucional e trabalho infantil), a garantia dos direitos das crianças e 
adolescentes, pessoas com deficiência, pessoas com altas habilidades, 
população LGBT, população negra, comunidades tradicionais, sujeitos 
privados de liberdade e em conflito com a lei, em cumprimento de 
medidas socioeducativas, sujeitos em situação de risco, população de 
rua, refugiados e migrantes, de extrema pobreza, em todos os níveis e 
modalidades de ensino, público e privado, com vistas a melhoria de 
qualidade de vida, redução de índices de preconceito, discriminação e 
violência. 

24 
Sugerir a criação de um grupo de trabalho para a constituição de uma 
metodologia de elaboração do Plano Estadual de DH - PEDH; 

25 
Criar a Secretaria Estadual de Direitos Humanos, fortalecer e incentivar  
a criação das secretarias nos municípios, garantindo os recursos 
necessários para seu funcionamento. 

26 

Definir e institucionalizar fluxo de informações, com responsáveis em 
cada órgão do governo, referentes aos relatórios da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos e às decisões da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos. 

27 Solicitar a elaboração e a formalização do PEDH. 

28 Acompanhar a efetiva implantação das medidas propostas no PEDH. 

29 

Criar fundos orçamentários nacional, estaduais e municipais de direitos 
humanos (gerais e específicos, como LGBT, mulher, igualdade racial 
dentre outros), com vistas a assegurar a transferência de recursos 
fundo a fundo para a execução de políticas de direitos humanos. 

30 Desenvolver as ações propostas no Plano Estadual de DH. 

31 

Ampliar a formação e a capacitação nas Academias de Polícia e 
Centros de Ensino com relação a segurança pública, para a efetivação 
dos Direitos Humanos, combatendo o autoritarismo, com destaque à 
intolerância afro religiosa e a cultos, criando um GT contra o racismo 
dentro dos órgãos operativos da segurança pública. 

32 
Criação de Centros de Referência em Direitos Humanos pactuado entre 
União, Estado e municípios. 

33 

Criar Comissões estaduais formadas por representantes dos Governos 
dos Estados, Conselhos Estaduais de Direitos Humanos, Conselhos de 
Segurança, Universidades e outras organizações da sociedade civil 
para coordenar e monitorar a efetivação do Plano Nacional e Estaduais 
de Direitos Humanos. 

34 

Criar e regulamentar eixos, diretrizes e objetivos do PNDH-3 por meio 
da implementação do sistema nacional de direitos humanos 
responsável pela promoção, execução, monitoramento e avaliação de 
políticas públicas transversais, envolvendo os três entes federados e a 
sociedade civil. O prazo de implementação do sistema será de quatro 
anos e contará com a atualização do PNDH-3 contemplando os 
segmentos da sociedade vitimizados tais como: desaparecidos civis, 
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imigrantes, refugiados, tráfico de pessoas e outros segmentos. 

35 
Criar estratégias, pelo poder público e sociedade civil organizada, 
realizando campanhas e ações educativas para a comunidade, com 
vista à divulgação do PNDH-3. 

36 
Criar o Sistema Nacional de Direitos Humanos para implementação da 
terceira versão do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3). 

37 

Elaborar e implementar plano nacional socioeducativo e sistema de 
avaliação da execução das medidas daquele sistema, com divulgação 
anual de seus resultados e estabelecimento de metas, de acordo com o 
estabelecido no ECA. 

38 

Elaborar uma parceria das secretarias municipais e estaduais da 
assistência social e de educação, com participação de movimentos 
sociais, com o objetivo de construir uma formação em direitos 
humanos, destinada à comunidade, com envolvimento de professoras, 
professores, técnicos e técnicas-administrativas, estudantes e pais. 
Dentre os princípios que orientarão essa formação continuada está o 
respeito à diferença (às pessoas com transtornos mentais, diferentes 
religiões, usuárias de psicotrópicos, negras, quilombolas, ciganos, 
moradoras de rua, imigrantes, indígenas, homossexuais, bissexuais, 
travestis, transexuais, lésbicas, crianças, adolescentes, idosos, pessoa 
com deficiência, mulheres, e tantas outras pessoas vulnerabilizadas). 
Além disso, essa formação deve preconizar a efetivação e manutenção 
do estado laico.(DDOS) 

39 

Formação continuada e permanente para os agentes da segurança 
pública nos temas em Direitos Humanos, com objetivo de reduzir a 
letalidade policial e erradicação de tortura, assim como melhoria das 
condições de trabalho dos profissionais da segurança, garantindo o 
atendimento psicossocial, a ampliação de quadro. 

40 
Garantir maior participação da sociedade civil na implementação do 
PNDH-3 

41 
Garantira eficácia dofuncionamento do sistema nacional de prevenção 
de combate à tortura fornecendo condições de trabalho e apoio para 
implantação dos sistemas estaduais conforme previsto lei. 

42 
Implantação e implementação dos conselhos de direitos humanos 
municipais, e através deles, promover a divulgação do plano nacional 
dos direitos humanos (PNDH 3). 

43 
Implantação e Implementação dos instrumentos de garantia de Direitos 
tais como: comitês de monitoramento do PNDH3, comitê de educação 
em direitos humanos e comitê de combate e prevenção a tortura; 

44 
Incentivar na educação básica disciplinas que favoreçam uma 
compreensão de direitos humanos, ética, filosofia, direitos e deveres do 
cidadão. 

45 
Incorporar o conceito de família, compreendendo os novos arranjos 
familiares e respeitando a orientação sexual, identidade de gênero, com 
as devidas alterações nas legislações pertinentes. 

46 

Assegurar a criação e implementação dos Sistemas Estaduais, 
Municipais e Nacional de Direitos Humanos com financiamento do 
Poder Executivo, participação em conselho e Ouvidoria, instituir e/ou 
manter Secretarias de Direitos Humanos em todas as esferas de 
governo; instituindo e mantendo sistema de indicadores em Direitos 
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Humanos, de forma articulada com os órgãos públicos e a sociedade 
civil; considerando as diretrizes e objetivos estratégicos do PNDH-3 nos 
instrumentos de planejamento nas três esferas, em especial no Plano 
Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei 
Orçamentária Anual (LOA) 

47 

Criação e Fortalecimento de Organismos de Políticas Públicas, no 
campo e na cidade, para Mulheres, Juventudes, Igualdade Racial, 
LGBTT, Pessoas idosas, Pessoas com deficiência, povos originários, 
comunidades tradicionais e população em situação de rua. 

48 

Criar, reformular e estruturar o funcionamento dos Conselhos de 
Comunidade estaduais ou das comarcas, sendo espaços deliberativos 
e fiscalizadores da Política Prisional, de forma paritária e proporcional 
(sociedade civil e poder público), integrando-os às Secretarias de 
Planejamento e Gestão e ao Poder Judiciário. 

49 
Elaborar, aprovar e implementar o SNDH com a urgência que a 
realidade exige 

50 

Fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial (RAP) e criação e 
manutenção de Unidades de Apoio Psicossocial (UAP), Centro de 
Atenção Psicossocial, Álcool e outras Drogas (CAPs-AD) e Centro de 
Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPs-I). 

51 
Garantir a distribuição de informativo, em formato acessível, sobre o 
PNDH-3 e sobre o Sistema Nacional de Direitos Humanos. 

52 

Mobilizar o Executivo e o Legislativo para garantir o Veto e 
arquivamento de todos os Projetos de Lei que ferem a Constituição 
Federal e os Pactos Internacionais referendados pelo Brasil, 
especialmente a PEC 215 ( PROPOSTA NACIONAL) 

53 

Reestruturar, ampliar, garantir e fortalecer a política de proteção às 
crianças e aos adolescentes, testemunhas, vítimas e Defensores de 
Direitos Humanos ameaçados, inclusive de morte, em situação de risco 
ou vulnerabilidade, primando pela qualidade de atendimento e 
segurança, garantindo seus direitos, bem como consolidar o sistema 
nacional de proteção por meio de lei específica, inclusive incidindo no 
Pacto de Redução de Homicídio; 

54 

Destinar recursos para a capacitação técnica e profissionalizante de 
trabalhadores rurais e de povos e comunidades tradicionais, como 
medida preventiva ao Trabalho Escravo, assim como para 
implementação de politicas de reinserção social dos libertados dessa 
condição. Promover a divulgação do cadastro de empregadores que 
utilizam desse tipo de mão de obra. 

55 
Garantir capacitação em direitos humanos às/aos agentes de 
segurança e às/aos servidoras/es e trabalhadoras/es do sistema 
prisional para melhor atendimento à população. 

56 
Garantir a divulgação dos canais de denúncia para violações de direitos 
humanos, e formular material de divulgação de equipamentos e canais 
de denúncia dessas violações. 

57 
Incentivar, junto ao poder público, a sociedade civil e a iniciativa 
privada, o aumento de programas culturais com profissionais 
especializados em direitos humanos 

58 
Ampliar, efetivar e garantir recursos à política integral de combate às 
DST, com destaque a HIV/AIDS, dando ênfase no enfrentamento do 
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estigma, preconceito e discriminação às pessoas que vivem com HIV e 
AIDS. 

59 
Aprofundar o conhecimento do programa nacional dos direitos 
humanos. 

60 
Criação de comitê intersetorial no âmbito dos Governos Federal, 
Estadual e Municipais para articular políticas públicas garantindo a 
transversalidade dos direitos humanos. 

61 
Criar e estruturar os Comitês e Mecanismos Estaduais de Prevenção e 
Combate à Tortura em todos os estados da Federação e Distrito 
Federal. 

62 
Criar o Sistema Estadual de Direitos Humanos e o Programa Estadual 
de Direitos Humanos, objetivando a implementação da terceira versão 
do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3) no Tocantins. 

63 

Divulgar amplamente o PNDH-3 e a declaração Universal dos Direitos 
Humanos para a população, integrar e ampliar os sistemas de 
informação sobre direitos humanos garantindo a divulgação ampla de 
políticas e serviços, incluindo o canal Disque 100 e acesso a benefícios 
sociais 

64 
Formular o Plano Nacional de Combate à Intolerância Religiosa e o 
Plano Nacional de Promoção da Diversidade Religiosa em Defesa do 
Estado Laico. 

65 
Fortalecer na Secretaria Nacional de Direitos Humanos linha de 
financiamento para a implementação de estudos, pesquisa e produção 
de estatísticas em Direitos Humanos. 

66 
Garantia a presença do profissional intérprete de libras em delegacias 
de polícia e instituições públicas, bem como em veículos de 
comunicação, para efetivar o direito humano de se comunicar. 

67 
Garantir aos órgãos dos Direitos Humanos recursos adequados para 
cumprir com suas funções e dar publicidade às suas ações. 

68 

Implantar módulo específico de informações para o sistema nacional de 
atendimento educativo junto ao Sistema de Informação para a Infância 
e Adolescência (SIPIA)13, criando base de dados unificada que inclua 
as varas da infância e juventude, as unidades de internação e os 
programas municipais em meio aberto. 

69 
Inserir os povos de comunidades tradicionais no Programa Nacional de 
Direitos Humanos. 

70 
Instituir o programa estadual e municipal de educação em direitos 
humanos. (TL) 

71 

Investir em políticas públicas preventivas e intersetoriais com a 
elaboração de campanhas afirmativas que combatam a violência contra 
as mulheres, pessoas idosas, população negra, LGBTT’s, crianças e 
adolescentes, população de rua, povos tradicionais, pessoas com 
transtorno mental e vulneráveis, conforme recomendação do PNDH 3. 

72 

O sistema nacional de direitos humanos terá fundo próprio e será 
implementado por meio de criação de consórcios entre entes públicos - 
União, estados, municípios e sociedade civil - para gestão de atividades 
específicas e consecução dos objetivos do PNDH-3. 

73 
Garantia de emissão gratuita de toda documentação pessoal da 
população brasileira e imigrante. 

74 Acompanhamento das políticas públicas de direitos humanos em todas 
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as instancias 

75 
Criar e fortalecer os organismos de controle social, de participação da 
sociedade civil e os orgãos de acompanhamento e monitaramento das 
violações dos Direitos Humanos. 

76 
Destinação orçamentária específica para implementação da política de 
direitos humanos 

77 

Garantir a nível federal de Pacto Nacional de proteção à pessoa 
ameaçada com o objetivo de fortalecer os programas de proteção, 
garantido recursos orçamentais para os programas já implantados: 
PROVITA, PPCAM, PPDDH, desenvolvidos na Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos com os entes federativos. 

78 
Incentivar a criação e dar condições de funcionamento de Conselhos de 
Direitos Humanos nos municípios do Estado do Rio Grande do Sul 

79 
A defesa dos direitos e garantias fundamentais previstas na 
constituição, tais como: manutenção da maioridade penal em 18 anos e 
a defesa do Estatuto do desarmamento. 

80 
Criar e implementar órgãos de governo e conselhos de direitos 
humanos nos âmbitos municipal e estadual para integrar o sistema 
nacional de direitos humanos.(CG/COR) 

81 

Criar mecanismos que impeçam o superfaturamento nas aquisições 
das terras para fins de reforma agrária. Confiscar para fins de reforma 
agrária as terras que foram utilizadas para escravidão, narcotráfico, 
sonegação de impostos, retirada ilegal de bens comuns. Regularizar o 
crédito fundiário e garantir assistência técnica específica em 
conformidade com a realidade dos assentados com as linhas de crédito 
especial e assistência técnica e social para reforma agrária (PRONAF). 

82 
Desenvolver estratégias conjuntas com o sistema de justiça, com vistas 
ao estabelecimento de regras específicas para a aplicação da medida 
de privação de liberdade em caráter excepcional e de pouca duração. 

83 
Fortalecimento da participação social – e nas políticas públicas – 
participação e controle 

84 

Garantir que a Corregedoria das Polícias Civil e Militar, bem como da 
Secretaria Gestora do Sistema Prisional e Socioeducativo seja 
composta pela maioria simples (50% + 1) de representantes da 
sociedade civil, militantes de Direitos Humanos, de forma a contribuir 
com a apuração da violação dos direitos humanos por agentes da 
segurança pública, responsabilizando-os. 

85 
Implantação de disciplina suplementar de Direitos Humanos no ensino 
fundamental. 

86 

Incluir a participação das/os profissionais do sexo na elaboração e 
execução das políticas públicas voltadas a esse segmento, atenção 
integral à saúde, além da inserção de discussões relativas a gênero e 
prostituição na agenda do governo e da sociedade civil. 

87 

Ampliar as ações formação profissional, inclusão no mercado de 
trabalho (formal e informal), além de fomento a emprego e renda de 
populações estratégicas beneficiadas por programas habitacionais 
financiados pelos três entes federativos, com ênfase para egressos do 
sistema de privação de liberdade e da socioeducação, população em 
situação de rua, população LGBT, Idosos, Pessoa com deficiência, 
pessoa em sofrimento mental, População Negra, Povos Originários e 
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Tradicionais, entre outros. 

88 
Construir mecanismos de monitoramento e avaliação da efetivação dos 
direitos humanos, especialmente do PNDH-3 

89 

Criar e estruturar as Ouvidorias Estaduais de Polícia e do Sistema 
Penitenciário, com autonomia e controle externo, com ouvidores com 
mandato selecionados e apresentados pelo Conselho Estadual de 
Diretos Humanos e o Conselho Estadual de Segurança Pública. 

90 

Criar mecanismos que viabilizem e fiscalizem o cumprimento do 
Programa Nacional de Direitos Humanos e do Plano Nacional de 
Educação em Direitos Humanos e as Diretrizes Nacionais da Educação 
em Direitos Humanos no âmbito dos sistemas e das instituições de 
ensino 

91 
Criar, implementar ou construir comitês, conselhos ou afins de 
diversidade religiosa nos estados e municípios, utilizando para tal as 
redes, movimentos e organizações que trabalham com o tema. 

92 
Garantir a implementação do SINASE em todos os centro de 
cumprimento de medida socio educativas no Brasil. 

93 
Garantir, em lei, repasse de recursos para efetivação de políticas 
públicas voltadas aos direitos humanos, com ênfase à assistência 
social, nos três níveis de governo 

94 

Implementar e garantir politicas púbicas no setor educacional o 
combate à discriminação religiosa, orientação sexual, de culturas 
nômades, étnico-racial e identidade de gênero (conforme Lei 
10.639/2003 e Decreto 7.177/2010), por meio de mecanismos, como 
cartilhas educacionais referentes ao ECA e SINASE; realizar 
campanhas como palestras e fóruns para orientação e conscientização 
da população e dos agentes responsáveis das articulações, na garantia 
do sucesso desta implementação, bem como fomentar a realização de 
curso de Libras e braile nas escolas e nos serviços públicos. 

95 
Ampliar A Divulgação E O Acesso Ao Plano Nacional De Direitos 
Humanos (PNDH-3) 

96 
Apoiar a criação da Comissão de Enfrentamento a Violência e Maus 
tratos de criança e adolescente, garantindo a efetivação do Estatuto da 
Criança e do Adolescente - ECA. 

97 Divulgação e implementação efetiva do PNDH3. 

98 

Incluir no currículo escolar de forma transversal elementos que tratem 
“o que é e a quem se aplica os Direitos Humanos” em formato de 
palestras, brincadeiras, trabalhos de grupo, entre outros, com o objetivo 
de desmistificar que Direitos Humanos são para marginal. 

99 
Socializar e efetivar o PNDH3, garantindo a permanência da 
perspectiva de gênero, identidade de gênero e orientação sexual dentro 
do plano. 

100 

Suspender os processos de licenciamento das barragens para geração 
de energia hidrelétrica e as ações de implantação da Hidrovia Paraguai-
Paraná na bacia do Alto Paraguai até que o Plano de Bacia, aprovado 
pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) seja realizado 
pela agência Nacional das Águas (ANA), finalizado e aprovado pelos 
Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos (MT e MS), pelo CNRH e 
pelo comitê de acompanhamento do mesmo. 

101 Ampliar o processo educacional no que tange às pessoas inseridas no 
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sistema prisional e à população em situação de vulnerabilidade e risco 
social. 

102 

Apoiar os estados, o Distrito Federal e os municípios na implementação 
de programas de atendimento ao adolescente em privação de 
liberdade, com garantia de escolarização, atendimento em saúde, 
esporte, cultura e educação para o trabalho, condicionando a 
transferência voluntária de verbas federais à observância das diretrizes 
do plano nacional. 

103 

Criar política de desencarceramento com apoio psicossocial para 
ressocialização e inserção no mercado de trabalho, com garantia de 
cursos profissionalizantes e a expedição de documentos para o 
apenado enquanto estiver no sistema prisional, bem como para o 
adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas 

104 
Desvincular a política de diretos humanos da política de assistência 
social, garantindo autonomia para os órgãos executivos apropriados 

105 

Formação e controle social de políticas públicas de direitos humanos – 
rede de contatos – formação/capacitação – comunicação para controle 
social – participação efetiva no fórum estadual de direitos humanos – 
espaço único – fortalecimento – reunião de entidades 

106 

Retomar o debate e efetivar a terceira versão do plano nacional de 
direitos humanos (pndh-3) como parâmetro para as políticas públicas 
do governo federal e como referência para os planos municipais e 
estaduais de direitos humanos. 

107 
Criar espaço de transferência para verificação da efetivação das 
politicas publicas de direitos humanos. 

108 
Criar leis que definam fundos e orçamentos direcionados para os 
serviços e Políticas de Direitos Humanos em todas as esferas 

109 
Criar mecanismos de efetivação do Estatuto do idoso, a exemplo da 
Delegacia do Idoso e o combate ao preconceito ao idoso; revisar o 
valor da aposentadoria. 

110 
Criar órgãos de gestão e controle social da política de Direitos 
Humanos. 

111 
Fortalecer e potencializar as Secretarias de Direitos Humanos nos 
estados, no Distrito Federal e nos municípios, especialmente aqueles 
que integram a Ride. 

112 
Fortalecer e potencializar as Secretarias de Direitos Humanos nos 
estados, no Distrito Federal e nos municípios, especialmente aqueles 
que integram a Ride. 

113 

Garantir o direito aos indígenas acadêmicos, que se encontram no 
âmbito urbano, a bolsa de permanência para a conclusão da 
graduação, igualando-os às mesmas condições dos indígenas das 
comunidades indígenas. 

114 
Levar à população em geral, educação para a democracia, objetivando 
maior conscientização de seu papel e incentivando sua participação e 
engajamento nas questões políticas 

115 

Promover a educação ambiental crítica que considere as relações de 
produção e consumo, e também discuta fatores sociais, culturais, 
econômicos, políticos, ecológicos e que incentive a corresponsabilidade 
de todos os segmentos sociais envolvidos. 

116 Propor a revisão da estrutura, treinamento, controle, emprego e 
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regimentos disciplinares dos órgãos de segurança pública, de forma a 
potencializar as suas funções de combate ao crime e proteção dos 
direitos de cidadania, bem como garantir que seus órgãos corregedores 
tenham autonomia perante a direção das instituições policiais. 

117 

Criar estratégias garantidoras para o cumprimento e fiscalização 
dalegislação de acessibilidade da pessoa com deficiência, bem como a 
criação de canais de denúncias e sua verificação, garantindo o acesso 
à educação, a acessibilidade, a mobilidade rural e urbana, promovendo 
adequações como travessias elevadas, reformas nas calçadas, 
elevadores, piso tátil dentre outras mudanças necessárias nos 
respectivos mobiliários. 

118 
Extinguir a realização de revista vexatória aos visitantes de unidades 
prisionais e de unidades do sistema socioeducativo 

119 
Instituir/criar Centros de Referência de Direitos Humanos a nível 
regional. 

120 
Consolidar mecanismos para a garantia do direito à habitação à 
população em situação de rua. 

121 

Criação de centros de atendimento a vítimas de crimes e a seus 
familiares, com estrutura adequada e capaz de garantir o 
acompanhamento psicossocial e jurídico dos usuários, com especial 
atenção a grupos sociais em condições de vulnerabilidade. 

122 
Fortalecer os canais de diálogos (conferências, audiências públicas, 
orçamentos participativos) com toda a sociedade 

123 
Intensificar as ações dos movimentos sociais junto ao Projeto do 
Movimento Bandeirante “Violência contra as meninas” independente da 
classe, raça, religiões e etnia. 

124 

Propor a revisão da estrutura, treinamento, controle, emprego e 
regimentos disciplinares dos órgãos de segurança pública, de forma a 
potencializar as suas funções de combate ao crime e proteção dos 
direitos de cidadania, bem como garantir que seus órgãos corregedores 
tenham autonomia perante a direção das instituições policiais. 

125 
Criar uma Ouvidoria Popular nos Órgãos da Segurança Pública, de 
todos os estados, para receber e encaminhar denúncias de violência 
policial. 

126 

Garantir a laicidade do estado para que convicções e interferências nos 
três poderes não criem impedimentos para a garantia e cumprimento 
dos direitos humanos, inclusive nas instituições de ensino, na Lei de 
Diretrizes e Bases (LDB), na Constituição Federal de 1988, resolução 
01/2012, que estabelece as diretrizes nacionais de educação e direitos 
humanos, de forma a não permitir que convicções religiosas criem 
impedimentos, em especial aqueles que violam o direito à diversidade. 

127 Inserir o debate obrigatório do PNDH-3 nos Conselhos de Direitos 

128 

Restringir ao máximo as prisões cautelares, ampliar a redução de 
penas e descriminalização de condutas, em especial aquelas 
relacionadas à política de drogas, tanto no sistema prisional como no 
sistema socioeducativo 

129 
Capacitar os agentes públicos que trabalham com a população em 
situação de rua, de vulnerabilidade ou de risco social e com as/os 
catadoras/es de materiais recicláveis e reutilizáveis. 

130 Fortalecimento dos Conselhos Estaduais de enfrentamento nas ações à 
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exploração sexual de crianças, de adolescentes e o tráfico de pessoas. 

131 

Incluir a questão de gênero, sexualidades e Direitos Humanos nas 
formações dos recursos humanos de todas as Secretarias de Estados e 
Municipios da Federação responsáveis pela gestão das políticas 
públicas. 

132 
Apoiar a Criação das Comissões de Enfrentamento à Violência contra 
Mulheres, Pessoas idosas, LGBTT, Pessoas privadas de liberdade, 
Pessoas em situação de rua, Pessoas que vivem com HIV/AIDS. 

133 Criar uma lei orgânica dos direitos humanos 

134 

Garantir a igualdade de gênero e remuneração, aumentando a 
presença política das mulheres no Executivo, Legislativo e Judiciário, 
bem como nas empresas estatais e privadas, recorrendo às medidas 
especiais temporárias como cotas, dentro da perspectiva da 
diversidade (negras, indígenas, brancas, mulheres das florestas, do 
campo, urbanas, idosas, mulheres LBT, etc.) 

135 
Implementar políticas de combate à tortura e desmilitarização das 
policiais e da gestão pública 

136 
Promover audiências públicas para discutir ações políticas e incentivar 
a participação da sociedade nestes eventos 

137 
Propor a criação obrigatória de ouvidorias de polícias independentes 
nos estados e no Distrito Federal, com ouvidores protegidos por 
mandato e escolhidos com participação da sociedade. 

138 

Assegurar a autonomia funcional dos peritos e a modernização dos 
órgãos periciais oficiais, como forma de incrementar sua estruturação, 
assegurando a produção isenta e qualificada da prova material, bem 
como o princípio da ampla defesa e do contraditório e o respeito aos 
Direitos Humanos. 

139 

Garantir aos grupos em situação de vulnerabilidade o conhecimento 
sobre serviços de atendimento, atividades desenvolvidas pelos órgãos 
e instituições de segurança e mecanismos de denúncia, bem como a 
forma de acioná-los. 

140 
Ampliar as garantias da execução penal e abertura das unidades do 
sistema prisional e do sistema socioeducativo para as organizações da 
sociedade civil que atuam na defesa dos direitos humanos 

141 
Assegurar a igualdade racial, garantindo o cumprimento da lei em 
concursos públicos, utilizando cotas. 

142 
Criar e fortalecer equipamentos efetivos para encaminhar denúncias de 
violências e maus tratos contra pessoas idosas. 

143 

Divulgar dados e estatísticas atualizadas de todas as ações que 
envolvem o público em situação de vulnerabilidade, de risco social, 
prisional e socioeducativo, em formato acessível para pessoas com 
deficiência. 

144 

Elaborar um compromisso de participação social com a sociedade que 
incentive a implementação de conselhos paritários ou proporcionais, 
como espaços políticos para fortalecimento da democracia participativa 
(audiências públicas, orçamento participativo...) e sejam criados 
benefícios aos que implantarem e/ou cortes de orçamentos aos que 
não adotarem esta prática 

145 
Fomentar a intersetorialidade entre as políticas de assistência social 
saúde e poder judiciário para garantir cumprimento da lei 10.216/2001 
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(reforma psiquiátrica), da portaria interministerial numero 1777/2003 
(política nacional de saúde das pessoas em situação prisional) e do 
sistema nacional de atendimento sócio educativo (SINASE), de modo a 
contribuir com o sistema nacional de direitos humanos 

146 

Assegurar a promoção dos direitos humanos através da ampliação da 
rede pública de assistência social e saúde, adotando indicadores 
sociais e critérios epidemiológicos no lugar de critérios populacionais, 
como forma de garantir atenção e cobertura adequada nos municípios 

147 

Consolidar e expandir programas de serviços básicos de saúde e de 
atendimento domiciliar para a população, com foque na prevenção e 
diagnóstico prévio de doenças e deficiências, com apoio diferenciado 
às pessoas idosas, com deficiência, indígenas, negros e comunidades 
quilombolas, em situação de rua, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, 
transexuais, crianças e adolescentes, mulheres, pescadores artesanais, 
população de baixa renda, imigrantes, pessoas em sofrimento psíquico, 
usuários de álcool e outras drogas. 

148 

Vedar de forma absoluta a privatização do sistema prisional e do 
sistema socioeducativo, pelo entendimento que a pessoa privada de 
liberdade não pode ser fonte de lucro de empresas privadas, por ser 
atividade fim do Estado 

149 
Criação e Fortalecimento de organismos de políticas públicas para 
pessoas que cumprem penas alternativas e egressos do sistema penal. 

150 
Cuidar para que as edificações dos órgãos públicos e privados 
cumpram as normas de acessibilidade em todos os espaços. 

151 
Promover o aprofundamento do debate sobre a instituição do ciclo 
completo da atividade policial, com competências repartidas pelas 
polícias, a partir da natureza e da gravidade dos delitos. 

152 
Garantir o cumprimento da Convenção sobre os direitos da pessoa com 
deficiência, da lei brasileira de inclusão e do Decreto da Acessibilidade. 

153 
Implementar o Sistema Único de Segurança Pública, com ações de 
segurança pública pautadas e orientadas pelos direitos humanos e com 
ampla participação da sociedade civil 

154 

Incluir em todos os planos nacionais o termo específico sobre os 
direitos humanos, combate ao racismo, a homofobia e a todas as 
formas de discriminação inclusive no PNDH III, a obrigatoriedade de 
ações de promoção de educação em direitos sexuais de crianças e 
adolescentes para os agentes de atendimento notadamente, nas áreas 
de educação, segurança pública, assistência social, saúde, 
socioeducativos e afins 

155 

Criação de um Sistema Nacional que integre e fortaleça os atuais 
Sistemas de Proteção à Vítimas e Testemunhas; Defensores/as de 
Direitos Humanos; Crianças e Adolescentes Ameaçados de Mortes; e 
Depoente Especial e garantir que este sistema seja desenvolvido em 
nível estadual com seu respectivo orçamento, em observância ao 
princípio da proibição do retrocesso social e com amplo debate e 
participação da sociedade civil 

156 
Criar, implantar e dotar orçamentariamente na forma estabelecida no 
PNDH3 das Secretarias de Direitos Humanos e Diversidade. 

157 
Garantir o retorno de informações e indicadores em direitos humanos 
aos movimentos e à sociedade civil, com mapeamento estatístico dos 
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conflitos sociais. 

158 

Criação de um Sistema Nacional de Proteção à Pessoas Ameaçadas, 
que promova a articulação de políticas sociais básicas – educação, 
saúde, assistência e segurança pública, disciplinando 
responsabilidades entre os entes federativos para a continuidade e 
efetividade dos programas de proteção, bem como a celeridade do 
modelo de conveniamento. 

159 

Criação de um Sistema Nacional de Proteção à Pessoas Ameaçadas, 
que promova a articulação de políticas sociais básicas – educação, 
saúde, assistência e segurança pública, disciplinando 
responsabilidades entre os entes federativos para a continuidade e 
efetividade dos programas de proteção, bem como a celeridade do 
modelo de conveniamento. 

160 
Criar banco de dados nacional, estadual e municipal, com emissão de 
relatórios anuais, com informações sobre violações de direitos humanos 

161 

Atualizar estudo das demandas judiciais em trâmite envolvendo as 
violações dos Direitos Humanos nos Estados e na União, com o 
objetivo de gerar dados estatísticos (evitando impunidades e violações 
de Direitos Humanos) e conscientizar o poder judiciário, a fim de 
priorizar a tramitação dos casos de violações de direitos humanos. 

162 
Implementação do PNDH 3 com a efetivação do marco legal no campo 
dos Direitos Humanos com audiências publicas; 

163 
Implementação do PNDH 3 com a efetivação do marco legal no campo 
dos Direitos Humanos com audiências publicas; 

164 
Criação uma Comissão Interinstitucional para efetivação do Plano 
Estadual de Defesa dos Direitos Humanos no Estado do Acre 

165 

Criar centro de referência de cidadania e direitos humanos, para 
atendimento e acompanhamento de pessoas com direitos violados com 
especialista em área multiprofissional, realizando atendimento e 
encaminhamento ao setor responsável. 

166 
Criar banco de dados sobre entidades, partidos políticos, empresas, 
sindicatos, escolas e outras associações comprometidas com a 
promoção e proteção dos direitos humanos. 

167 

Criação de um fundo nacional de apoio, com dotação orçamentária 
específica, destinado às ações de direitos humanos, gerido pelo 
Conselho Nacional dos Direitos Humanos, garantindo-se o repasse 
orçamentário aos fundos estaduais e municipais; 

168 

Fortalecer, a partir do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho 
Nacional dos Defensores Públicos e Ministério da Saúde, o 
atendimento as populações vulneráveis, bem como ampliar a realização 
de mutirões de acesso à Justiça e a Saúde no sistema prisional. 

  
 

Eixo II – Subeixo 2: Enfrentamento da violência motivada por diferenças 
de gênero, raça ou etnia, idade, orientação sexual, identidade de gênero e 

situação de vulnerabilidade 

1 
Direito de requerer dados/informações pessoais – serviço público – 
“remédio institucional” habeas data - efetividade 

2 
Regulação da profissão das trabalhadoras e trabalhadores do sexo em 
âmbito nacional. 
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3 
Garantir o atendimento em saúde para a população e cumprimento dos 
princípios do SUS. 

4 

Garantir a implementação da Política Nacional de População em 
Situação de Rua/, através da institucionalização de programas 
específicos (saúde, educação, assistência) e fortalecimento das ações de 
redução de danos como preconiza o Ministério da Saúde. 

5 Reativar o Plano Juventude Viva. 

6 

Realizar formação em Direitos Humanos e desenvolver programa de 
enfrentamento ao racismo institucional e outras formas de discriminações 
para servidores públicos de todos os entes federados dos poderes, 
executivo, legislativo e judiciário. 

7 
Garantir a implantação e/ou implementação de Centros de Referências 
Especializados em Atendimento a Mulher – CREAM 

8 
Criar e fortalecer Conselhos Municipais de Direitos da Mulher, garantindo 
no orçamento recursos para o seu pleno funcionamento, criando também 
o Fundo Público Municipal e Estadual 

9 
Garantir a instalação e manutenção de Casa Abrigo Regional para 
Atendimento de Vítimas de Violência Doméstica 

10 

Permitir o acesso imediato ao conteúdo das imagens capturadas pelos 
sistemas internos de videomonitoramento das Unidades Prisionais e 
Socioeducativas, assim como o acesso a suas dependências, aos 
Membros do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Defensoria 
Pública, à Ordem dos Advogados do Brasil, aos Conselhos de Direitos 
Humanos, e demais órgãos fiscalizadores, proibindo-se, ainda, que as 
pessoas privadas de liberdade sejam levadas para áreas não cobertas 
por tal sistema, como pontos cegos. Por fim, garantir o retorno adequado 
do preso aos seus familiares quando este for solto, com 
acompanhamento psicológico e assistencial. 

11 

Implementar redes de apoio existentes nas suas especificidades e 
incentivo a qualificação profissional, nos âmbitos municipais, estaduais e 
federais, levando em conta as políticas públicas de apoio às mulheres 
encarceradas. 

12 

Criar canais de comunicação das pessoas privadas de liberdade com as 
suas famílias e aprimorar os serviços de acesso aos profissionais 
(Defensores Públicos, médicos, assistentes sociais e etc.) inseridos nas 
unidades prisionais. 

13 

Implantar, fortalecer e ampliar os Centros de Referências Especializados 
de Atendimento e as Casas de Acolhimento à mulher vítima de violência 
e realizar concurso público para contratação de profissionais em todos os 
Municípios. 

14 

Promover e estabelecer uma política de formação continuada sobre 
Direitos Humanos nos três níveis de poderes, incluindo Instituições 
públicas e privadas, principalmente os agentes de segurança pública 
(PM, bombeiros, DEPEN, GM, POLÍCIA CIENTÍFICA, POLÍCIA CIVIL, 
polícia federal) e privada, com foco no atendimento humanizado às 
vítimas de diferentes formas de violência. E garantir ainda a 
responsabilização dos agentes pelo descumprimento de função por 
omissão, negligência e abuso de autoridade, garantindo direito de 
queixa-crime sem apresentação de testemunha. 

15 Divulgar e reforçar os mecanismos de denúncia contra as atrocidades, 
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violências e mortes, sobretudo considerando as violações de direitos 
humanos contra população em situação de rua, realizadas por agentes 
da Segurança Pública e Sociedade Civil deverão ser divulgados aos 
órgãos internacionais como: OEA, ONU, Cortes Internacionais, como 
exemplo ou análogo a Lei Maria da Penha 

16 

Investir em políticas públicas preventivas e intersetoriais com a 
elaboração de campanhas afirmativas que combatam a violência contra 
as mulheres, pessoas idosas, população negra, LGBTT’s, crianças e 
adolescentes, população de rua, povos tradicionais, pessoas com 
transtorno mental e vulneráveis, conforme recomendação do PNDH 3. 

17 

Garantir que a Corregedoria das Polícias Civil e Militar, bem como da 
Secretaria Gestora do Sistema Prisional e Socioeducativo seja composta 
pela maioria simples (50% + 1) de representantes da sociedade civil, 
militantes de Direitos Humanos, de forma a contribuir com a apuração da 
violação dos direitos humanos por agentes da segurança pública, 
responsabilizando-os. 

18 
Garantir a implementação do SINASE em todos os centro de 
cumprimento de medida socio educativas no Brasil. 

19 
Apoiar a criação da Comissão de Enfrentamento a Violência e Maus 
tratos de criança e adolescente, garantindo a efetivação do Estatuto da 
Criança e do Adolescente - ECA. 

20 
Ampliar o processo educacional no que tange às pessoas inseridas no 
sistema prisional e à população em situação de vulnerabilidade e risco 
social. 

21 

Apoiar os estados, o Distrito Federal e os municípios na implementação 
de programas de atendimento ao adolescente em privação de liberdade, 
com garantia de escolarização, atendimento em saúde, esporte, cultura e 
educação para o trabalho, condicionando a transferência voluntária de 
verbas federais à observância das diretrizes do plano nacional. 

22 

Criar política de desencarceramento com apoio psicossocial para 
ressocialização e inserção no mercado de trabalho, com garantia de 
cursos profissionalizantes e a expedição de documentos para o apenado 
enquanto estiver no sistema prisional, bem como para o adolescente em 
cumprimento de medidas socioeducativas 

23 

Propor a revisão da estrutura, treinamento, controle, emprego e 
regimentos disciplinares dos órgãos de segurança pública, de forma a 
potencializar as suas funções de combate ao crime e proteção dos 
direitos de cidadania, bem como garantir que seus órgãos corregedores 
tenham autonomia perante a direção das instituições policiais. 

24 
Extinguir a realização de revista vexatória aos visitantes de unidades 
prisionais e de unidades do sistema socioeducativo 

25 

Restringir ao máximo as prisões cautelares, ampliar a redução de penas 
e descriminalização de condutas, em especial aquelas relacionadas à 
política de drogas, tanto no sistema prisional como no sistema 
socioeducativo 

26 
Apoiar a Criação das Comissões de Enfrentamento à Violência contra 
Mulheres, Pessoas idosas, LGBTT, Pessoas privadas de liberdade, 
Pessoas em situação de rua, Pessoas que vivem com HIV/AIDS. 

27 
Ampliar as garantias da execução penal e abertura das unidades do 
sistema prisional e do sistema socioeducativo para as organizações da 
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sociedade civil que atuam na defesa dos direitos humanos 

28 
Criar e fortalecer equipamentos efetivos para encaminhar denúncias de 
violências e maus tratos contra pessoas idosas. 

29 

Criação dos Conselhos Comunitários de Segurança, em todo o território 
nacional, de caráter consultivo e deliberativo, quanto às situações 
ocorridas nas comunidades, tendo entre seus integrantes membros da 
segurança pública e membros da sociedade civil organizada. 

30 
Criar a delegacia especializada de crimes contra os direitos humanos e 
intolerâncias correlatas. 

31 
Criar campanha de mobilização da população, através das mídias e 
meios de comunicação sobre a existência e o valor da diversidade 
religiosa e combate à intolerância. 

32 

Criar e Implementar Delegacia da Mulher, com caráter 24 horas, em cada 
macro-região (Divisionais da Divisão de Polícia Civil), que atendam 
também as demandas de mulheres Lésbicas, Bissexuais e Transexuais e 
Travestis, obrigatoriamente com servidores com formação especifica. 

33 

Criar instrumentos de prevenção/monitoramento da violência no que 
tange ao combate à intolerância religiosa, bem como audiências públicas 
temáticas sobre violência cometidas contra povos e comunidades 
tradicionais. 

34 
Defesa intransigente e combate à violação dos Direitos da população 
LGBT. 

35 

Efetivação de políticas intersetoriais de inclusão para afrodescendentes, 
indígenas, quilombolas, ciganos, imigrantes que venham a garantir a 
efetivação do combate a discriminação, ao preconceito, à intolerância 
correlatas ao genocídio e à xenofobia.(CG) 

36 
Elaborar diretrizes para as políticas de prevenção à violência com o 
objetivo de assegurar o reconhecimento das diferençasculturais, 
geracionais, de gênero, étnicoracial e de orientação sexual. 

37 

Fomentar a criação os municípios de médio e grande porte Comitês de 
Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para População 
em Situação de Rua, conforme Decreto n° 7053/09 para realização de 
ações como o censo (pesquisa censitária) das pessoas em situação de 
rua e diagnóstico das realidades regionais e locais no concernente ao 
acolhimento destas pessoas; garantindo acesso das pessoas em 
situação de rua às contas públicas dos serviços de atendimento a 
população de rua devem ser abertas, discutidas e aprovadas em 
assembleia realizadas nos espaços de acolhida; maior visibilidade da 
população em situação de rua. 

38 

Garantia de atendimento digno e humanizado, 24 horas ininterruptas, 
para pessoas que necessitam dos serviços do Instituto Médico Legal, 
seja em decorrência de exame de corpo delito ou necropsia/autópsia, 
desmilitarizando a atividade e mantendo a profissional do sexo feminino 
para atendimento de mulheres vítimas de violência. 

39 
Garantir a documentação das pessoas transgênero no país, inclusive 
através da capacitação permanente dos funcionários públicos a fim de 
respeitar, orientar e validar a documentação de pessoas transgênero 

40 
Garantir a não retirada de instrumentos de trabalho das/os catadoras/es 
de materiais recicláveis e reutilizáveis por parte das forças de segurança 
e das agências de fiscalização. 
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41 

Garantir e fortalecer atenção em saúde nas unidades de média e alta 
complexidade nos municípios do Estado do Amazonas, considerando a 
diversidade do sujeito e dos territórios com prioridade em grupos de 
maior vulnerabilidade: população mestiça, negros, LGBT, usuários de 
álcool e outras drogas, pessoas com deficiência, indígenas, ribeirinhos, 
população em situação de rua, profissionais do sexo, pessoas vivendo 
com HIV/AIDS, crianças, adolescentes e jovens, mulheres e idosos. A 
essa população devem ser garantidos: educação, moradia, assistência 
social, cultura, exames laboratoriais, alimentação e nutrição, acesso À 
medicação com promoção à saúde, assim como educação continuada 
aos profissionais de saúde, com ênfase nos direitos humanos, para 
garantia de acolhimento adequado e resolutivo da demanda. 

42 
Garantir o cumprimento da Convenção sobre os direitos da pessoa com 
deficiência, da lei brasileira de inclusão e do Decreto da Acessibilidade. 

43 

Garantir o cumprimento da lei que estabelece aos filhos dos ciganos e 
circenses a inclusão em escola, em qualquer tempo do ano letivo, dando 
a continuidade em cada lugar que estiverem. Além da expedição de 
documentos em tempo hábil. 

44 
Implementar políticas públicas específicas para as mulheres, com base 
nos planos municipais, estaduais e nacional. 

45 

Incluir na política habitacional cota específica para a População em 
situação de rua, LGBT, em especial Travestis e Transexuais e egressos 
do sistema prisional e de socioeducação em privação de liberdade, nos 
três entes federativos. 

46 

Interiorizar a rede de enfrentamento à violência contra a mulher e 
estender o horário de atendimento das Delegacias Especializadas da 
Mulher, para que estas funcionem 24 horas, todos os dias, inclusive 
feriados. 

47 
Pelo fim da criminalização dos movimentos sociais, assegurando-se a 
sua livre atuação na sociedade; 

48 

Propomos aos Ministério da Educação, Ministério da Saúde, 
Desenvolvimento Social e a SDH, elaborem, implementem e executem 
campanhas educativas institucionais, que devem ser veiculadas em 
mídia televisiva, radiofônica, escrita, periodicamente e em formatos 
acessíveis, visando o enfrentamento  das situações de violação de 
direitos e discriminações: de orientação sexual, identidade de gênero, 
étnico-racial, pessoas com deficiência, geracional, gênero, religiosa, 
xenofobia, situação de vulnerabilidade social, situação carcerária e tráfico 
de pessoas. Para a real efetivação do enfrentamento a todos os tipos de 
violência apontadas, a União promoverá a capacitação de agentes 
públicos que atuarão como multiplicadores e replicarão junto aos órgãos 
e instituições públicas e privadas, afetos aos temas específicos junto aos 
Estados e Municípios. 

49 

Propor a identificação e o combate de mecanismos geradores da 
exclusão e marginalização impostas a grupos ou pessoas de diversas 
etnias, orientação sexual, identidade de gênero, dentre outros 
identificadores sociais; 

50 
Que seja implementado nos formulários e campos de preenchimento dos 
boletins de ocorrência, espaço para o nome social das travestis e 
transexuais, além de se acrescentar identidade de gênero e orientação 
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sexual como forma de combater a trans/homo/lesbo/fobia, conforme 
recomendação do formulário do PNDH3. 

51 
Que seja incluso Direitos Humanos, combate ao racismo, a homofobia e 
a todas as formas de discriminação nos programas dos editais de 
concursos Públicos do Pará 

52 
Realizar de forma integrada e coordenada as ações sociais com foco na 
juventude, a fim de prevenir a cooptação pelo crime e a prática eventual 
de delitos por cidadãos em vulnerabilidade social. 

53 
Reformulação de boletim de ocorrência com campos específicos para 
crimes de LGBTFobia 

54 

Criar canais de aproximação entre o Judiciário, Ministério Público, 
Defensoria Pública e demais segmentos envolvidos com a população, 
com vistas a fortalecer o diálogo dos envolvidos objetivando a promoção 
do acesso à justiça a todas e todos semdistinção. 

55 
Alternativas sistema penal – discussão aprofundada sobre justiça 
restaurativa 

56 

Capacitar os servidores públicos de segurança pública e sistema de 
justiça em conteúdos de direitos humanos, combate ao racismo, a 
homofobia e a todas as formas de discriminação de forma continuada e 
em parceria com instituições com comprovada atuação e competência na 
área dos direitos humanos; 

57 

Criar, Implementar acolhimento institucional na modalidade “Casa 
Abrigo/casa de acolhimento” com equipe multidisciplinar (psicológico, 
social e jurídico) dos Estados visando atender mulheres vítimas de 
violência por agressão motivada por intolerância de gênero, garantindo-
se o atendimento à mulheres Lésbicas, Bissexuais, Transexuais e 
Travestis bem como o atendimento universalizado a todas as mulheres. 

58 

Desenvolver políticas públicas de combate à tortura e aos maus tratos 
nos diversos setores do sistema prisional. Divulgar e criar visitas 
sistemáticas dos órgãos que recebem e apuram denúncias de violências 
físicas e psicológicas; / Garantir o direito de expressar a orientação 
sexual e identidade de gênero (não ser discriminada pelos profissionais 
da saúde e do sistema penitenciário); / Ampliar os mecanismos de 
acesso a remissão de pena. 

59 

Estabelecer políticas de proteção aos direitos humanos às comunidades 
e povos estrangeiros no Estado (os originários de países em conflito e os 
migrantes em razão de estudo), por meio da estruturação de projetos de 
assistência e de qualificação profissional e fixação territorial da 
população migrante. 

60 
Garantir condutores urinários descartáveis femininos nas unidades de 
saúde pública à disposição dos usuários do SUS, visando a prevenção 
do HPV e demais DST 

61 

Implantar políticas públicas que combatam o tráfico de   pessoas,   
assegurando   às   vitimas   atendimento psicossocial,  jurídica,   
trabalhista   e   de   urgência, capacitando as mesmas para retornar ao 
mercado de trabalho e à educação formal. (CG) 

62 

Implementar e garantir nas instituições publicas e privadas o 
reconhecimento e adoção do nome social para aqueles e aquelas cujo a 
identificação civil não reflita adequadamente sua identidade de  gênero, 
mediante a solicitação da/do interessado/a, conforme o decreto no. 
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7.388/ 2010, e com fundamento do parecer CDCD/LGBT no. 01/2015 

63 
Implementar o Sistema Único de Segurança Pública, com ações de 
segurança pública pautadas e orientadas pelos direitos humanos e com 
ampla participação da sociedade civil 

64 
Apoiar estudos, pesquisas e discussão dos problemas dos trabalhadores 
migrantes e suas famílias. 

65 
Discussão sobre a questão indígena – aprofundamento do debate ao 
acesso à terra – contra a PEC. 215 

66 

Fortalecimento do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, 
por meio da instituição, por lei, de Comitês e Mecanismos Estaduais de 
Prevenção e Combate à Tortura (este com criação de cargos de perito), 
com mandato para atuar não apenas em instituições fechadas, de acordo 
com as Diretrizes do Protocolo Facultativo à Convenção Contra Tortura 
da ONU 

67 
Garantir nos editais de concursos públicos do sistema de segurança e 
justiça vagas para equipes técnicas psicossocial, que possam colher e 
atender as demandas dos grupos vulneráveis 

68 

Revogar a lei 2909 que dispõe sobre acampamentos na área urbana de 
campo. (cg). Bem como normativos estaduais municipais e federais que 
por ventura que limitem o direito de montar s acampamentos em áreas 
urbanas. 

69 
Capacitar  a população  vulnerável dentro das suas especificidades   e   
habilidades   possibilitando a inserção no mercado de trabalho. (N.A) 

70 

Construção de um Pacto Inter-Institucional de prevenção e combate à 
violência de Estado contra populações em situação de vulnerabilidade e 
fortalecer mecanismos de responsabilização efetiva de agentes públicos 
que cometerem violações aos direitos humanos ou violência contra 
populações vulneráveis. 

71 
Questão quilombola – não ao corte de verba – acesso à terra e garantia 
de fato e de direito 

72 
Sejam incluídos os quesitos raça, cor, orientação sexual e religião nos 
formulários de atendimento da Polícia Civil 

73 
Promover políticas voltadas ao respeito da sexualidade feminina e ao 
combate de padrões machistas. 

74 
Capacitação dos funcionários do Sistema de Segurança Pública para 
tipificação dos crimes de racismo, inclusive racismo religioso, de 
homofobia e de todas as formas de discriminação 

75 
Políticas públicas a trans ao acesso ao mercado de trabalho – políticas 
públicas de saúde, educação 

76 
Promover a realização de estudos e pesquisas sobre violência, custos da 
violência, discriminação, vitimização e direitos humanos. 

77 

Reformular o Conselho da Comunidade, de acordo com o artigo da Lei 
de Execuções Penais (LEP), no mesmo formato dos Conselhos 
Municipais de Políticas Públicas, incluindo a responsabilização dos 
poderes públicos, locais e regionais com intuito de avaliar, fiscalizar e 
criar programas de atenção ao interno e sua família com enfoque na 
Educação em Direitos Humanos relativos à orientação sexual, identidade 
de gênero, etnia assegurados por meio de políticas públicas, de geração 
de renda, saúde (atenção básica, CAPS), assistência social e educação, 
tendo etapas de monitoramento e avaliação até sua liberdade, 
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trabalhando com alinhamento dos órgãos de Justiça e Segurança na 
perspectiva dos Direitos Humanos e Justiça Restaurativa 

78 
Criar banco de dados sobre violações dos direitos humanos e o perfil dos 
autores e das vítimas. 

79 
Fortalecimento – reforma psiquiátrica - movimento antimanicomial -  
ampliar as residências a quem não tem vínculo familiar 

80 Humanização dos serviços públicos 

81 
Fim do silenciamento linguístico das minorias – acesso ao serviço público 
– garantia e inserção -  interpretes – “tenha voz” 

82 
Política para visibilização dos dados estatísticas com os índices para o 
enfrentamento das violações de Direitos Humanos de todos (as). 

83 

Fortalecer a educação em direitos humanos, combate ao racismo, a 
homofobia e a todas as formas de discriminação nas escolas e órgãos 
com a necessidade da qualificação; capacitação para o enfrentamento da 
garantia dos direitos humanos. 

84 
Idosos – capacitação na esfera pública e no transporte público para 
atendimentos aos idosos 

85 Fortalecer Políticas Públicas de atendimento às populações de ruas 

86 
Preparo de recursos humanos nas delegacias em geral, mas 
especialmente nas especializadas, para o trato com a questão do 
feminicídio 

87 
Garantir a assistência à saúde das mulheres e homens transexuais e 
travestis nas unidades de saúde 

88 
Humanização do atendimento às mulheres vítimas de violência 
doméstica 

89 Humanizar o tratamento aos encarcerados, por parte dos funcionários 

90 
Uma melhor apuração das denúncias feitas pelas travestis profissionais 
do sexo em relação ao assédio de policiais militares, civis e federais nas 
zonas de prostituição 

91 

Aprovar lei que institui o crime de ódio por motivações de diferenças de 
gênero, raça, etnia, idade, orientação sexual, identidade de gênero, 
situação de vulnerabilidade, preconceito religioso e preconceito 
xenofóbico. (CG) 

92 

Assegurar a proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas 
isolados. Imediata demarcação das Terras Indígenas Kawahiva do Rio 
Pardo, Apiaka do Pontal, Isolados e Piripkura. Proibir qualquer atividade 
econômica no interior e no entorno das terras indígenas ocupadas 
tradicionalmente em face da vulnerabilidade dos mesmos. 

93 Capacitação em Direitos Humanos para o Sistema de Justiça 

94 

Capacitação permanente das equipes do Sistema Único de Saúde (SUS) 
e do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) que atuam no 
atendimento às pessoas idosas, com transtornos mentais, dependentes 
químicos, em situação de rua e vulnerabilidade social, incluindo crianças, 
adolescentes e mulheres vítimas de violência, promovidas 
preferencialmente pelas universidades públicas. 

95 
Criação de Lei de proibição do uso de termos pejorativos direcionadas à 
comunidade surda. 

96 
Criação de mecanismo que permite o controle externo do tribunal de 
contas e do judiciário e garanta a participação social no setor 

97 Criar nos conselhos de direitos humanos, as comissões de mulheres, 
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povos e comunidades tradicionais, idosos, LGBTs e outras populações 
vulneráveis. 

98 
Criar procedimento padrão de abordagem policial para a população 
vulnerável e em risco social. 

99 
Estender o curso “Prepara NEM” para as profissionais do sexo, que não 
têm condições de pagar cursinhos para se preparar para o ENEM. 

100 

Fomentar a articulação da rede de proteção e defesa de direitos 
humanos do Estado do Ceará permanentemente, através da criação de 
GT´s e de observatórios para monitoramento da denúncias de violações 
aos direitos humanos e das políticas públicas nessa área. 

101 

Fortalecer através de ações os enfrentamentos aos diversos tipos de 
violências sejam elas: gênero raça/etnia, idade, orientação sexual, 
identidade de gênero, situação de vulnerabilidade, diversidade religiosa, 
pessoas com deficiência e xenofobia; reconhecendo e respeitando as 
novas configurações familiares. 

102 
Fortalecer o Comitê Estadual de Respeito à diversidade religiosa e criar 
fóruns, redes e conselhos que pautem todas as manifestações religiosas 
ou não. 

103 Garantir a implementação e execução das leis 10.639 e 11.645 

104 

Garantir o cumprimento da lei da Reforma Psiquiátrica vigente no país, 
com expansão e qualificação da rede de atenção psicossocial, a saber: 
Unidades Básicas de Saúde - UBS, consultório de rua, Núcleo de Apoio à 
Saúde da Família - NASF, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, 
Unidade de Acolhimento - UA, Redução de Danos - RD, Serviço 
Residencial Terapêutico - SRT, urgência/ emergência, leitos em hospital 
geral, processos de desinstitucionalização e geração de renda)por meio 
de dotação orçamentária, com ênfase no cuidado por território, 
garantindo os processos de educação permanente aos trabalhadores 
para efetivar a mudança do modelo de atenção superando a lógica 
manicomial/ hospitalocêntrica para um cuidado de base comunitária, 
dando ênfase à redução de danos como ética do cuidado e garantindo o 
respeito às diversidades com foco no cuidado em liberdade 

105 

Garantir o financiamento para a criação e manutenção de CENTROS DE 
REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS para todos os Estados 
conforme demanda regional, para atendimento às populações sociais 
vulneráveis (povos tradicionais de matriz africana, negros, idosos, 
indígenas, ciganos, quilombolas, LGBT, pessoas com deficiência, 
mulheres, imigrantes, migrantes, pessoas em situação de rua) que seja a 
porta de entrada para atendimento multidisciplinar (psicológico, social e 
jurídico), além de articulador da rede de proteção aos direitos humanos 
(Defensoria Pública, OAB, CRAS, CREAS, MP, DDM, Casas de 
Acolhida/Passagem, Saúde e Educação) e também promotor e difusor de 
conhecimento em direitos humanos por meio de capacitação contínua da 
rede de Direitos Humanos. Essa iniciativa deve ser promovida pela 
Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal. 

106 

Garantir recurso financeiro e orçamentário para a ampliação da 
combertura da atenção secundária e terciária em saúde nos muncípios 
do Estado do Amazonas,, considerando a diversidade do sujeito e dos 
territórios com prioridade em grupos de maior vulnerabilidade como 
negros, mestiços, caboclos, LGBT, usuários de álcool e outras drogas, 
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pessoas com deficiência, indígenas, ribeirinhos, população em situação 
de rua, profissionais do sexo, pessoas vivendo com HIV/AIDS, crianças 
adolescentes e jovens, mulheres e idosos, assegurando a 
complementação nutricional, exames laboratoriais e especializados, 
distribuição de medicamentos de uso contínuo especiais e excepcionais 
como promoção em saúde, assim como educação continuada aos 
profissionais de saúde com ênfase nos direitos humanos como garantia 
de acolhimento adequado e resolutivo da demanda. 

107 
Implementação de políticas públicas para indígenas que vivem no 
contexto urbano. 

108 

Implementar em Secretarias de Estado e Secretarias Nacionais políticas 
de enfrentamento à violência, bem como instâncias de denúncias e 
averiguação de descumprimento da legislação especifica, referente a 
crimes relacionados às diferenças de gêneros, raça, etnia, idade, 
orientação sexual e situação de vulnerabilidade. 

109 
Realizar debate sobre o atual modelo de repressãoao tráfico de drogase 
estimular a discussão sobre modelos alternativos de tratamento do uso, 
considerando o paradigma da redução de danos. 

110 

Repasses de verbas da união visando a implementação de políticas 
públicas voltadas ao combate à LGBT Fobia, ao machismo, do racismo e 
de todas as questões que envolva os grupos em estado de 
vulnerabilidade social 

111 

Garantir ao povo indígena o seu nome tradicional no seu registro de 
nascimento, na sua própria língua conforme sua etnia, assim como seus 
direitos à merenda escolar, profissionais da educação, conforme suas 
necessidades em suas aldeias de origem. 

112 
Ampla campanha da questão da educação em direitos humanos, 
combate ao racismo, a homofobia e a todas as formas de discriminação 

113 
Ampla campanha de divulgação nas mídias sobre direitos da pessoa 
idosa, minimizando e eliminando todas as formas de violação desses 
direitos 

114 
Garantir maior fiscalização dos direitos da pessoa idosa nas três esferas 
federal, estadual e municipal 

115 
Incluir nas Leis Orçamentárias Anuais e nos Planos Plurianuais políticas 
públicas em direitos humanos 

116 
Seminários formativos sociedade civil/audiência servidores e servidoras 
sobre combate a pedofilia virtual e desarticulação das redes de tráfico 
humano 

117 
Garantir sigilo de sorologia positiva e responsabilização criminal da 
revelação, especialmente dos profissionais dos CTA’s 

118 

Incluir em todos os planos nacionais o termo específico sobre os direitos 
humanos, combate ao racismo, a homofobia e a todas as formas de 
discriminação inclusive no PNDH III, a obrigatoriedade de ações de 
promoção de educação em direitos sexuais de crianças e adolescentes 
para os agentes de atendimento notadamente, nas áreas de educação, 
segurança pública, assistência social, saúde, socioeducativos e afins 

119 
Garantir uma cultura sem racismo; Por Políticas Públicas que respeitem a 
tradição e diversidade dos povos e comunidades tradicionais, levando em 
consideração o fator / custo amazônico 

120 Ações propositivas para incorporação do atendimento de pessoas de 
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identidade feminina em situação de vulnerabilidade nas esferas do 
Estado, como as realizadas no SUAS (principalmente o CREAS) e no 
SUS (saúde sexual e reprodutiva, atendimento de violência sexual, 
encaminhada para atendimento conforme os moldes da Casa da Mulher 
Brasileira, ficha de notificação de violência interpessoal/autoprovocada, 
dentre outros). 

121 
Ampliar e implementar o Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência 
Sexual - SAAVIS e Centros de Reabilitação em Dependência Química, 
nos Municípios do Estado do Amazonas. 

122 

Aprimorar inserção de dados, sistematização e publicização das 
informações referentes a raça/cor, identidade de gênero e orientação 
sexual com integração de banco de dados das esferas do Poder Público, 
bem como em casos de denúncia de racismo e outras formas de 
discriminação no atendimento público. 

123 
Capacitar servidores públicos para atendimento humanizado em respeito 
a identidade de gênero em relação ao nome social. 

124 

Combater e criminalizar a intolerância às religiões de matrizes africanas e 
todas as demais religiões, bem como realizar incidência política pela 
aprovação do PL 7.582/2014, com o objetivo de criminalizar todos os 
tipos de intolerância. 

125 
Criação de um Programa de combate ao preconceito junto às entidades 
religiosas, previamente cadastradas, com apoio do Ministério da 
Educação. 

126 
Criar mecanismos que garanta o direito dos terreiros de matrizes 
africanas a manifestar suas crenças em seus locais sagrados 

127 
Criar um programa que abranja a comunidade cigana de rancho fixo e 
itinerante, garantindo acesso ao território, a saneamento básico incluindo 
a disponibilização de banheiros químicos, saúde, educação e cidadania 

128 

Elaborar estratégias de mediação de conflitos  nas escolas e outras 
instituições formadoras, inclusive as de ensino superior promovendo a 
formação docente para a identificação de sinais de violência e abusos, 
sobretudo a contra crianças e adolescentes, seu encaminhamento 
adequado, e a reconstrução das relações no âmbito escolar; 

129 

Extinguir autos de resistência ou documentos equivalentes e restringir o 
uso de armas de fogo e letais em determinadas situações de conflito, em 
comunidades com alto índice de violência, exceto em defesa da vida ou 
contra ameaça iminente de morte do agente público de segurança e 
terceiros 

130 
Fortalecer a educação em direitos humanos, combate ao racismo, a 
homofobia e a todas as formas de discriminação nos diversos níveis de 
ensino 

131 

Fortalecer mecanismos para combater qualquer forma de a violência e 
discriminação contra os povos indígenas, quilombolas, povos e 
comunidades tradicionais, em especial para as mulheres vítimas de 
casos de violência psicológica, sexual e de assédio moral. 

132 

Garantir aos grupos em situação de vulnerabilidade o conhecimento 
sobre serviços de atendimento, atividades desenvolvidas pelos órgãos e 
instituições de segurança e mecanismos de denúncia, bem como a forma 
de acioná-los. 

133 Garantir e fiscalizar a legislação que proíbe que os policiais civis e 
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militares prestem serviços de segurança a pessoas físicas e/ou jurídicas; 
estando esses sujeitos respondendo juridicamente em Fórum comum 
quando constatado este fato. Uma vez que a sua contratação nos 
serviços públicos exige dedicação exclusiva. 

134 
Garantir e proteger a liberdade religiosa e os locais de culto das religiões 
de matrizes africanas. 

135 

Implementação, fortalecimento e/ou criação das ouvidorias de agências 
de controle externo com a participação da sociedade civil, das 
instituições políticas, executivas e judiciárias da administração pública 
direta ou indireta, quando afeta os direitos humanos 

136 
Recomendar ao Poder Judiciário a criação de varas especializadas para 
atendimento a casos de discriminação contra populações em situação 
vulnerável. 

137 
Criação e implementação de Delegacia Especializada em crimes raciais, 
que atendam casos de discriminação religiosa, identidade de gênero, 
sexuais e étnico-raciais. 

138 

Ampliar a assistência psicossocial pública ás vítimas de violência a 
população de gays, travestis, lésbicas, transexuais e profissionais do 
sexo no âmbito de saúde, da educação, da assistência e do sistema 
prisiona 

139 
Ampliar o número de Delegacias da Mulher e capacitar todos os agentes 
e demais servidores (as) dessas unidades para a melhoria do 
atendimento da mulher vítima de violência. 

140 

Aprimorar inserção, sistematização e publicização dos sistemas de 
notificação de violência (Sistema de Informação Notificação e Agravos do 
SUS / Operadores da Segurança Pública, Assistência Social, SIPIA entre 
outros) para que tenham os campos “orientação sexual”, “identidade de 
gênero” e nome social, considerando à Resolução 11/2014 da SDH. 

141 

Criar, expandir e fortalecer os serviços da Rede de Atenção às Pessoas 
Idosas, prioritariamente os Centros de Convivência, os Centros-Dia, as 
Casas-Lares e as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs 
sem fins lucrativos), as Unidades de Saúde da Família, consultas 
especializadas em geriatria e gerontologia, garantindo financiamento, e 
viabilizar a implementação dos Centros-Dia a fim de fortalecer os 
vínculos familiares, visando à interlocução para o combate à violência 
através dos diferentes órgãos públicos como os de Segurança, o 
Ministério Público, as Secretarias de Saúde, de Assistência Social e 
outros, por meio de uma Rede Multidisciplinar, no intuito de criar espaços 
de formação multigeracional que trate sobre o envelhecimento e garanta 
assim, o respeito e a participação digna da pessoa idosa na sociedade 

142 
Desenvolver e implantar sistema nacional integrado das redes de saúde, 
de assistência social e de educação para a notificação de violência 
contra a população vulnerável. 

143 

Efetivar a implementação da rede de enfrentamento à violência contra a 
mulher, como prevê a lei maria da penha. Nesse sentido, sugere-se que: 
a delegacia da mulher atenda em período integral e fins de semana, com 
a presença de intérpretes (inclusive de libras) e tradutor de sistema 
braille; e que a casa abrigo seja acessível as mulheres, 
travestis/transexuais e índias. Nesse contexto, é fundamental a 
existência de concurso público e contratação de profissionais de acordo 
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com o perfil dos cargos. Observando no momento da contratação o perfil, 
a formação e a afinidade com o público envolvido, com especial atenção 
às pessoas vulnerabilizadas. (DDOS) 

144 
Fortalecer campanhas e atividades de enfrentamento ao trabalho 
escravo, garantido a responsabilização dos violadores. 

145 

Garantir a formação continuada na temática educação em direitos 
humanos para os profissionais da educação em todos os níveis e 
modalidades e demais atores envolvidos no ambiente educacional de 
modo que estejam qualificados para lidar com a vida em comum, 
orientada por valores baseados na solidariedade, justiça, respeito e 
igualdade. 

146 
Garantir a liberdade dos ritos e símbolos de todas as religiões, em 
especial de matriz africana e indígena. 

147 

Garantir o atendimento especializado no setor público de saúde às 
pessoas em sofrimento psíquico, com transtornos mentais e dependência 
química, incluindo apoio às famílias, assim como criar ambulatório 
multidisciplinar de saúde e transexualização, garantindo tratamento de 
saúde e continuidade de tratamento da população de travestis e 
transexuais, ainda que em situação de privação de liberdade 

148 
Intolerância religiosa – questão: terreiros de matrizes africanas – 
manifestação contrária a intolerância religiosa 

149 

Promover campanhas educativas e pesquisas voltadas à prevenção da 
violência contra pessoas com deficiência, idosos, mulheres, indígenas, 
negros, crianças, adolescentes, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, 
travestis, pessoas em situação de rua e comunidades tradicionais dentre 
outros grupos vulneráveis. 

150 

Promover e intensificar campanhas educativas e pesquisas voltadas à 
prevenção da violência no meio urbano e rural, contra pessoas com 
deficiência, idosos, mulheres, indígenas, negros, crianças, adolescentes, 
lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis e pessoas em situação 
de rua em sofrimento psíquico e que fazem uso abusivos de substâncias 
psicoativas com ações permanentes. 

151 
Que não seja retirado das pautas das políticas públicas o termo Gênero. 
(Apresentação de uma moção) 

152 Fim da revista intima (vexatória) em todas as unidades prisionais. 

153 
Alterar a proposta de PL que trata da questão eleitoral, mudando a 
paridade de representantes no Congresso Nacional: 50% (cinquenta por 
cento) de mulheres e 50% (cinquenta por cento) de homens. 

154 
Avaliar o cumprimento da Lei Maria da Penha com base nos dados sobre 
tipos de violência, agressor e vítima. 

155 
Coibir e punir qualquer tipo de ameaças ou violência cometidas contra os 
povos indígenas e quilombolas ou quem de forma direta ou indireta 
violem os direitos desses povos. 

156 
Desenvolver ações de combate à violência institucional com ênfase na 
erradicação da tortura e na redução da letalidade policial e carcerária 

157 

Estabelecer política de prevenção de violência e de capacitação em 
direitos humanos aos policiais e demais agentes públicos, que atenda à 
população em situação de rua e na rua, pessoas que fazem uso abusivo 
de álcool e outras drogas, crianças e adolescentes vítimas de violência, 
adolescentes autores de atos infracionais, mulheres, idosos e pessoas 



220 
 

com deficiências vítimas de violência. 

158 

Fortalecer a rede estadual de atendimento à pessoas em situação de 
violência sexual, em especial mulheres, crianças e adolescentes, 
responsabilizando os agressores e fortalecendo o atendimento às 
vítimas, com ênfase aos municípios cortados pela BR 153, regiões de 
fronteiras e municípios que vivenciam o impacto de grandes obras. 

159 

Fortalecer ações estaduais e federais de enfrentamento sobre a violência 
motivada por diferenças de gênero, raça, etnia, orientação sexual, 
identidade de gênero, crença, idade e indivíduos e grupos em situação 
de vulnerabilidade. 

160 

Fortalecer as Defensorias Públicas, disponibilizando Defensores e 
Defensoras Públicos/Publicas, bem como servidores qualificados para o 
atendimento multidisciplinar e humanizado, em todos os municípios, para 
garantir a efetivação da Emenda Constitucional n.º 80 e o adequado 
acesso à justiça pelos vulneráveis 

161 
Garantir e efetivar a lei maria da penha, criando mecanismos para o seu 
cumprimento em todos os âmbitos, especialmente as medidas protetivas. 

162 

Implantar e Implementar espaço físico para os equipamentos públicos 
que visem promoção, proteção e reparação de violação de direitos, tais 
como Centro Estadual de Convivência para a Família, Centro Dia, Centro 
Especializado da Assistência Social - CREAS, Residência Inclusiva e 
Serviço de Acolhimento Institucional para a criança e o adolescente, 
adultos e idosos, em situação de rua. 

163 
Incluir no programa estadual de enfrentamento violência contra a mulher 
com a aquisição de Lanchas Lilás para fazer ações de pactuação com as 
mulheres das águas e florestas 

164 
Melhoria no atendimento nas delegacias da mulher - policiais mulheres e 
profissionais preparados para o atendimento 

165 

Promover ações locais e nacionais de formação sobre a questão 
indígena, incluindo os órgãos de segurança pública, o Ministério Público, 
o Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública e a população em geral, além 
dos próprios indígenas, como prova de respeito cultural, em consonância 
com a Lei 6.001/73 e os arts. 231 e 232 da Constituição da República. 

166 
Que seja sancionada a lei pelo governo de fóruns de enfrentamento e 
combate a violência domestica do campo, da floresta e das águas 

167 
Investir na estrutura física e de funcionamento das unidades prisionais 
visando garantir os direitos humanos e criar unidades prisionais 
específicas para mulheres e pessoas LGBTI. 

168 
Assegurar a efetividade da laicidade do estado, expressa na CF, de 
modo que a diversidade humana não sofra interferências de convicções 
religiosas nos poderes legislativo, executivo e judiciário. 

169 

Capacitar agentes públicos de segurança em direitos humanos com a 
participação da sociedade civil, alterando para isso o concurso 
atualmente restrito a policiais, intencionando uma formação qualificada 
destes agentes para que atendam às populações vulneráveis, visando a 
humanização das ações pela promoção dos direitos humanos e de uma 
cultura de paz 

170 
Criar o plano municipal de direitos humanos e enfrentamento a múltiplas 
violências. (CG) 

171 Criar programas nacional, estaduais e municipais de combate à violência 
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no âmbito da saúde mental bem como criar programas específicos para 
pessoas em situação de vulnerabilidade quanto à Saúde Mental, 
articulados à pesquisa e à Reforma Psiquiátrica. Assegurar a preparação 
de profissionais da Atenção Primária à Saúde para atendimentos de 
pessoas com transtornos mentais leves e moderados de modo a não 
centralizar o atendimento a esse público nos Centros de Atenção 
Pisicossocial - Caps. Construir e fomentar políticas intersetoriais que 
promovam direitos das pessoas com deficiência psicossocial, a fim de 
combater toda forma de discriminação e estigma. 

172 

Fomentar a implantação do serviço de recebimento e encaminhamento 
de denúncias de violência contra a pessoa idosa e pessoas com 
deficiência em todas as unidades da Federação, através da capacitação 
dos profissionais da rede de proteção de forma continua. 

173 
Garantir a execução das legislações específicas voltadas aos indígenas e 
às comunidades tradicionais. 

174 

Garantir aos grupos vulneráveis o conhecimento sobre acesso à justiça, 
abrangendo informações sobre serviços de atendimento, atividades 
desenvolvidas pelos órgãos e instituições, mecanismos de denúncias, 
formas de acessa-los. Criação de varas especializadas para atendimento 
a casos de discriminação, violação de direitos humanos e violência 
contra populações historicamente discriminadas 

175 
Garantir os direitos de políticas públicas voltados para os indígenas que 
vivem no contexto urbano, quando os mesmos decidem morar na cidade, 
inserindo-os no contexto urbano, dando a visibilidade cidadã. 

176 Implantar uma política estadual de mediação de conflitos. 

177 
Implementação e implantação do Plano de feminização da questão da 
AIDS em todos os municípios do estado do Pará 

178 
Que as delegacias registrem em boletim de ocorrência toda e qualquer 
violência doméstica na lei Maria da Penha 

179 
Realizar campanhas de enfrentamento da violência sexual contra à 
criança e ao adolescente, estimulando denúncias, a divulgação do disque 
100 e a prevenção de novos casos em âmbito estadual. 

180 
Reinclusão das questões de gênero nos planos municipais, estaduais e 
nacional – formação intelectual de estudantes – educação: sexualidade e 
gênero – plano de educação 

181 

Capacitação de operadores de segurança pública, com a participação da 
sociedade civil, para lidar com mulheres, população LGBTI, população de 
rua, usuários de drogas, vítimas de violência física e sexual, população 
negra e periférica e pessoas com deficiência, e outros grupos 
vulneráveis. 

182 
Amparar por lei órgãos estatais LGBT, planos de direitos LGBT, 
conselhos LGBT e fundos orçamentários, além de assegurar, por lei, 
nome social e respeito à pessoas trans nas áreas de governo 

183 

Criação de um Sistema Nacional que integre e fortaleça os atuais 
Sistemas de Proteção à Vítimas e Testemunhas; Defensores/as de 
Direitos Humanos; Crianças e Adolescentes Ameaçados de Mortes; e 
Depoente Especial e garantir que este sistema seja desenvolvido em 
nível estadual com seu respectivo orçamento, em observância ao 
princípio da proibição do retrocesso social e com amplo debate e 
participação da sociedade civil 
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184 

Criar o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Estado do 
Amazonas, assegurando o estabelecimento do Mecanismo Estadual de 
Prevenção e Combate à Tortura através de Lei Estadual, bem como 
fomentar a criação de Comitês nos Municípios do Estado. 

185 
Criminalizar administrativa e penalmente a Lesbofobia, homofobia, 
bifobia, transfobia, travestifobia e qualquer violência motivada por 
identidade de gênero e/ou orientação sexual. 

186 

Enfrentamento à homofobia e à discriminação em programas sociais 
desenvolvidos pelos órgãos municipais, estaduais e federais garantindo 
aos LGBT’s o acesso da permanência em todos os níveis e mobilidade 
de ensino sem qualquer discriminação por motivos de orientação sexual 
e identidade de gênero. 

187 
Fim das revistas vexatórias – mecanismos não humilhantes – resolução 
nacional – apreciação nos Estados 

188 
Formular um plano nacional de combate à violência contra a pessoa em 
situação de rua. 

189 

Garantir de forma efetiva a revisão da estrutura de treinamento, controle, 
emprego e regimento disciplinar dos órgãos de segurança pública, 
potencializando as suas funções em combate ao crime e proteção dos 
direitos de cidadania, bem como garantir que seus órgãos corregedores 
disponham de carreira própria, sem subordinação da direção das 
instituições policiais, incluindo novos concursos públicos para essa 
categoria. 

190 
Garantir no currículo escolar educação em gênero e diferenças. Inclusão 
da disciplina de direitos humanos (CG). 

191 

Implementar as ações referentes a crianças e adolescentes previstas na 
Política e no Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 
através da consolidação dos fluxos de encaminhamento e monitoramento 
das denúncias dos casos de tráfico. 

192 
Melhor atenção dos órgãos competentes para os casos de violência 
contra LGBTs, em especial as mulheres transexuais e travestis 

193 
Pautar a legalização/regulamentação das drogas (atualmente 
consideradas ilícitas) e descriminalização dos usuários de drogas, 
visando à prevenção de violações de direitos humanos. 

194 Realizar pesquisas e estudos sobre os impactos da violência sexual. 

195 
Abolição de programas jornalísticos de rádio e tv que incentivam a 
violação de direitos humanos. 

196 
Ampliação dos programas Rio sem Homofobia, Rio com Liberdade 
Religiosa, Rio sem Racismo, assegurando acesso aos serviços em todo 
estado do Rio de Janeiro 

197 

Ampliar o acesso das pessoas com direitos violados à justiça, garantindo 
o funcionamento das delegacias de proteção especializadas em regime 
de plantão (24 horas), com estruturação de equipe multiprofissional para 
acolhimento, atendimento e encaminhamento das denúncias. 

198 

Exigir do Poder Judiciário a elaboração de procedimento democráticos, 
transparentes, céleres, equânimes, para enfrentar os conflitos fundiários, 
de intolerância religiosa, racial, de gênero e orientação sexual, coletivos 
urbanos e rurais. Fortalecimento e ampliação de espaços de mediação 
de conflitos fundiários, evitando o despejo forçado de milhares de jovens 
e famílias jovens 
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199 
Garantir a inclusão do “nome social” em documentos oficiais nas 
unidades da federação, considerando a Resolução 11/2014 da SDH. 

200 

Garantir os Direitos Humanos da população LGBT em privação de 
liberdade, conforme a Resolução nº 1 do CNDC-LGBT em conjunto ao 
CNPCP de 2014, notadamente no que tange à criação de Ala LGBT em 
prisões e ao respeito ao uso de nome social e das características 
identitárias de gênero de travestis, transexuais e trangêneros, além da 
devida capacitação das/os agentes do sistema prisional. 

201 
Garantir que as pessoas com deficiência exerçam efetivamente as 
funções para as quais foram contratadas, devendo esse cumprimento ser 
rigorosamente fiscalizado pelos órgãos competentes. 

202 

Garantir que os delegados e as delegadas de polícia encaminhem à 
delegacia de casos discriminatórios nos municípios os casos de racismo, 
violência contra LGBT e todas as discriminações para fins de apuração e 
estatísticas 

203 
Iimplementar a punição contra crime de ódio, orientação sexual, 
feminicídio e genocídio, racismo e outros. (N.A) 

204 
Orçamento voltado para as ações afirmativas que atuem no combate ao 
racismo e promovendo a auto estima principalmente de jovens, crianças 
e mulheres das comunidades quilombolas. 

205 
Projetos de terceirização – ambientes de assedio – falta de “direitos 
humanos”; 

206 

Realizar estudos e pesquisas sobre o tráfico de pessoas e intensificar 
ações integradas de prevenção a exploração sexual de crianças, 
adolescentes, jovens e adultos através da identificação periódica das 
atividades produtivas em que há ocorrência de Trabalho Escravo. 

207 

Assegurar o fim do financiamento público direcionado às Comunidades 
Terapêuticas pelo Estado e fortalecimento da política de atenção aos 
usuários em consonância com a Reforma Psiquiátrica, e garantir a 
fiscalização regular de Comunidades Terapêuticas. 

208 
Criar certificação de empresa cidadã a empresa que proporcionar vagas 
a cidadãos lgbt, imigrante, refugiado, reabrigado e cigano em 
vulnerabilidade social através do cadastro único.(N.A) 

209 
Criar uma rede de proteção estadual e nacional às lideranças 
quilombolas e suas respectivas famílias que são vítimas de violência por 
parte dos usineiros e latifundiários dentro de seus próprio territórios 

210 

Estabelecer mecanismos que apoiem e obriguem as empresas públicas e 
privadas à inclusão adequada para a população privada de liberdade e 
egressas(os) dos sistemas prisional, visando a reinserção 
socioeconômica e consequente redução das taxas de reincidência 
criminal. 

211 

Garantir na legislação a cobrança do conteúdo de Direitos Humanos, 
combate ao racismo, a homofobia e a todas as formas de discriminação 
nos editais de concurso público para todo o funcionalismo público, em 
especial SEGUP e Sistema de Justiça; 

212 

Garantir os direitos, prevenir e combater a violência contra as 
comunidades tradicionais (quilombolas, terreiro, indígena, comunidade 
negra, ciganos, assentados, ribeirinhos, das águas, marés) e grupos em 
situação de vulnerabilidade. 

213 Garantir uma política de desencarceramento, por meio da efetivação e 
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implementação de penas e medidas alternativas à restrição de liberdade 
que assegurem a educação e socialização dos apenados e dos 
socioeducandos, bem como a inclusão social dos egressos desses 
sistemas 

214 
Implantação do mapeamento de terreiros de umbanda e candomblé, pelo 
órgão de direitos humanos do Poder Executivo, com o acompanhamento 
e fiscalização dos conselhos de direitos 

215 Presídios femininos – condições de saúde – precarização 

216 
- Criar, através do Ministério da Justiça, um modelo de delegacia de 
polícia federal especializada em demandas de jovens da diáspora. 

217 

- Criar uma rede de retaguarda, instrumentalizada pelo modelo de Centro 
de Referência de Direitos Humanos, para receber demandas e garantir a 
implementação dos direitos humanos de jovens estrangeiros, em 
situação de vulnerabilidade em razão de situação de 

218 

- Criação de um canal que receba, encaminhe e monitore denúncias de 
violência institucional, com centralidade na violência policial, em face de 
jovens negros e negras, indígenas, LGBTs, povos de terreiro e 
comunidades tradicionais. 

219 

- Criar instrumentos para a geração de indicadores e a publicização 
semestral de dados das ocorrências entre todas as unidades de IML, 
fazendo recorte de identidade de gênero, de orientação sexual, de etnia e 
raça e de população em situação de rua. 

220 

- Promover ações de formação sobre o combate ao racismo para as 
polícias civil e militar, o MP, o TJ, a Defensoria Pública, as/os agentes do 
sistema prisional, as/os trabalhadoras/es e servidoras/es do sistema 
socioeducativo e a população em geral. 

221 
- Disponibilização de recursos pelo Governo Federal e Estadual, em 
parcerias, para a criação e implantação de delegacias especializada para 
os casos que envolvam intolerância racial e religiosa. 

222 
- Garantir a publicidade dos dados relativos aos Crimes Violentos, Letais 
e Intencionais. 

223 
- Promover campanhas de desarmamento voluntário da população, bem 
como ações estratégicas para enfrentamento ao tráfico e a venda ilegal 
de armas. 

224 
- Que as delegacias possam criar dados de denúncias de racismo e 
racismo religioso, para compartilhar com a delegacia de crimes 
discriminatórias 

225 

Realização por parte do governo de formações continuadas, oficinas, 
encontros estratégicos para discutir questões de gênero, raciais, saúde 
da população negra, LGBT, pessoa idosa, pessoas em situação de rua e 
pessoas com deficiência, genocídio, LGBTfobia, fortalecendo as ações 
de combate à violência de gênero, raça ou etnia, idade, orientação 
sexual, identidade de gênero e situação de vulnerabilidade. 

226 

Requerer um Plano Nacional de Enfrentamento à Intolerância Afro 
Religiosa; Que tenha como prioridade coibir o uso de termos étnicos e 
culturais negros em operações civis e criminais, combatendo o racismo 
institucional. 

227 
Possibilitar o acesso efetivo à Defensoria Pública, considerando as 
especificidades das diferenças de gênero, raça ou etnia, idade, 
orientação sexual, identidade de gênero e pessoas em situação de 
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vulnerabilidade. 

228 
Fortalecer a atuação da Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar no 
combate e na apuração de crimes contra os Direitos Humanos. 

229 

Realizar mapeamento de casos, com pelo menos suspeita, de violação 
aos Direitos Humanos, através de uma plataforma digital, contemplando 
os mais diversos recortes dos segmentos sociais, com o objetivo de 
fiscalizar, denunciar aos órgãos competentes, orientar as vítimas dessas 
violações e punir os responsáveis. 

230 
Estudos e avaliações sobre mortes da população LGBT, com destaque 
para a população idosa. 

231 

Os conselhos municipais e os conselhos estaduais de direitos humanos  
devem promover debates sobre a desmilitarização das políticias, a 
exemplo de outros países que recursam a violência e a morte da 
população enquanto agentes de segurança , acompanhado de formação 
para a cidadania, des de da educação infantil. 

232 
Implantar projetos que promovam ações de enfrentamento à exploração 
sexual de, mulheres, crianças e adolescentes nas áreas onde são 
realizadas grandes obras como cinturão das águas e regiões turísticas; 

233 
Implantar projetos que promovam ações de enfrentamento à exploração 
sexual de, mulheres, crianças e adolescentes nas áreas onde são 
realizadas grandes obras como cinturão das águas e regiões turísticas; 

234 
Oferecer através de desenvolviemnto social investimentos para 
efetivação de políticas públicas que visa a reinserção social dos jovens 
em conflito com a lei e pessoas com deficiência e sofrimento psiquico. 

235 

Criar ambientes de convivência entre as pessoas presas, seus familiares 
e outras pessoas da sociedade extramuros na própria unidade prisional, 
bem como melhorar as condições de trabalho dos profissionais que 
atuam na segurança destas unidades. 

236 
Desmilitarizar as polícias com a formação de uma polícia comunitária e 
humanizada. 

237 
Garantir a humanização do sistema carcerário, focando na formação dos 
funcionários em Direitos Humanos e preparando o egresso para sua 
reinserção na sociedade 

238 
Garantir a humanização do sistema carcerário, focando na formação dos 
funcionários em Direitos Humanos e preparando o egresso para sua 
reinserção na sociedade 

239 
Criar casas de acolhimento temporário para pessoas em situação de 
vulnerabilidade que visitam familiares presos em unidades prisionais fora 
do seu município de residência, pelo tempo em que ocorrer a visita. 

240 
Ampliar programas de reinserção social do egresso  com projetos de 
educação e cidadania 

241 
Garantir a humanização do sistema carcerário, focando na formação dos 
funcionários em Direitos Humanos e preparando o egresso para sua 
reinserção na sociedade 

242 Garantir o cumprimento da Lei do SINASE 

243 

Elaborar diretrizes para as políticas de prevenção à violência através de 
campanhas, pesquisas e ações educativas que fortaleçam os direitos 
humanos das pessoas com deficiência, população negra, pessoa idosas, 
mulheres, indígenas e povos tradicionais, crianças e adolescentes, 
pessoas em situação de rua e população LGBT; 
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244 

Elaborar diretrizes para as políticas de prevenção à violência através de 
campanhas, pesquisas e ações educativas que fortaleçam os direitos 
humanos das pessoas com deficiência, população negra, pessoa idosas, 
mulheres, indígenas e povos tradicionais, crianças e adolescentes, 
pessoas em situação de rua e população LGBT; 

245 
Garantir acesso aos serviços públicos aos grupos nômades (saúde, 
educação e programas assistenciais) a demanda espontânea 
independente de comprovação de território fixo do usuário/a. 

246 
Garantir Implantação de Posto móvel (aquático e terrestre) de 
atendimento às mulheres em situação de violência e vulnerabilidade 
social em suas comunidades e territórios 

247 
Implantação de delegacia de igualdade racial e ser tipificado como crime 
hediondo e inafiançável a invasão de templos religiosos e agressão física 
de seus adeptos. Além da efetivação das políticas públicas já existentes. 

248 
Criar a Delegacia Especializada para atendimento à população de 
lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais – LGBT e étnico-racial. 

249 
Criar mecanismos de denúncias, de monitoramento e de enfrentamento 
às violações de direitos humanos, incluindo o uso de programas como o 
WhatsApp. 

250 
Que o governo federal fortaleça os mecanismos de combate ao trabalho 
escravo contemporâneo e ao tráfico de pessoas 

251 

Promover articulação entre o Governo Federal, Estadual, Municipal e 
sociedade civil, na perspectiva da criação e fortalecimento de políticas 
afirmativas e de enfrentamento a todas as formas de discriminação e em 
que unidade orçamentária e financeira serão incluídas; 

252 

Promover articulação entre o Governo Federal, Estadual, Municipal e 
sociedade civil, na perspectiva da criação e fortalecimento de políticas 
afirmativas e de enfrentamento a todas as formas de discriminação e em 
que unidade orçamentária e financeira serão incluídas; 

253 
Promoção da cultura de matriz africana através de fomento do governo a 
exemplo da criação do feriado na consciência negra, que deve ser 
incluído no calendário cultural e turístico no Estado de Rondônia. 

254 
Garantir uma política para combater a banalização do extermínio 
institucional da população negra, em especial a juventude negra; 

255 
Garantir uma política para combater a banalização do extermínio 
institucional da população negra, em especial a juventude negra; 

256 
Acessibilidade para toda população com deficiência nos canais de 
denúncia e emergência, como 180 e disque 100, bem como outros meios 
de comunicação de alegações de violações de direitos 

257 

Criar e promover (fiscalizar e  capacitar em todo o território a nível 
Municipal, Estadual e Federal) um programa de formação e 
Humanização que possibilite a qualificação e conscientização  no 
combate à violência contra a Mulher, com a humanização no atendimento 
das mulheres pelos policiais militares. 

258 
Incentivar a educação em Direitos Humanos com prioridade do 
crescimento com inclusão para minimizar as diversas expressões dos 
preconceitos existentes. 

259 
Consolidação e efetivação da Lei 9.982/2000, uma vez que o direito de 
prestação de assistência religiosa nas entidades hospitalares e nos 
estabelecimentos prisionais tem sido reiteradamente negado aos 
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sacerdotes de matriz africana e ciganos. 

260 
Criar a Política de Estado, no âmbito de Direitos Humanos, nas três 
esferas do governo, e divulgar de forma massiva em todas as mídias 
possíveis, utilizando materiais publicitários adequados e acessíveis; 

261 
Criar a Política de Estado, no âmbito de Direitos Humanos, nas três 
esferas do governo, e divulgar de forma massiva em todas as mídias 
possíveis, utilizando materiais publicitários adequados e acessíveis; 

262 
Garantir através de articulação interministerial a Implementação da 
Política Nacional da População LGBT (2011) ao que se refere ao 
processo transexualizador de forma integral. 

263 
Delegacias especializadas (criança e adolescente, idoso e Mulher) em 
todo os  Municipios do Estado. 

264 

Implantar políticas públicas que combatam o tráfico de pessoas, 
assegurando às vitimas o atendimento psicossocial, jurídico, trabalhista e 
de urgência, capacitando as mesmas para retornar ao mercado de 
trabalho e à educação formal. (CORUMBÁ) 

265 
Garantir a implantação de políticas públicas visando a prevenção e 
combate as violências contra mulheres, crianças e adolescentes, idosos, 
indígenas e população de rua,  especialmente da etnia negra 

266 

Que o governo estadual coloque 30% do seu efetivo. Para policiais 
femininas atuarem nos municípios do Interior e que essas policiais 
femininas estejam preparadas para atender essas mulheres  vitimas de 
violência. 

267 

Assegurar a melhoria das políticas de segurança pública para LGBTTI, 
levando em consideração as suas especificidades, dentre as quais: 
Seguridade da população Trans. nos presídios; Levantamento da 
demanda da rede nacional da população Trans.; Criar movimentos de PL 
em Assembleias Legislativas. Fortalecer a revisão do código militar em 
andamento na (SEJUS e SESDEC) para inclusão da população LGBTI. 
Aprovação da PL que inclui na grade curricular militar curso de formação 
de políticas LGBTI. 

268 

Promover ações articuladas entre as políticas de educação, 
cultura,saúde e geração de emprego e renda, visando incidir diretamente 
na qualidade de vida combatendo a violência da  população negra, 
pessoas com deficiência; idosos, mulheres, crianças e adolescentes e 
povos de comunidades tradicionais. 

269 

Gerar trabalho e renda visando assegurar o direito ao trabalho dos 
apenados, inclusive dentro do regime fechado, bem como criar uma 
política de cotas nas empresas para pessoas em situação de conflito com 
a lei, assegurando-se os mesmos direitos trabalhistas, inclusive para 
quem trabalha para remissão de pena 

270 
Cota trabalhista para população LGBTTI e nas universidades, com a 
implementação de ações afirmativas que propiciem a permanência e o 
respeito às identidades de gênero (nome social). 

271 
Realizar campanha de orientação e divulgação dos serviços disponíveis 
voltadas para pessoas com deficiência, em especial mulheres surdas que 
são vítimas constantes de violência pelas secretarias de saúde. 

272 Políticas sociais combate à exploração de crianças e adolescentes 

273 
Divulgar e apoiar a justiça restaurativa no sistema educacional e nos 
parlamentos estaduais e municipais, garantindo oque esta disposto no 
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eca e no sinase. 

274 
Divulgar e apoiar a justiça restaurativa no sistema educacional e nos 
parlamentos estaduais e municipais, garantindo oque esta disposto no 
eca e no sinase. 

275 
Instituir políticas públicas voltadas para o combate do genocídio da 
população negra e LGBT; 

 
 

Eixo II – Subeixo 3: Enfrentamento ao extermínio da juventude negra 

1 

Redes sociais – fiscalização nos espaços virtuais de 
criminalização/humilhação questões de vulnerabilidade – ataque a 
negros, homossexuais, ... – ampliação/fortalecimento do humaniza 
redes - rigorosidade/fiscalização marco legal da internet. 

2 
Democratização das mídias – rádios e TVs abertas – espaço para os 
movimentos sociais. 

3 

Articular as Secretarias Estaduais de Segurança Pública, através do 
Ministério da Justiça e SDH/PR, na construção de ações focais que 
dimensionem e interfiram no fenômeno dos homicídios de adolescentes 
e jovens, estabelecendo um pacto nacional para a in 

4 

Criação de uma campanha que dê iniciativa à elaboração de políticas 
públicas voltadas para a garantia do direito das juventudes PCT’s e 
LGBT’s com objetivo de garantir a essas juventudes o direito de 
segurança, vida e moradia. 

5 

Criar mecanismo específico para garantir o registro e a investigação de 
todos os casos de mortes de civis por policiais, bem como a publicação 
oficial e regular desses dados, de modo que qualquer cidadão tenha 
acesso a essas informações e que seja feito 

6 
Desenvolvimento de programas de prevenção e redução da 
mortalidade de crianças, adolescentes e jovens por violências, em 
especial por homicídio 

7 

Eliminar os mecanismos do Estado que promovem a assepsia racial e 
social, tendo como alvo prioritário a juventude negra, por meio de 
desmilitarização e  alteração  da estrutura policial,  com plano de metas 
participativo e indicativo temporal referente 

8 
Implantação do sistema de cotas raciais em todos os órgãos, entidades 
e fundações do Estado do Pará para garantir o acesso da população 
negra no serviço público e nas universidades 

9 
Incluir no Plano Nacional de Educação, políticas sobre drogas pautadas 
no princípio da redução de riscos e danos, em contraposição, ao 
princípio proibicionista da “Guerra às Drogas”. 

10 

Promover ações e campanhas articuladas entre políticas de educação, 
cultura, saúde e geração de emprego e renda, visando a qualidade de 
vida da população negra, nas comunidades, no judiciário e sistema 
prisional. 

11 
Reafirmar a manutenção do Estatuto da Criança e do Adolescente 
como causa pétrea na nossa constituição, garantindo os direitos 
humanos de crianças e adolescente no nosso país. 

12 Apoiar a elaboração de projeto de lei para aperfeiçoamento da 
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legislação processual penal, visando padronizar os procedimentos da 
investigação de ações policiais com resultado letal da juventude negra. 

13 
Criar e efetivar o Plano Nacional de Enfrentamento ao Extermínio da 
Juventude Negra, em articulação com Estados e Municípios. 

14 Desmilitarização das policias. 

15 
Estabelecer espaços de inclusão, emprego e renda nos órgãos públicos 
para os egressos do Sistema Socioeducativo. (No modelo do Programa 
Aprendiz) 

16 

Fins dos autos de resistência com alteração do Código de Processo 
Penal (Decreto Lei nº. 3689), e garantia de que todas as mortes e 
ações violentas causadas por ação policial sejam devidamente 
investigadas. 

17 
Fortalecer ações estratégicas de prevenção à violência contra jovens 
negros. 

18 
Garantia do acesso a informação – financiamento de espaços públicos 
– garantia de existência de rádios e TVs comunitária. 

19 

Incluir o debate dos direitos humanos nos cursos profissionalizantes no 
âmbito do PRONATEC, e recomendar a inclusão nos demais cursos, 
bem como garantir a inclusão de jovens negros, residentes nas 
periferias em Programas de Profissionalização, como medida para 
combate ao extermínio da juventude negra e inclusão social. 

20 

Promover encontros sistemáticos para a discussão de temas 
relacionados aos Direitos Humanos com a presença de gestores, 
entidades não governamentais e sociedade civil, com representação 
dos diferentes segmentos (gênero, pessoa idosa, raça, etnia, pessoa 
com deficiência, população LGBT, identidade de gênero, crianças, 
adolescentes, jovens, diversidade cultural e religiosidade. 

21 

Implementação das Políticas Públicas voltadas à população negra no 
Estado de Rondônia, abrangendo crianças, adolescentes, imigrantes e 
migrantes, quilombolas, mulheres e comunidades tradicionais e 
comunidades tradicionais de matrizes africanas. 

22 Extinção do auto de resistência. 

23 
Criar campanhas para as questões de identificação social de povos e 
comunidades tradicionais de matriz africana 

24 
Criar, através do Ministério da Justiça, um modelo de delegacia de 
polícia federal especializada em demandas de jovens da diáspora. 

25 

Promoção de cursos e/ou palestras e capacitações, visando a inserção 
no mercado de trabalho para egressos do sistema penitenciário, 
através da vara de execuções penais e por meio de convenio com o 
Ministério da Justiça e órgãos do sistema de justiça 

26 
Realizar audiência pública onde discutam a descriminalização do aborto 
(N.A) 

27 
Atuação dos conselhos tutelares com os demais movimentos existentes 
no estado, pra que de forma pedagógica possa enfrentar as 
contradições que se apresentam nos bairros da cidade 

28 Fim do auto de resistência da pm (N.A E CG) 

29 
Fomentar mecanismos de integração das políticas públicas e controle 
social do Estado do Pará. OBS: Remeter ao eixo I 

30 
Garantir a execução permanente do PROVITA e do PPCAAM por 
entidade da sociedade civil regularmente escolhida através do 
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CONDEL e conselho Gestor 

31 Criação do Sistema Nacional de Proteção a Pessoas Ameaçadas 

32 

Criar uma rede de retaguarda, instrumentalizada pelo modelo de Centro 
de Referência de Direitos Humanos, para receber demandas e garantir 
a implementação dos direitos humanos de jovens estrangeiros, em 
situação de vulnerabilidade em razão de situação de 

33 

Desenvolver estratégias de formação e informação à população negra, 
às instituições e sociedade de forma geral, sobre o crime de racismo e 
estudo da história e cultura afro-brasileira e africana (Lei 10.639/2003), 
mecanismos legais de sua defesa, orient 

34 
Desmilitarizar os operadores de segurança pública , com vistas a 
intervir sobre o abuso de poder, o corporativismo bem como 
deslegitimar ações que criminalizam a pobreza e a juventude negra. 

35 
Estimular a realização de audiências públicas com o tema específico 
“extermínio da juventude negra”. 

36 
Implementar e articular políticas públicas para o atendimento à 
juventude 

37 

Solicitar ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e ao Conselho 
Nacional do Ministério Público (CNMP) a apresentação de diagnóstico e 
estatísticas oficiais dos últimos 10 anos sobre a atuação do MP e do 
Poder Judiciário no que toca ao controle externo das 

38 
A desmilitarização da polícia no Brasil através da aprovação da PEC 
102.2011. 

39 
Articular e ampliar a atuação estadual e federal no âmbito do Programa 
de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte no esta 

40 

Construir pesquisa de abrangência nacional sobre o extermínio da 
juventude negra, a qual deve apresentar um mapa da violência, com 
informações dos municípios. Está pesquisa subsidiará ações de 
enfrentamento, com ênfase na capacitação dos profissionais vinculados 
à segurança pública e envolvidos em política setoriais, escolas e outras 
instituições e esferas da comunidade.(DDOS) 

41 

Garantir o Fundo de Incentivo às Culturas negra, indígena e cigana no 
âmbito estadual e federal, em especial os grupos de capoeira que 
desenvolvam as suas atividades com crianças, adolescentes e jovens 
em situação de vulnerabilidade social, nas comunidades de baixo índice 
de desenvolvimento humano (IDH), a fim de contribuir com o 
enfrentamento ao extermínio da juventude negra. 

42 
Implantar o Programa Juventude Viva no Estado do Tocantins, em 
consonância com as diretrizes do Programa Nacional. 

43 
Investigar, julgar e responsabilizar civil, administrativa e penalmente os 
agentes do estado que promovem e executam a política de extermínio, 
tortura e outras violações de direitos humanos da juventude negra. 

44 
Reforma das polícias com consequente desmilitarização – apoio à PEC 
51 

45 

Dar acesso às políticas públicas específicas para a juventude, que 
contemple todos os seguimentos onde o jovem tenha direito e acesso a 
essas políticas, independentes do contexto em que está inserido, seja 
no meio rural, urbano ou em povos e comunidades 

46 
Garantir a atuação dos órgãos e mecanismos de controle e fiscalização 
que atuem na apuração dos crimes de tortura, maus tratos e 
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tratamentos desumanos e degradantes para pessoas em privação de 
liberdade. 

47 

Criação de um canal que receba, encaminhe e monitore denúncias de 
violência institucional, com centralidade na violência policial, em face de 
jovens negros e negras, indígenas, LGBTs, povos de terreiro e 
comunidades tradicionais. 

48 
Estimular a Criação de indicadores de maior vulnerabilidade de 
mortalidade de jovens através de diagnóstico sócio-territorial. 

49 
Implementação da lei 10.639 e da 11.465, com capacitação continuada 
de técnicos e técnicas, professores e professoras, e corpo 
administrativo 

50 

Implementar o plano nacional de enfrentamento aos homicídios que 
combata o extermínio da juventude negra, dos povos e comunidades 
tradicionais, e que vise a desmilitarização, a maior elucidação dos 
casos com vítimas, o fim dos autos de resistência, o ac 

51 
Viabilizar a independência funcional, bem como a autonomia financeira 
e técnica do Instituto Médico Legal (IML) e dos órgãos responsáveis 
pelas perícias investigativas. 

52 

Criar de Programas de proteção aos defensores dos Direitos Humanos, 
Crianças e Adolescentes e demais vulneráveis, bem como, 
testemunhas e vitimas ameaçadas de morte e outros tipos de violência, 
em todos os estado na união. 

53 
Criar uma comissão de enfrentamentos à violência contra a juventude 
negra (CG) 

54 
Garantia da liberdade de expressão e manifestação de debates, 
marchas e movimentos favoráveis à descriminalização da maconha e 
outras drogas 

55 

Implementação do Programa de Proteção de Crianças e Adolescentes 
(PPCAM) e o Programa de Vítimas e Testemunhas ameaçadas em 
todos os Estados e Adesão ao Programa Juventude Viva e garantia de 
que possua orçamento próprio. 

56 

Garantir a celeridade nos processos administrativos de regularização 
de áreas urbanas e rurais, bem com a demarcação das terras dos 
Povos e Comunidades Tradicionais relacionados no Decreto 
6.040/2007, bem como a regularização fundiária dos pequenos 
agricultores 

57 
Capacitar os operadores de segurança pública (em direitos humanos) 
para atuação junto à juventude negra. 

58 

Criar instrumentos para a geração de indicadores e a publicização 
semestral de dados das ocorrências entre todas as unidades de IML, 
fazendo recorte de identidade de gênero, de orientação sexual, de etnia 
e raça e de população em situação de rua. 

59 Desmilitarização das policias militares Estaduais 

60 
Garantir recursos orçamentários para a efetivação de programas que 
potencializem os talentos da juventude negra em situação de 
vulnerabilidade 

61 
Incentivo à produção audiovisual nas periferias com o intuito de 
empoderar e formar jovens mobilizadores sociais. 

62 
Incluir na capacitação do Judiciário as especificações de direitos 
humanos, especial ao crime de racismo, homolestransfobia e questões 



232 
 

de gênero 

63 
Ações preventivas e campanhas afirmativas de enfrentamento a 
redução da maioridade penal e discriminação racial. 

64 
APURAR E INVESTIGAR COM RIGOR OS CASOS DE AUTO DE 
RESISTENCIA DAS FORCAS DE REPRESSÃO E SEGURANÇA DO 
ESTADO. 

65 
Sensibilizar e qualificar os profissionais para atendimento a pessoas em 
situação de rua, considerando as especificidades desse grupo 
populacional. 

66 
Ampliar investimentos em equipamentos de arte, cultura e esportes nas 
periferias, garantido o acesso de pessoas com deficiência. 

67 
Criar e implementar açõescampanhas de informação e valorização da 
identidade negra contra o extermínio da juventude negra no âmbito 
municipal, estadual e federal 

68 
Modificação dos currículos das academias militares, levando-se em 
conta conteúdos relativos aos Direitos Humanos 

69 

Promover ações de formação sobre o combate ao racismo para as 
polícias civil e militar, o MP, o TJ, a Defensoria Pública, as/os agentes 
do sistema prisional, as/os trabalhadoras/es e servidoras/es do sistema 
socioeducativo e a população em geral. 

70 
Promover campanha para a aprovação do Projeto de Lei 2438, de 
2015, que institui o Plano Nacional de Redução de Homicídios 

71 
Descriminalização do porte e uso de canabis ativa, a fim de diminuir o 
poder do tráfico e extinguir a guerra às drogas que extermina 
principalmente a juventude negra brasileira. 

72 
Que a corregedoria da pm apure com rigor as mortes em auto de 
resistencia da pm em todo o pais. 

73 
Criar e implementar mecanismo de fortalecimento da participação da 
juventude negra, tanto no conselho da juventude quanto em todas as 
políticas correlatas 

74 
Disponibilização de recursos pelo Governo Federal e Estadual, em 
parcerias, para a criação e implantação de delegacias especializada 
para os casos que envolvam intolerância racial e religiosa. 

75 Extinção do auto de resistência 

76 

Fomentar ações e serviços que tornem acessíveis programas sociais 
sobretudo consonantes ao Plano Juventude Viva, ao Estatuto da 
Juventude, às comunidades em vulnerabilidade e risco social, 
respeitando suas especificidades 

77 
Garantir a publicidade dos dados relativos aos Crimes Violentos, Letais 
e Intencionais. 

78 
Realizar seminários, palestras, oficinas e atividades educacionais, no 
sentido de conscientizar a juventude negra de seus direitos 
fundamentais. 

79 
Ampliar o trabalho realizado pelos órgãos das Secretarias de Educação 
voltado à Promoção da igualdade racial. 

80 

Criar um gabinete de prioridade e emergência, interinstitucional, 
coordenado pelo Ministério da Justiça, Secretaria de Direitos Humanos 
e Secretaria da Justiça, para a coordenação de todos os esforços de 
pesquisa, notificação, programas e demais polític 

81 Eliminar os mecanismos do Estado que criminalizam a juventude negra 
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e pobre, aprimorando os mecanismos de acesso e garantia aos direitos, 
que visam humanizar, reeducar, rever conceitos da população em 
geral, que é racista e que discrimina veladamente 

82 

Estabelecer estratégias de segurança pública que contemplem 
capacitação e educação dos agentes públicos, desmilitarização da 
polícia militar, revisão da política de drogas, com atenção especial para 
regulamentação das drogas ilícitas 

83 

Incluir o item raça/cor nos laudos de necropsia, de perícias criminais, 
documentos de identificação criminal e civil e demais documentos que o 
Centro de Perícias Criminais (IML) venha a expedir, para fins de dados 
estatísticos de negros e negras, no que 

84 
Implementação de uma politica publica especifica de direitos sexuais e 
reprodutivos para as mulheres jovens negras. 

85 
Criar e Implementar políticas públicas destinadas ao atendimento de 
familiares de Pessoas vítimas de homicídio. 

86 
Criar políticas de formação para agentes mobilizadores (as) da 
sociedade civil ao tema da questão racial 

87 

Efetivar POLÍTICAS SOCIAIS COMBATE À DISCRIMINAÇÃO E AO 
PRECONCEITO RACIAL NO BRASIL. A igualdade de oportunidade e o 
combate à discriminação no local de trabalho são fundamentais para 
combater o racismo e a discriminação sofridos pelos trabalhadores/as 

88 
Promover ações pontuais em bairros diagnosticados com maior 
vulnerabilidade na questão de mortalidade de jovens 

89 
Promover campanhas de desarmamento voluntário da população, bem 
como ações estratégicas para enfrentamento ao tráfico e a venda ilegal 
de armas. 

90 
REALIZAR AUDIÊNCIAS PÚBLICAS COM A FINALIDADE DE 
DISCUTIR SOBRE UMA NOVA POLÍTICA DE DROGAS.  (N.A) 

91 

Apoiar o empoderamento de LGBT jovens, negras e negros, para a luta 
contra a LGBTfobia e o extermínio da juventude negra, por meio de 
direcionamento efetivo de recursos para a realização de encontros e 
eventos. 

92 

Estabelecer um pacto entre os poderes e órgãos de acesso à justiça 
(Ministério e Público e Defensorias) para garantia adequada da 
investigação e responsabilização dos Crimes cometidos por agentes da 
segurança pública. 

93 

Estimular o debate sobre necessidade de rever a concepção da política 
publica de segurança, que passe pela crítica e denuncia do modelo 
militarizado, autoritário e corporativista que executa historicamente o 
extermínio da juventude negra, pobre, de fave 

94 

Estimular o debate sobre necessidade de rever a concepção da política 
publica de segurança, que passe pela crítica e denuncia do modelo 
militarizado, autoritário e corporativista que executa historicamente o 
extermínio da juventude negra, pobre, de fave 

95 
Que as delegacias possam criar dados de denúncias de racismo e 
racismo religioso, para compartilhar com a delegacia de crimes 
discriminatórias 

96 
Ampliar as vagas e o acesso à educação básica de qualidade em 
período integral com programas de valorização da cultura negra, 
esportes e cursos técnicos.(cg) 
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97 
Criar um Programa Nacional de proteção às mães, pais e familiares 
dos/as jovens negros/as assassinados/as. 

98 

Elaborar diretrizes para as políticas de prevenção à violência através de 
campanhas, pesquisas e ações educativas que fortaleçam os direitos 
humanos das pessoas com deficiência, população negra, pessoa 
idosas, mulheres, indígenas e povos tradicionais, crianças e 
adolescentes, pessoas em situação de rua e população LGBT; 

99 

Implementar ações de enfrentamento ao extermínio da juventude 
negra, com ações presentes em todas as Secretarias articuladas e de 
forma integrada nas três esferas de Governo, extinguindo-se, em 
definitivo, os autos de resistência. 

100 

Promover articulação entre o Governo Federal, Estadual, Municipal e 
sociedade civil, na perspectiva da criação e fortalecimento de políticas 
afirmativas e de enfrentamento a todas as formas de discriminação e 
em que unidade orçamentária e financeira serão incluídas; 

101 
Garantir uma política para combater a banalização do extermínio 
institucional da população negra, em especial a juventude negra; 

102 
Criar a Política de Estado, no âmbito de Direitos Humanos, nas três 
esferas do governo, e divulgar de forma massiva em todas as mídias 
possíveis, utilizando materiais publicitários adequados e acessíveis; 

103 
Enfrentar a violência por parte de agentes da segurança pública e o 
extermínio de negras/os e da população em situação de rua. 

104 
Obrigatoriedade da criação de espaços culturais e ações, voltados para 
a segurança e qualificação dos jovens negros em órgãos municipais, 
estaduais e federais 

105 

Fortalecer o apoio técnico e financeiro aos Estados e municípios para o 
desenvolvimento de ações voltadas a reversão do extermínio da 
juventude negra no Brasil, ampliando as linhas de financiamento do 
Programa Juventude Viva, através de recursos dos fundos federais, 
estaduais e municipais de combate à pobreza, assistência social e 
outros, e vincular o repasse de recursos para apoio a políticas de 
segurança a aprovação e vigência de base normativa voltada ao fim 
dos autos de resistência como medida de legitimação de mortes 
oriundas da atuação policial nos Estados. 

 
 

Eixo II – Subeixo 4: Enfrentamento à criminalização dos movimentos 
sociais e defesa dos direitos dos defensores de direitos humanos 

1 

Garantir a proteção e atenção ao indivíduo com direitos humanos 
ameaçados ou violados por meio de políticas públicas integradas e 
articuladas, que contemplem o atendimento e o acompanhamento 
especializado, extensivo aos familiares e agressores; 

2 
Retirada do PL 867/15 que criminaliza a atividade docente, 
principalmente a docência crítica, com a possível tipificação do “assédio 
ideológico”. 

3 

Exigir investigações do alto índice de óbitos em hospitais públicos, bem 
como, a notificação dos casos de violência, garantindo a 
responsabilização dos gestores e profissionais de saúde, na medida de 
suas responsabilidades e que estejam envolvidos em casos de maus-
tratos, tratamento desumano, assédio moral, violação de direitos, 
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negligência no tratamento medicamentoso, cirúrgico, ambulatorial dos 
pacientes. 

4 

Exigir investigações do alto índice de óbitos em hospitais públicos, bem 
como, a notificação dos casos de violência, garantindo a 
responsabilização dos gestores e profissionais de saúde, na medida de 
suas responsabilidades e que estejam envolvidos em casos de maus-
tratos, tratamento desumano, assédio moral, violação de direitos, 
negligência no tratamento medicamentoso, cirúrgico, ambulatorial dos 
pacientes. 

5 
Garantir a implementação do programa de proteção dos defensores de 
direitos humanos e de suas atividades, com a aprovação de legislação 
específica. 

6 

Garantir a realização de investigações e a devida proteção às vítimas de 
ameaças, violências, e assassinatos das lideranças de Movimentos 
Sociais, Defensores dos Direitos Humanos e líderes de Povos 
Tradicionais e Comunidades de matrizes africanas. 

7 

Garantir a realização de investigações e a devida proteção às vítimas de 
ameaças, violências, e assassinatos das lideranças de Movimentos 
Sociais, Defensores dos Direitos Humanos e líderes de Povos 
Tradicionais e Comunidades de matrizes africanas. 

8 
Revisar a Política Estadual de regionalização do Regime de Internação 
do sistema socioeducativo, assegurando o direito da convivência familiar 
e comunitária, de acordo com o ECA e SINASE. 

9 
Revisar a Política Estadual de regionalização do Regime de Internação 
do sistema socioeducativo, assegurando o direito da convivência familiar 
e comunitária, de acordo com o ECA e SINASE. 

10 
Garantia de Assistência integral e prioritária às vítimas de qualquer tipo 
de violência, bem como às suas respectivas famílias, com a criação de 
mecanismos de auxílio e proteção. 

11 
Garantia de Assistência integral e prioritária às vítimas de qualquer tipo 
de violência, bem como às suas respectivas famílias, com a criação de 
mecanismos de auxílio e proteção. 

12 

Reestruturar, ampliar, garantir e fortalecer a política de proteção às 
crianças e aos adolescentes, testemunhas, vítimas e Defensores de 
Direitos Humanos ameaçados, inclusive de morte, em situação de risco 
ou vulnerabilidade, primando pela qualidade de atendimento e 
segurança, garantindo seus direitos, bem como consolidar o sistema 
nacional de proteção por meio de lei específica, inclusive incidindo no 
Pacto de Redução de Homicídio; 

13 

Garantir a nível federal de Pacto Nacional de proteção à pessoa 
ameaçada com o objetivo de fortalecer os programas de proteção, 
garantido recursos orçamentais para os programas já implantados: 
PROVITA, PPCAM, PPDDH, desenvolvidos na Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos com os entes federativos. 

14 
Pelo fim da criminalização dos movimentos sociais, assegurando-se a 
sua livre atuação na sociedade; 

15 

Criação de um Sistema Nacional que integre e fortaleça os atuais 
Sistemas de Proteção à Vítimas e Testemunhas; Defensores/as de 
Direitos Humanos; Crianças e Adolescentes Ameaçados de Mortes; e 
Depoente Especial e garantir que este sistema seja desenvolvido em 
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nível estadual com seu respectivo orçamento, em observância ao 
princípio da proibição do retrocesso social e com amplo debate e 
participação da sociedade civil 

16 
Criar uma rede de proteção estadual e nacional às lideranças 
quilombolas e suas respectivas famílias que são vítimas de violência por 
parte dos usineiros e latifundiários dentro de seus próprio territórios 

17 
Realizar audiência pública onde discutam a descriminalização do aborto 
(N.A) 

18 
Garantir a execução permanente do PROVITA e do PPCAAM por 
entidade da sociedade civil regularmente escolhida através do CONDEL 
e conselho Gestor 

19 Criação do Sistema Nacional de Proteção a Pessoas Ameaçadas 

20 
Articular e ampliar a atuação estadual e federal no âmbito do Programa 
de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte no esta 

21 

Criar de Programas de proteção aos defensores dos Direitos Humanos, 
Crianças e Adolescentes e demais vulneráveis, bem como, testemunhas 
e vitimas ameaçadas de morte e outros tipos de violência, em todos os 
estado na união. 

22 

Implementação do Programa de Proteção de Crianças e Adolescentes 
(PPCAM) e o Programa de Vítimas e Testemunhas ameaçadas em todos 
os Estados e Adesão ao Programa Juventude Viva e garantia de que 
possua orçamento próprio. 

23 
Sugerir a inclusão no PEDH de mecanismos que coíbam a 
criminalização dos movimentos sociais que atuam em defesa dos direitos 
humanos; 

24 
Ampliar os mecanismos de proteção, de justiça aos movimentos sociais 
e aos defensores dos direitos humanos, divulgar os programas de 
proteção. (CG) 

25 

Criar a coordenação estadual de proteção aos defensores e defensoras 
dos direitos humanos, contemplando a paridade de representação com a 
sociedade civil, e fortalecer articulação entre órgãos para atuar nas 
causas estruturais das ameaças aos Defensores e Defensoras 

26 

Criar mecanismo de enfrentamento à criminalização dos movimentos 
sociais e combate às violências, às ameaças e às intimidações 
perpetradas contra pessoas defensoras de direitos humanos, bem como 
o fortalecimento do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos 
Humanos. 

27 

Criar mecanismos integrados entre União, Estado e Municípios para 
prevenir conflitos fundiários no campo e na cidade, incluindo a criação da 
Ouvidoria Agrária Estadual e da Ouvidoria Estadual de Direitos 
Humanos. 

28 
Educação em direitos humanos – extinção/proibição de programas 
jornalísticos que firam os direitos humanos 

29 Formular o Pacto Nacional pela Proteção da Pessoa Ameaçada. 

30 
Fortalecer as políticas públicas de direitos humanos por meio de 
monitoramento por comissões criadas por representantes da sociedade 
civil e governamental 

31 
Fortalecimento da rede nacional e rede estadual de proteção e defesa 
dos direitos humanos, com a finalidade de garantir os direitos 
fundamentais previstos na Constituição, nos tratados internacionais e na 
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legislação brasileira, a favor da legitimidade dos movimentos sociais e 
das lutas populares, grupos, instituições e organizações refutando as 
formas de criminalização e perseguição das lideranças dos movimentos 
sociais e dos defensores de direitos humanos perpetradas pelo Estado, 
pela mídia ou por grupos antagônicos. Exigir o direito de resposta 
quando houver criminalização dos movimentos sociais pela mídia. 

32 
Garantir a obrigatoriedade do Estado de implementar o atendimento 
psicossocial nas escolas da rede pública de ensino. 

33 
Garantir, permanentemente, o financiamento dos Programas de 
Proteção a Defensores de Direitos Humanos, no país. 

34 
Implantar, em âmbito nacional e estadual, programa de proteção a 
defensores de direitos humanos ameaçados de morte em razão da 
atuação. 

35 
Implantar, Implementar e inserir o PNDH3 nos planos curriculares nas 
escolas e nas licenciaturas e na educação informal; 

36 

Promoção dos conteúdos nos cursos Profissionais de Segurança 
Pública, no sentido da adequação dos conteúdos aos direitos humanos, 
no que se refere ao direito democrático de se manifestar, além do 
esclarescimento de ser, naturalmente, o processo político, marcado pela 
pressão social do povo, razão de ser do estado democrático. 

37 

Promover seminários permanentes de diálogo sobre Direitos Humanos 
com ênfase no combate à criminalização dos movimentos sociais com 
todos os envolvidos no sistema: agentes da segurança pública e privada, 
promotores (as), magistrados (as), advogados (as) e movimentos 
sociais. 

38 
Propor, com apoio de outros estados, alteração do texto constitucional, 
de modo a considerar as polícias militares não mais como forças 
auxiliares do Exército, mantendo-as apenas como força reserva. 

39 

Provocar o Ministério Público para fiscalizar as ações de violações de 
direitos da população negra, juventude e povos de comunidade 
tradicionais e para que não haja criminalização dos movimentos sociais, 
dentre outros. 

40 

Realização por parte do governo de formações continuadas, oficinas, 
encontros estratégicos para discutir questões de gênero, raciais, saúde 
da população negra, LGBT, pessoa idosa, pessoas em situação de rua e 
pessoas com deficiência, genocídio, LGBTfobia, fortalecendo as ações 
de combate à violência de gênero, raça ou etnia, idade, orientação 
sexual, identidade de gênero e situação de vulnerabilidade. 

41 

Realizar campanhas de prevenção e combate à tortura nos meios de 
comunicação para a população em geral, além de campanhas 
específicas voltadas às forças de segurança pública, bem como divulgar 
os parâmetros internacionais de combate às práticas de tortura. 

42 

Requerer um Plano Nacional de Enfrentamento à Intolerância Afro 
Religiosa; Que tenha como prioridade coibir o uso de termos étnicos e 
culturais negros em operações civis e criminais, combatendo o racismo 
institucional. 

43 Apoio ao veto da Lei antiterrorismo. 

44 
Garantir o direito de participação dos movimentos sociais na luta pela 
efetivação dos direitos coletivos, quando não inseridos no atendimento 
das políticas públicas por meio de manifestações populares. 



238 
 

45 
Garantir a laicidade no ensino público e a liberdade de 
ensino/aprendizagem, incluindo especialmente a perspectiva de gênero, 
sexualidade, raça e etnia de acordo com a lei 10639 de 2003 

46 Promover formação de professores para educação em direitos humanos 

47 
Retirar a proposta que onera o familiar da pessoa com deficiência nas 
escolas particulares e públicas quando houver 

48 
Ampliar a carga horária na disciplina de direitos humanos nos cursos de 
formação dos agentes de segurança pública para aprofundar a temática 
de direitos humanos na área da segurança 

49 
Garantir a transversalidade do tema de Direitos Humanos na formação 
dos agentes de segurança pública 

50 
Assegurar que na formação de agentes de segurança, os professores da 
disciplina de direitos humanos não faça parte dos quadros  da instituição 

51 
Debater o tema direitos humanos junto com a comunidade: associações 
de bairros, comunidades rurais, grupos das igrejas, etc. 

52 
Contra a opressão e criminalização dos movimentos sociais – lei no. ? – 
posição contrária 

53 
Apoiar projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional que 
combatam a criminalização dos movimentos sociais. 

54 
Aumento da previsão orçamentária anual para os programas de proteção 
(Federal e Estadual). 

55 

Criar conselhos municipais dos direitos humanos, com apoio das 
instâncias federal, estaduais que tenha por finalidade: construção de um 
projeto de educação em direitos humanos, a difusão do plano nacional 
de direitos humanos, monitoramento e avaliação do mesmo a partir de 
desafios locais. Estas ações devem ter como metas: o diálogo com os 
colegiados, com as instancias vinculadas à segurança pública, o efetivo 
policial, com a política de assistência social, saúde e educação e demais 
políticas setoriais com intuito de possibilitar a transversalidade, bem 
como aprofundar o diálogo e a participação contínua da sociedade civil 
no enfrentamento à violação de dh, à criminalização de movimentos 
sociais, ao extermínio da juventude negra, garantindo a defesa dos 
direitos dos defensores de dh.(DDOS) 

56 

Criar mecanismos integrados entre União, Estado e Municípios para 
prevenir conflitos fundiários no campo e na cidade, incluindo a criação da 
Ouvidoria Agrária Estadual e da Ouvidoria Estadual de Direitos 
Humanos. 

57 
Criar um Programa Nacional de proteção às mães, pais e familiares 
dos/as jovens negros/as assassinados/as. 

58 
Criar, implantar e dotar orçamentariamente na forma estabelecida no 
PNDH3 das Secretarias de Direitos Humanos e Diversidade. 

59 Desmilitarização dos Policiais e da Politíca. 

60 

Garantir a constituição de uma rede de proteção à lideranças indígenas, 
povos tradicionais e militantes de movimentos sociais, quando em 
situação de ameaça, para que sejam tomadas as providências 
necessárias, com o objetivo de evitar que, nestes casos, haja 
impunidade. 

61 
Garantir a efetiva proteção dos defensores dos direitos humanos, que 
com frequência lidam com intimidações ao seu trabalho e ameaças a sua 
integridade física 
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62 
Garantir o retorno de informações e indicadores em direitos humanos 
aos movimentos e à sociedade civil, com mapeamento estatístico dos 
conflitos sociais. 

63 

Integrar e expandir as denúncias e os mecanismos de notificação de 
violação de direitos humanos e criar uma lei para federalizar os crimes 
contra os profissionais de comunicação, sindicalistas e integrantes de 
movimentos sociais e populares, através da criação da Comissão de 
Mortos e Desaparecidos da Democracia; 

64 

Propor a criação de Programa Estadual de Proteção dos Defensores de 
Direitos Humanos (PEPDDH), com objetivo de prestar proteção e 
assistência a toda pessoa física ou jurídica, grupo, instituição, 
organização ou movimento social que promove, protege e se dedica à 
defesa dos direitos humanos e das liberdades fundamentais 
universalmente reconhecidas e, em função de sua reconhecida atuação 
e atividade nessas circunstâncias, encontra-se em situação de risco ou 
vulnerabilidade; e instituir a Coordenação Estadual de Proteção aos 
Defensores dos Direitos Humanos (CEPDDH), órgão colegiado de 
caráter consultivo, deliberativo e normativo que congregará todos os 
segmentos da área governamental e da sociedade civil, com dotação 
orçamentária. 

65 

Propor a revisão da estrutura, treinamento, controle, emprego e 
regimentos disciplinares dos órgãos de segurança pública, de forma a 
potencializar as suas funções de combate ao crime e proteção dos 
direitos de cidadania, bem como garantir que seus órgãos corregedores 
disponham de carreira própria, sem subordinação à direção das 
instituições policiais. 

66 
Requerer a extinção de programas jornalísticos que incitam violência e 
desrespeitam os direitos humanos 

67 
Resgatar a história dos movimentos sociais, com ampla divulgação nos 
meios de comunicação e inclusão em todos os níveis de escolaridade. 

68 

Resgate da memória e reconhecimento dos Povos e Comunidades 
Tradicionais de Matrizes Africanas e Indígenas Guarassunguê, Capivari 
e os chamados “índios do Buraco” (Corumbiara), os quais foram vítimas 
de tortura, massacre e extermínio no Estado de Rondônia. 

69 
Garantir que os movimentos sociais, devidamente instituídos, através de 
projetos por eles elaborados, sejam subsidiados por verbas destinadas 
de acordo com o objetivo de exercer seus direitos. 

70 
Assegurar a garantia constitucional do direito à livre expressão e 
manifestação de movimentos sociais e seus/suas militantes, inclusive, no 
que se refere à utilização de espaços públicos. 

71 
Contra a aprovação da lei anti-terror ( PL  2016/2015 )que tem o sentido 
de criminalizar previamente o direito a manifestação. 

72 
Criar uma rede de articulação dos movimentos sociais e defensores dos 
direitos humanos. (CG) 

73 
Desenvolver um Plano de formação continuada para defensores (as) de 
Direitos Humanos. 

74 
Fortalecer o sistema de proteção de defensores e defensoras de direitos 
humanos e desburocratizar o acesso à proteção, a fim de garantir a 
segurança e sua integridade, bem como dos seus familiares. 

75 Garantir a comunicação como política pública, com a participação da 
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sociedade, por meio das conferências e conselhos, e destacar que a 
comunicação é concessão pública e não privada, da objetivando uma 
mídia democrática que trabalhe no interesse do bem comum 

76 
Garantir nos municípios a efetivação e o fomento das Políticas Públicas 
do direito à saúde, buscando a humanização no atendimento para 
população. 

77 
Lutar pela aprovação célere do projeto de lei estadual de proteção aos 
defensores e defensoras ameaçados e ameaçadas 

78 

Possibilitar o acesso efetivo à Defensoria Pública, considerando as 
especificidades das diferenças de gênero, raça ou etnia, idade, 
orientação sexual, identidade de gênero e pessoas em situação de 
vulnerabilidade. 

79 
Promover o aprofundamento do debate sobre a instituição do ciclo 
completo da atividade policial, com competências repartidas pelas 
polícias, a partir da natureza e da gravidade dos delitos. 

80 
Reafirmar a garantia do direito a livre manifestação, pelos movimentos 
sociais e populares, combatendo a utilização da violência policial em 
manifestações 

81 
Regulamentar o Pacto Nacional em Defesa da Proteção às Vítimas e 
Testemunhas Ameaçadas de Morte. 

82 

Retomar a independência da organização ministerial da Secretaria de 
Políticas Públicas para Mulheres, A Secretaria de Igualdade Racial e a 
Secretaria de Direitos humanos, ampliando os seus orçamentos e 
atividades. 

83 

Criação de um Sistema Nacional de Proteção à Pessoas Ameaçadas, 
que promova a articulação de políticas sociais básicas – educação, 
saúde, assistência e segurança pública, disciplinando responsabilidades 
entre os entes federativos para a continuidade e efetividade dos 
programas de proteção, bem como a celeridade do modelo de 
conveniamento. 

84 

Criação de um Sistema Nacional de Proteção à Pessoas Ameaçadas, 
que promova a articulação de políticas sociais básicas – educação, 
saúde, assistência e segurança pública, disciplinando responsabilidades 
entre os entes federativos para a continuidade e efetividade dos 
programas de proteção, bem como a celeridade do modelo de 
conveniamento. 

85 Criar lei especifica em defesa dos movimentos sociais 

86 Extinção imediato do PLS 499/2013 (Lei Antiterrorismo/SENADO). (N.A) 

87 
Fortalecer a atuação da Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar no 
combate e na apuração de crimes contra os Direitos Humanos. 

88 Garantir o financiamento e fortalecimento dos CRDHs. 

89 

Garantir um modelo democrático de Segurança Pública Cidadã, 
desmilitarizando a Polícia Militar, a fim da humanização da abordagem 
da polícia ao cidadão/ã, desconstruindo os preconceitos de gênero, raça 
ou etnia, idade, orientação sexual, identidade de gênero, pessoas em 
situação de vulnerabilidade e afro religiosas. 

90 

O reconhecimento de execução da lei 12305/2010 que trata da Politíca 
Nacional de Residuos Solidos PNRS por parte do poder publico 
municipal que deve reconhecer as organizações de catadores de 
residuos solidos, enquanto sugeitos prioritarios do trabalho de 
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organização seletiva de residuos solidos reciclaveis e ter acesso aos 
beneficios previstos na lei ao seu processo de trabalho bem como a 
publicização do fundo publico federal previsto na lei 12305/2010. 

91 
Regulamentar a profissão de jornalista, que responda eticamente pela 
notícia/matéria veiculada 

92 
Retorno do programa estadual de proteção aos Defensores e defensoras 
de Direitos Humanos no Pará (Atualmente o programa federal de DH tem 
56 pessoas protegidas por Brasília, 05 em escolta e vários em triagem) 

93 
Vetar integralmente o PL 2.016/2015, que cria a lei Antiterrorismo, pois 
implica na criminalização dos movimentos sociais. 

94 
Assegurar a não-criminalização dos movimentos sociais que lutam pela 
posse da terra e habitação e garantir maior agilidade ao processo de 
legalização da moradia 

95 
Desmilitarização dos agentes da segurança pública, com a aprovação da 
PEC 51 no Congresso Nacional e a revogação da lei federal 
13.022/2014, que dá poder de polícia aos guardas municipais. 

96 
Exigir que seja mantida a classificação indicativa nos horários de 
exibição dos programas como forma de proteção dos direitos de crianças 
e adolescentes 

97 

Fomentar o intercâmbio entre estados, ativistas, militantes e coletivos 
com objetivo de compartilhar projetos e ações no enfrentamento a 
criminalização dos movimentos sociais e defesa dos direitos dos 
defensores de direitos humanos. (N.A) 

98 
Garantir a ampla liberdade de manifestação e a não-criminalização dos 
movimentos sociais, em contraponto ao projeto de lei antiterrorismo, que 
intenta enquadrar as ações dos movimentos sociais. 

99 

Garantir recursos orçamentários e de infraestrutura ao Serviço de 
Proteção ao Depoente Especial, necessários ao atendimento pleno, 
imediato e de qualidade aos depoentes especiais e a seus familiares, 
bem como o atendimento às demandas de inclusão provisória no 
programa estadual e federal. 

100 
Implementar em todos os Estados o Programa de Proteção dos 
defensores de Direitos Humanos. 

101 
Reintegração de Posses, só poderão ser executadas mediante parecer 
técnico de um conselho autonomo sobre o comprimento da  função 
social da terra urbana e rural e legislação correlacionada. 

102 
Aprovação da lei federal sobre a proteção de defensores e defensoras 
de DH tramitando na Câmara Federal 

103 

Aprovar e efetivar à Política prevista no Projeto de Lei 4575/2009, que 
institui o Programa Nacional de Proteção dos Defensores dos Direitos 
Humanos. A proposta visa dar agilidade a aprovação do PL, o qual 
aguarda votação na câmara dos deputados desde 2013. 

104 

Aprovar financiamento público para a educação em Direitos Humanos de 
multiplicadores e lideranças sociais e defensores e defensoras de 
Direitos Humanos, fortalecendo a rede de proteção e recursos 
financeiros para autodefesa 

105 
Capacitar, de forma continuada, os movimentos sociais, com vistas ao 
seu fortalecimento 

106 Formação política e social nas diversas comunidades (N.A) 

107 Fortalecer e garantir as políticas de proteção e de direitos aos imigrantes 
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e refugiados. 

108 
Pela efetivação da politica de creches, lavanderias e restaurantes 
publicos em espaços de concentração de trabalhadoras e trabalhadores 
com a preoucupação de uso de tecnologias de uso ambiental. 

109 
Sugerir que os canais legislativos sejam abertos e que estes abram 
espaços para o controle social (conselhos, conferências, audiências) 

110 
Criar banco de dados nacional, estadual e municipal, com emissão de 
relatórios anuais, com informações sobre violações de direitos humanos 

111 
Facilitar/incentivar os espaços da TV e rádios comunitárias, bem como 
implementar conselhos municipais de comunicação para fiscalizar e 
regulamentar estes espaços 

112 
Financiamento para audiências públicas chamadas pela própria 
sociedade civil 

113 
Incluir na Base Nacional Comum (BNC) da Educação os conteúdos dos 
Relatórios das Comissões da Verdade Estadual e Federal, a respeito das 
violações de direitos durante o período do “Regime da Ditadura Militar”. 

114 

Por politicas publicas que garantam um serviço publico efetivo, e a não 
terceirização de instituições que tem como função a promoção a saúde, 
a assistencia e educação, uma vez que a terceirização desses serviços 
são caracterizados como um retrocesso aos direitos ja adiquiridos. 

115 

Disponibilizar espaços nas mídias oficiais e canais abertos (Rádios, TV, 
canais digitais, etc) para a promoção das causas que resultaram em 
ameaças aos defensores(as) de Direitos Humanos. Esta proposta 
objetiva dar visibilidade à raiz dos problemas relativos as ameaças às 
lideranças. 

116 

Elaboração de projetos culturais onde seja possibilitada a ocupação de 
espaços  socias, tendo em vista que a ocupação destes possibilita o 
contato com a coletividade e consequentemente a visão humanizada do 
outro a partir de uma concepção de direito a cidade. 

117 

Fortalecer a execução, garantir orçamento, capacitar portas de entradas 
(sobretudo no interior dos estados), fortalecer o conselho gestor de 
programas de proteção ao indivíduo, inclusive por meio da revitalização 
e fortalecimento dos programas PROVITA, PPCAAM, PPDDH 

118 
Garantir a escolha pela sociedade civil da Ouvidoria do Sistema de 
Segurança Pública do Pará, conforme a lei 

119 
Inclusão da disciplina de direitos humanos no Plano Nacional de 
Educação, na educação formal e informal, que contemple o debate 
crítico da política nacional de direitos humanos em sua integralidade 

120 

Atualizar estudo das demandas judiciais em trâmite envolvendo as 
violações dos Direitos Humanos nos Estados e na União, com o objetivo 
de gerar dados estatísticos (evitando impunidades e violações de 
Direitos Humanos) e conscientizar o poder judiciário, a fim de priorizar a 
tramitação dos casos de violações de direitos humanos. 

121 
Criação de Ouvidoria ou Espaço do Controle Social em que possam ser 
discutidos entre movimentos sociais com a policia militar sobre a postura 
e atuação dos militares. 

122 
Criar seminários, grupos de discussões e campanhas que ampliem o 
debate sobre a diversidade religiosa e a cultura da paz 

123 
Retirada do PL 867/15 que criminaliza a atividade docente, 
principalmente a docência crítica, com a possível tipificação do “assédio 
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ideológico” 

124 
Criar e efetivar o pacto nacional de proteção a pessoas ameaçadas de 
morte, como uma politica de estado. 

125 
Garantir a implementação do programa de  proteção dos defensores de 
DH no Estado da Paraíba. 

126 
Implantação de programas de proteção a pessoas ameaçadas ( 
PROVITA, PPCAM, PEDDH) e divulgação para população da existencia 
delas. 

 
 

Eixo II – Subeixo 5: Memória, verdade e justiça 

1 

Promover a Inclusão da Pessoa Idosa, Pessoa com Deficiência, 
População LGBT, População Negra, Povos Tradicionais, 
Imigrantes, com capacitação profissional,promovendo sua 
valorização e promoção na Sociedade, com ênfase na Juventude 
Negra, sua valorização e Promoção da Cultura Negra. 

2 
Criar um órgão permanente de politica de memória, reparação histórica 
e justiça com participação paritária da sociedade civil e do poder 
publico. 

3 

Garantir a proteção e atenção ao indivíduo com direitos humanos 
ameaçados ou violados por meio de políticas públicas integradas e 
articuladas, que contemplem o atendimento e o acompanhamento 
especializado, extensivo aos familiares e agressores; 

4 
Criação do Fórum dos Movimentos Sociais de Direitos Humanos e 
defesa da vida. 

5 
Desmilitarização da Polícia Militar criando assim uma nova polícia 
controlada efetivamente pela Sociedade Civil. 

6 

Fomentar a realização de estudos, pesquisas e a implementação de 
projetos de extensão sobre o período do regime 1964-1985 (ditadura 
militar), bem como apoiar a produção de material didático, a 
organização de acervos históricos e a criação de centro de referencias. 

7 Aprovação da PEC 51 que trata da desmilitarização da Polícia Militar. 

8 

Implementar o Mecanismo Estadual de Prevenção e Erradicação da 
Tortura – MEPET, com membros adequadamente remunerados, bem 
como o fomento e incentivo para criação, ampliação e funcionamento 
das Associações de Proteção e Assistência aos Condenados – APACs. 

9 

Recomendar que o Congresso Nacional proceda a uma ampla revisão 
da legislação autoritária constituída na ditadura e que ainda continua 
em vigor nos mais diferentes setores, com ênfase especial à Lei de 
Segurança Nacional, que deve simplesmente ser revogada e à 
legislação que estrutura o funcionamento interno das Forças Armadas, 
das Polícias e da própria Administração Pública. Recomenda-se 
igualmente a aprovação de uma Emenda Constitucional que retire do 
Art.142 da Constituição de 1988 o papel de garantidor da lei e da ordem 
atribuído às Forças Armadas. 

10 
Reformular as diretrizes de atuação das forças de segurança em 
conformidade com a Política Nacional de Direitos Humanos, com vistas 
à desmilitarização das polícias. 

11 
Modernizar o marco normativo do Sistema de Segurança Pública, 
visando a desmilitarização gradual em prol da segurança pública 
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cidadã, realizar o controle e redução das armas de fogo em circulação 
no país e, ainda, qualificar a investigação criminal e produção de prova 
pericial com celeridade com procedimento padronizado. 

12 
Garantira eficácia dofuncionamento do sistema nacional de prevenção 
de combate à tortura fornecendo condições de trabalho e apoio para 
implantação dos sistemas estaduais conforme previsto lei. 

13 
Criar e estruturar os Comitês e Mecanismos Estaduais de Prevenção e 
Combate à Tortura em todos os estados da Federação e Distrito 
Federal. 

14 

Criação de centros de atendimento a vítimas de crimes e a seus 
familiares, com estrutura adequada e capaz de garantir o 
acompanhamento psicossocial e jurídico dos usuários, com especial 
atenção a grupos sociais em condições de vulnerabilidade. 

15 
Implementar políticas de combate à tortura e desmilitarização das 
policiais e da gestão pública 

16 
Alternativas sistema penal – discussão aprofundada sobre justiça 
restaurativa 

17 

Fortalecimento do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à 
Tortura, por meio da instituição, por lei, de Comitês e Mecanismos 
Estaduais de Prevenção e Combate à Tortura (este com criação de 
cargos de perito), com mandato para atuar não apenas em instituições 
fechadas, de acordo com as Diretrizes do Protocolo Facultativo à 
Convenção Contra Tortura da ONU 

18 

Construção de um Pacto Inter-Institucional de prevenção e combate à 
violência de Estado contra populações em situação de vulnerabilidade e 
fortalecer mecanismos de responsabilização efetiva de agentes 
públicos que cometerem violações aos direitos humanos ou violência 
contra populações vulneráveis. 

19 

Garantir de forma efetiva a revisão da estrutura de treinamento, 
controle, emprego e regimento disciplinar dos órgãos de segurança 
pública, potencializando as suas funções em combate ao crime e 
proteção dos direitos de cidadania, bem como garantir que seus órgãos 
corregedores disponham de carreira própria, sem subordinação da 
direção das instituições policiais, incluindo novos concursos públicos 
para essa categoria. 

20 DESMILITARIZAÇÃO DAS POLICIAS. 

21 
- Desmilitarizar os operadores de segurança pública , com vistas a 
intervir sobre o abuso de poder, o corporativismo bem como 
deslegitimar ações que criminalizam a pobreza e a juventude negra. 

22 
A desmilitarização da polícia no Brasil através da aprovação da PEC 
102.2011. 

23 Desmilitarização das policias militares Estaduais 

24 
Criar e Implementar políticas públicas destinadas ao atendimento de 
familiares de Pessoas vítimas de homicídio. 

25 

Estimular o debate sobre necessidade de rever a concepção da política 
publica de segurança, que passe pela crítica e denuncia do modelo 
militarizado, autoritário e corporativista que executa historicamente o 
extermínio da juventude negra, pobre, de fave 

26 
Propor, com apoio de outros estados, alteração do texto constitucional, 
de modo a considerar as polícias militares não mais como forças 
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auxiliares do Exército, mantendo-as apenas como força reserva. 

27 

Realizar campanhas de prevenção e combate à tortura nos meios de 
comunicação para a população em geral, além de campanhas 
específicas voltadas às forças de segurança pública, bem como 
divulgar os parâmetros internacionais de combate às práticas de 
tortura. 

28 Desmilitarização dos Policiais e da Politíca. 

29 

Integrar e expandir as denúncias e os mecanismos de notificação de 
violação de direitos humanos e criar uma lei para federalizar os crimes 
contra os profissionais de comunicação, sindicalistas e integrantes de 
movimentos sociais e populares, através da criação da Comissão de 
Mortos e Desaparecidos da Democracia; 

30 

Propor a revisão da estrutura, treinamento, controle, emprego e 
regimentos disciplinares dos órgãos de segurança pública, de forma a 
potencializar as suas funções de combate ao crime e proteção dos 
direitos de cidadania, bem como garantir que seus órgãos corregedores 
disponham de carreira própria, sem subordinação à direção das 
instituições policiais. 

31 

Garantir um modelo democrático de Segurança Pública Cidadã, 
desmilitarizando a Polícia Militar, a fim da humanização da abordagem 
da polícia ao cidadão/ã, desconstruindo os preconceitos de gênero, 
raça ou etnia, idade, orientação sexual, identidade de gênero, pessoas 
em situação de vulnerabilidade e afro religiosas. 

32 
Desmilitarização dos agentes da segurança pública, com a aprovação 
da PEC 51 no Congresso Nacional e a revogação da lei federal 
13.022/2014, que dá poder de polícia aos guardas municipais. 

33 

Incluir na Base Nacional Comum (BNC) da Educação os conteúdos dos 
Relatórios das Comissões da Verdade Estadual e Federal, a respeito 
das violações de direitos durante o período do “Regime da Ditadura 
Militar”. 

34 
Agilizar a punição de agressores que atuaram nos diversos conflitos de 
terra, na guerrilha Araguaia, ditadura militar e demais perseguições de 
militantes dos movimentos sociais. 

35 

Combater o incentivo à tortura e à intolerância promovidos pelos meios 
de comunicação que intensificam a violência e as agressões na 
sociedade, e incentivar o reconhecimento, pelos meios de 
comunicação, da memória e da verdade como um direito humano da 
cidadania e dever do estado. 

36 

Combater o incentivo à tortura e à intolerância promovidos pelos meios 
de comunicação que intensificam a violência e as agressões na 
sociedade, e incentivar o reconhecimento, pelos meios de 
comunicação, da memória e da verdade como um direito humano da 
cidadania e dever do estado. 

37 
Criar e efetivar o pacto nacional de proteção a pessoas ameaçadas de 
morte, como uma politica de estado. 

38 

Criar e garantir o Fórum Estadual Permanente de Mulheres Negras 
como garantia de Direitos Humanos pelo Bem Viver – Marcha das 
Mulheres Negras, bem como de outros fóruns de memória e verdade, 
constituídos por representantes da sociedade civil e poderes públicos. 

39 Dar visibilidade e garantir o acompanhamento, responsabilização e 
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apuração de casos de tortura contra crianças e adolescentes. 

40 
Implementar no sistema de educação municipal e estadual, o estudo do 
movimento de resistência de qualquer período da história do Espírito 
Santo nos termos das Leis 10639/2003 e 11645/2008. 

41 
Obrigar os Estados a cumprir o que pactuou com a união, quando do 
recebimento de recursos para determinado fim, sob pena de bloqueio 
no repasse de outros recursos. 

42 
Orçamento para execução das ações da comissão estadual de 
memória e verdade, SEJUDH. 

43 
Punição aos agentes públicos autores de atos que geraram a 
condenação do Estado brasileiro em decorrência da prática de graves 
violações de direitos humanos. 

44 

Recomendar a criação de comissões estaduais de Memória e Verdade 
composta por representantes governamentais e da sociedade civil, até 
10 de dezembro de 2016, para examinar as violações de Direitos 
Humanos praticadas no contexto da repressão política no período 1.946 
a 1.985. 

45 
Revisão da Lei da Anistia, levando em consideração que Tortura é um 
crime de lesa humanidade, portanto é imprescindível que os 
torturadores sejam punidos através de uma revisão da Lei da Anistia 

46 
Revisar a Lei da Anistia com vistas à efetivação da Justiça de 
Transição. 

47 

Alterar os nomes de prédios públicos que homenageiem pessoas 
identificadas pelos relatórios das Comissões de Memória e Verdade 
como torturadores ou ditadores, bem como acatar a decisão da Corte 
IDH de rever a anistia a torturadores, responsabilizando os culpados 
pelos crimes identificados nos relatórios das Comissões de Memória e 
Verdade de todas as esferas. E, promover a divulgação do relatório da 
Comissão da Memória e verdade em escolas e universidades e 
introduzir nos currículos escolares conteúdos sobre valores 
democráticos e sobre a verdade histórica a partir das conclusões do 
relatório da Comissão da Memória e da Verdade. 

48 

Estabelecer procedimento para a produção de relatórios anuais, 
contendo informações sobre o número de casos de torturas e de 
tratamentos desumanos ou degradantes levados às autoridades e 
número de perpetradores; 

49 

Exigir investigações do alto índice de óbitos em hospitais públicos, bem 
como, a notificação dos casos de violência, garantindo a 
responsabilização dos gestores e profissionais de saúde, na medida de 
suas responsabilidades e que estejam envolvidos em casos de maus-
tratos, tratamento desumano, assédio moral, violação de direitos, 
negligência no tratamento medicamentoso, cirúrgico, ambulatorial dos 
pacientes. 

50 

Fortalecimento e ampliação do Sistema Nacional de Direitos Humanos 
(SNDH) e seus subsistemas. Implementar efetivamente o SNDH, a 
exemplo do SUS e SUAS, de modo a contemplar observatórios sociais 
de Direitos Humanos nos três níveis federativos, inclusive como 
condição para repasses de fundo a fundo. Esses observatórios serão 
responsáveis pela compilação e sistematização dos dados referentes a 
situações que exijam prevenção, reparação e punição de violações de 
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direitos humanos, mediante instrumentos legais e interligação das 
diversas instituições, possibilitando a transparência dos dados relativos 
à vulnerabilidade social. No âmbito da vigilância e fiscalização do 
SNDH, ampliar as prerrogativas do Mecanismo Nacional de Prevenção 
e Combate à Tortura, bem como a instituição dos Mecanismos 
Estaduais, Regionais e Municipais. 

51 

Garantir e viabilizar, por meio de exposições permanentes e itinerantes, 
o acervo que envolve a memória, a verdade e a justiça da história do 
período da ditadura no Brasil e no mundo, como forma de manter em 
memória esse período, para conhecimento de todas as gerações. 

52 

Reivindicação da memória indígena, reparação ao genocídio indígena, 
ocorrido inclusive na ditadura, que persiste até os dias de hoje, com a 
participação obrigatória dos movimentos sociais indígenas na 
formulação dessas politicas publicas. (N.A) 

53 
Criação de uma Comissão Nacional da Verdade sobre a Escravidão 
Negra no Brasil, vinculada ao Ministério das Mulheres, Direitos 
Humanos e Igualdade Racial. 

54 
Criar ações que promovam debates entre sociedade civil e 
representantes das guardas municipais, polícia militar e civil, com vistas 
à construção de uma relação mais humanizada 

55 
CONTINUAÇÃO/Prorrogação do funcionamento da Comissão Estadual 
da Verdade. 

56 
Criação de uma Lei Nacional para retirada do nome de torturadores das 
escolas, praças e logradouros públicos 

57 

Criar uma Política permanente de resgate e de memória social dos três 
períodos traumáticos da historia do Brasil (genocídio indígena, 
escravagismo e vitimas das ditaduras) e suas verticalidades nos 
Estados. 

58 
Divulgar nacionalmente o relatório dos trabalhos da Comissão Nacional 
da Verdade. 

59 Efetivar as resoluções da Comissão Nacional da Verdade. 

60 
Fortalecer/efetivar o Sistema Nacional de Prevenção e Combate a 
Tortura visando à erradicação da tortura e de outros tratamentos ou 
penas cruéis, desumanos ou degradantes. 

61 

Garantir às famílias dos mortos e desaparecidos políticos pleno acesso 
aos arquivos da repressão política no Brasil; cumprimento da sentença 
da corte interamericana dos direitos humanos; a efetivação do banco de 
DNA; o reconhecimento imediato das ossadas encontradas na vala 
clandestina do cemitério Dom Bosco, em perus, de outros cemitérios e 
da região do Araguaia, bem como a implementação das 
recomendações da comissão nacional da verdade - garantindo a justiça 
de transição também através da reforma das instituições a luz dos 
direitos humanos; 

62 

Realizar mapeamento de casos, com pelo menos suspeita, de violação 
aos Direitos Humanos, através de uma plataforma digital, contemplando 
os mais diversos recortes dos segmentos sociais, com o objetivo de 
fiscalizar, denunciar aos órgãos competentes, orientar as vítimas 
dessas violações e punir os responsáveis. 

63 
Reformulação dos concursos de ingresso e dos processos de avaliação 
contínua nas Forças Armadas e na área de segurança pública, para 
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valorizar o conhecimento sobre os preceitos inerentes à democracia e 
aos direitos humanos. 

64 
Retirar dos monumentos, praças, prédios públicos e demais 
logradouros, o nome de violadores de Direitos Humanos. 

65 

Sinalizar através de sinais e placas acessíveis os locais que serviram 
como pontos de resistência à ditadura e substituir nomes de espaços 
públicos que homenageiem torturadores e agentes da ditadura por 
nomes de ativistas políticos que lutaram contra o regime ditatorial e 
criar nas escolas uma semana de resgate crítico à memória da historia 
da ditadura militar, para refletir sobre experiências históricas ligadas ao 
período do regime de 1964 

66 
Estabelecer diretrizes na política penitenciária estadual que fortaleçam 
o processo de reintegração social dos presos, internados e egressos, 
com sua efetiva inclusão nas políticas públicas sociais. 

67 

Garantir a realização de investigações e a devida proteção às vítimas 
de ameaças, violências, e assassinatos das lideranças de Movimentos 
Sociais, Defensores dos Direitos Humanos e líderes de Povos 
Tradicionais e Comunidades de matrizes africanas. 

68 

Implementar e ampliar a proposta de Justiça restaurativa no Brasil e 
iniciativas de Justiça de Transição, bem como a implementação e 
fortalecimento do mecanismo dos Comitês de Combate à Tortura em 
todos os Estados. 

69 

Investir em museus e bibliotecas que garantem o acesso e divulgação 
da memória na cidade de dourados e no estado do mato grosso do sul. 
Nesse sentido, deve se realizar uma exposição itinerante, com apoio 
financeiro do ministério da justiça, sobre o relatório figueiredo. Essa 
exposição visa apresentar as violações sofridas pelos povos indígenas 
no brasil, com apoio do estado, por meio de trechos do relatório, 
imagens, simulação dos utensílios utilizados para tortura. Sugere-se 
que essa exposição ao passar pelo mato grosso do sul, especialmente 
naqueles municípios com aldeias próximas, seja associada à campanha 
mundial pelo fim do genocídio dos guarani e kaiowá no mato grosso do 
sul. Além disso, vale ressaltar que essa exposição chegue até as 
escolas e demais instituições. (DDOS) 

70 

Promover medidas mais eficazes para extinguir a incidência de 
violência policial no exercício da função, assim como a mudança da 
formação e da cultura institucional em favor de uma cultura de paz e de 
humanização do sistema de segurança pública. 

71 

Criação de Memoriais Nacional e Estaduais de livre acesso e visitação 
ao público que reúna toda a documentação: máquinas de torturas, 
fotografias, vídeos das vitimas e dos torturadores. Bem como 
tombamento das instalações e prédios públicos onde aconteciam as 
torturas, prisões e assassinatos 

72 
Criar Comissão Especial de acompanhamento e auditoria dos 
processos de desestatização dos presídios (privatização, cogestão e 
parceria público-privada) 

73 
Criar um observatório com relação à mídia e a violação de Direitos 
Humanos, bem como garantir a democratização dos meios de 
comunicação. 

74 Efetivar as vinte e nove recomendações do relatório final da Comissão 



249 
 

Nacional da Verdade, em todos os níveis de governo e criar 
mecanismos de difusão dos relatórios das Comissões da Verdade e 
Justiça 

75 Garantir a desmilitarização da polícia militar 

76 

Promover a apuração e o esclarecimento público das violações, aos 
direitos humanos praticadas no contexto da repressão política ocorrida 
no Brasil e atualizar a legislação, a fim de garantir o direito à memória e 
à verdade histórica, promovendo a reconciliação nacional e o 
fortalecimento da democracia. 

77 
Retificação da causa de morte a pessoas mortas em decorrência de 
graves violações de direitos humanos. 

78 Unificar de modo linear e promover a desmilitarização das polícias. 

79 
Criar legislação que determine a nacionalização do dia da memória da 
consciência negra. 

80 
Divulgação e apoio a causa indígena, permitindo que sejam 
protagonistas de sua historia. (N.A) 

81 
Revisar a Política Estadual de regionalização do Regime de Internação 
do sistema socioeducativo, assegurando o direito da convivência 
familiar e comunitária, de acordo com o ECA e SINASE. 

82 
Criar e fazer cumprir as leis que estabelecem as mudanças dos nomes 
de espaços, órgãos, vias, prédios e demais bens públicos que trazem 
referências aos violadores dos direitos humanos. 

83 
Criar uma ouvidoria independente das forças policiais, que disponibilize 
número de WhatsApp para as denúncias. 

84 
Executar capacitações no Sistema Prisional, dando destaque às 
profissionais do sexo. 

85 
Exposição Permanente Itinerante nas escolas públicas e privadas de 
todo o país, a partir do acervo dos memoriais Nacional e Estaduais. 

86 

Fomentar, junto aos atores locais, as instâncias de governo estadual o 
resgate histórico de eventos como a escravidão, genocídio indígena e 
ditadura militar, entre outros e suas consequências, assegurando, 
ainda, a abertura de arquivos públicos sobre a ditadura militar e a 
escravidão 

87 
Garantia de Assistência integral e prioritária às vítimas de qualquer tipo 
de violência, bem como às suas respectivas famílias, com a criação de 
mecanismos de auxílio e proteção. 

88 
Garantia de atendimento médico e psicossocial permanente às vítimas 
de graves violações de direitos humanos, como, por exemplo, as 
clínicas de testemunho. 

89 
Promover a apuração e o esclarecimento das violações aos direitos 
humanos praticadas em contexto de repressões sociais e 
proibicionismos ocorridos no Brasil. 

90 
Estudos e avaliações sobre mortes da população LGBT, com destaque 
para a população idosa. 

91 
Promover junto as universidades e institutos de pesquisas fomentando 
projetos sobre a memoria do brasil com destaque para os direitos 
humanos. 

92 
Criar e fortalecer mecanismos de enfrentamento e combate à violência 
institucional, com ênfase na erradicação da tortura na redução da 
letalidade policial e carcerária 
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93 
Efetivar as Comissões Permanentes de Direitos Humanos em todos os 
conselhos de políticas. 

94 
Fazer cumprir e monitorar a aplicabilidade das leis 10.639/2003 e 
11.645/2008 com ações voltadas ao resgate da história e da cultura dos 
povos negro e indígena do Brasil. 

95 
Garantir a igualdade e proteção dos direitos das populações étnico-
raciais, historicamente afetadas pelo racismo e outras formas de 
discriminação e intolerância. 

96 
Garantir o direito humano à alimentação dos povos de comunidade 
tradicional , bem como sua memória, práticas, cultura e tradição, 
assegurando sua soberania alimentar. 

97 
Qualificar e profissionalizar os envolvidos na questão da Memória, 
Verdade e Justiça para universalização das informações. 

98 Revogação irrestrita da Lei de Segurança Nacional. 

99 
Criar e/ou implementar mecanismos e instrumentos de divulgação dos 
trabalhos da comissão nacional da verdade. 

100 Desmilitarização das polícias militares estaduais. 

101 
Fomentar a criação e ações dos comitês estaduais de prevenção e 
combate a tortura, bem como fomentar a criação de mecanismos 
estaduais de prevenção e combate a tortura. 

102 

Instituir Comitês de Combate à Tortura e Mecanismos de Prevenção e 
Combate à Tortura, dentro dos parâmetros da Organizaçao das Nações 
Unidas (Convenção das Nações Unidas Contra a Tortura e Outros 
Tratamentos Cruéis, Desumanos e Degradantes, com base na Lei 
12.847/13, em todos os entes federados. 

103 
Promover a “descomemoração” do golpe civil militar de 31 de março de 
1964 

104 

Assegurar a prioridade no mapeamento, registro e regularização das 
comunidades tradicionais de matrizes africanas, povos ciganos, 
quilombolas, indígenas com os devidos incentivos fiscais, culturais e 
legais junto aos órgãos públicos reafirmando o direito ao território 
fomentando o resgate histórico, social, cultural e religioso de forma 
paritária e inserindo no processo educacional e desmistificando e 
diminuindo a intolerância religiosa através de debates e 
esclarecimentos 

105 

Dar continuidade nas investigações da comissão da verdade, 
aprofundando suas ações, e criar outras comissões da verdade, a 
exemplo da questão da escravidão negra e do extermínio dos povos 
indígenas. 

106 
Estabelecimento de órgão permanente com atribuição de dar 
seguimento às ações e recomendações da CNV. 

107 
Facilitar consulta e pesquisa sobre a história recente do País mediante 
a criação de Centros de Documentação em cada município. 

108 
Promover debates através de comissões e conselhos sobre os efeitos 
da Ditadura Militar que ainda permanecem na Sociedade brasileira. 

109 
Garantir que o estado promova a assistência e reparação moral, 
material e psíquica aos atingidos pelas graves violações de direitos 
humanos. 

110 
Promoção do direito à memória, à verdade, à justiça e à reparação 
vinculados às violações de direitos humanos na democracia a partir de 
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ações como a criação de uma comissão nacional da verdade da 
democracia e reconhecimento das religiões de matriz africana com 
parte da memória da nossa história 

111 

Promover maior intercâmbio de informações entre as comissões da 
Verdade e a Comissão de Anistia, a Comissão Especial criada pela Lei 
9.140/95, o Comitê Interinstitucional de Supervisão, instituído pelo 
Decreto presidencial de 17 de julho de 2009, e o Grupo de Trabalho do 
Estado de Defesa. 

112 
Prosseguimento das atividades voltadas à localização, identificação e 
entrega aos familiares ou pessoas legitimadas, para sepultamento 
digno, dos restos mortais dos desaparecidos políticos. 

113 
Criar e fomentar a pesquisa sobre os movimentos de resistências em 
todos os períodos da historia do Espírito Santo, inclusive nos termos 
das Leis 10639/2003 e 11645/2008. 

114 

Implementar as recomendações das comissões da verdade, 
notadamente através da criação de órgãos responsáveis por monitorar  
essa implementação e por dar continuidade aos trabalhos e pesquisas 
dessas comissões 

115 
Renomeação e ressignificação dos logradouros públicos que 
homenageiam ditadores e torturadores do regime militar. 

116 

Os conselhos municipais e os conselhos estaduais de direitos 
humanos  devem promover debates sobre a desmilitarização das 
políticias, a exemplo de outros países que recursam a violência e a 
morte da população enquanto agentes de segurança , acompanhado de 
formação para a cidadania, des de da educação infantil. 

117 
GT´S direitos humanos – debate e construção legislação de combate a 
tortura 

118 
Desmilitarizar as polícias com a formação de uma polícia comunitária e 
humanizada. 

119 
Desmilitarizar as polícias com a formação de uma polícia comunitária e 
humanizada. 

120 
Garantir a humanização do sistema carcerário, focando na formação 
dos funcionários em Direitos Humanos e preparando o egresso para 
sua reinserção na sociedade 

121 
Garantir a humanização do sistema carcerário, focando na formação 
dos funcionários em Direitos Humanos e preparando o egresso para 
sua reinserção na sociedade 

122 
Garantir a humanização do sistema carcerário, focando na formação 
dos funcionários em Direitos Humanos e preparando o egresso para 
sua reinserção na sociedade 

123 
Aprovar o projeto de Emenda Constitucional de desmilitarização da 
polícia, extinguir os autos de resistência e garantir maior transparência 
no procedimento de inquérito policial. 

124 
Criação de políticas de reparação para as pessoas e familiares das 
vítimas de violência de estado, incluindo desde a reparação psicológica 
até a pecuniária. 

125 Garantir a implantação de práticas de Justiça Restaurativa. 

126 
Garantir que o poder público repare os danos morais e materiais 
causadas pela escravidão negra (3 esferas); 

127 Elaborar programas que possam contribuir nas reparações de 
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demandas históricas das pessoas com deficiência e idosas, que possa 
ser valorizada na comunidade onde residem, tendo como ênfase os 
Direitos Humanos (nas esferas municipal e estadual); 

128 Convocar um plebiscito para a desmilitarização da polícia militar. 

129 
Efetivar ações no âmbito dos três poderes (Legislativo, Executivo e 
Judiciário) que visem à implementação da justiça restaurativa. 

130 
Divulgar e apoiar a justiça restaurativa no sistema educacional e nos 
parlamentos estaduais e municipais, garantindo oque esta disposto no 
eca e no sinase. 

 
 

Eixo III – Subeixo 1: Desenvolvimento e direitos humanos 

1 

Garantir o cumprimento da legislação para inserção de intérprete 
de libras nas repartições públicas e privadas além da promoção do 
seu ensino, por professores(as) de libras de acordo com a Lei 
10.436/2002, bem como o ensino do sistema Braille, através de 
professores(as) Braillistas, assegurando a acessibilidade 
comunicacional. 

2 
Realizar concursos públicos para profissionais específicos na área da 
educação especial, a fim de um atendimento voltado para a pessoa 
com deficiência  física, intelectual, auditiva, e visual. 

3 

Definição de Políticas Públicas Estaduais que promovam a igualdade 
de direitos na perspectiva da equidade – considerando as questões 
étnicas raciais e povos tradicionais (afro descentes, indígenas, 
ciganos). 

4 
Garantir a implementação de fato da Lei de Acessibilidade e Estatuto 
da pessoa com deficiência; 

5 
Implementação de estudos da Linguagem Brasileira de Sinais, tanto 
nas Repartições Públicas, quanto nas Escolas. 

6 

Garantir espaço nos canais da TV Aberta, assegurando a 
acessibilidade comunicacional nas referidas transmissões, através de 
áudio descrição e janela de LIBRAS ampliadas para transmissão de 
atos da Administração Pública, bem como, horários gratuitos nas rádios 
e jornais para uso dos movimentos sociais, populares, sindicatos, 
associações e segmentos sociais para causas relacionadas acerca de 
Direitos Humanos, fortalecendo e promovendo campanhas para facilitar 
a circulação da mídia alternativa (rádios comunitárias, boletins e mídia 
eletrônica), com regulamentação dos materiais de comunicação que 
promovam os direitos humanos dos grupos históricos  e vulneráveis, 
em sintonia com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos. 

7 
Estimular e financiar programas de extensão universitários, como forma 
de fomentar a extensão e a pesquisa e divulgação nos diversos meios 
de comunicações. 

8 
Efetivar/garantir a linguagem de Libras e braile como disciplina nos 
currículos escolares nas escolas de ensino fundamental, médio e 
superior. 

9 
Integrar os sistemas nacionais de informações para elaboração de 
quadro geral sobre a implementação de políticas públicas e violações 
aos Direitos Humanos. 

10 Articular a criação de base de dados com temas relacionados aos 
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Direitos Humanos. 

11 

Que os planos de investimento em acessibilidade tenham a 
participação obrigatória, nos municípios, dos conselhos da pessoa com 
deficiência; onde não houver, estabelecer a prioridade de criação do 
respectivo conselho. 

12 

Que os planos de investimento em acessibilidade tenham a 
participação obrigatória, nos municípios, dos conselhos da pessoa com 
deficiência; onde não houver, estabelecer a prioridade de criação do 
respectivo conselho. 

13 

Que os planos de investimento em acessibilidade tenham a 
participação obrigatória, nos municípios, dos conselhos da pessoa com 
deficiência; onde não houver, estabelecer a prioridade de criação do 
respectivo conselho. 

14 

Que os planos de investimento em acessibilidade tenham a 
participação obrigatória, nos municípios, dos conselhos da pessoa com 
deficiência; onde não houver, estabelecer a prioridade de criação do 
respectivo conselho. 

15 

Que os planos de investimento em acessibilidade tenham a 
participação obrigatória, nos municípios, dos conselhos da pessoa com 
deficiência; onde não houver, estabelecer a prioridade de criação do 
respectivo conselho. 

16 
Investir na melhoria da infraestrutura das unidades de projetos sociais 
com ênfase na oferta de serviços de lazer, cultura e esporte e cidadania 
para propiciar a construção da autonomia visando a garantia de direito. 

17 
Garantir a contratação e capacitação de profissionais especializados 
para atendimento aos estudantes com deficiência. 

18 Promoção do curso de Libras nas escolas e serviços públicos. 

19 Promoção do curso de Libras nas escolas e serviços públicos. 

20 Promoção do curso de Libras nas escolas e serviços públicos. 

21 Promoção do curso de Libras nas escolas e serviços públicos. 

22 Promoção do curso de Libras nas escolas e serviços públicos. 

23 

Promover formação em Direitos Humanos e dos Direitos da Criança e 
do Adolescente para todos os conselheiros tutelares e de Direitos, além 
de promover condições físicas para o bom funcionamento dos 
conselhos (equipamentos, instalações, estrutura e recursos humanos, 
além de exigir a efetiva utilização do Sistema de Informação para a 
Infância e Adolescência – SIPIA). 

24 

Exigir do governo políticas públicas para o sistema prisional e 
socioeducativo com plano de carreira aos agentes penitenciários e 
socioeducadores, incluindo a elaboração de Estatuto, que contemple a 
identidade funcional destes profissionais, com condições dignas de 
trabalho, com participação do sindicato, e para o reeducando políticas 
formuladas do CCEP, Copen (conselho penitenciário), e conselho de 
direitos humanos, tendo como fundamento o respeito ao reeducando e 
a preservação de todos os direitos que a sentença não lhe tirou. 

25 

Exigir do governo políticas públicas para o sistema prisional e 
socioeducativo com plano de carreira aos agentes penitenciários e 
socioeducadores, incluindo a elaboração de Estatuto, que contemple a 
identidade funcional destes profissionais, com condições dignas de 
trabalho, com participação do sindicato, e para o reeducando políticas 



254 
 

formuladas do CCEP, Copen (conselho penitenciário), e conselho de 
direitos humanos, tendo como fundamento o respeito ao reeducando e 
a preservação de todos os direitos que a sentença não lhe tirou. 

26 

Exigir do governo políticas públicas para o sistema prisional e 
socioeducativo com plano de carreira aos agentes penitenciários e 
socioeducadores, incluindo a elaboração de Estatuto, que contemple a 
identidade funcional destes profissionais, com condições dignas de 
trabalho, com participação do sindicato, e para o reeducando políticas 
formuladas do CCEP, Copen (conselho penitenciário), e conselho de 
direitos humanos, tendo como fundamento o respeito ao reeducando e 
a preservação de todos os direitos que a sentença não lhe tirou. 

27 

Exigir do governo políticas públicas para o sistema prisional e 
socioeducativo com plano de carreira aos agentes penitenciários e 
socioeducadores, incluindo a elaboração de Estatuto, que contemple a 
identidade funcional destes profissionais, com condições dignas de 
trabalho, com participação do sindicato, e para o reeducando políticas 
formuladas do CCEP, Copen (conselho penitenciário), e conselho de 
direitos humanos, tendo como fundamento o respeito ao reeducando e 
a preservação de todos os direitos que a sentença não lhe tirou. 

28 

Exigir do governo políticas públicas para o sistema prisional e 
socioeducativo com plano de carreira aos agentes penitenciários e 
socioeducadores, incluindo a elaboração de Estatuto, que contemple a 
identidade funcional destes profissionais, com condições dignas de 
trabalho, com participação do sindicato, e para o reeducando políticas 
formuladas do CCEP, Copen (conselho penitenciário), e conselho de 
direitos humanos, tendo como fundamento o respeito ao reeducando e 
a preservação de todos os direitos que a sentença não lhe tirou. 

29 

Reformular e promover programas e projetos de qualificação técnica, 
profissional ou fortalecer as iniciativas já existentes, como PRONATEC 
e as atividades de economia solidária com foco nos movimentos 
vulneráveis da população, com vistas à inclusão produtiva e à 
sustentabilidade socioambiental. 

30 

Assegurar, no prazo máximo de dois anos, de acordo com a Lei 
Orçamentária Anual, a criação de rubrica financeira e dotação 
orçamentária específica, prevendo recursos necessários à 
implementação e execução de políticas públicas afirmativas voltadas 
para a educação em diversidade, justiça social, inclusão, prevenção às 
violências na perspectiva de promoção, proteção, defesa e reparação 
dos direitos humanos. 

31 

Implantar uma campanha educacional com o tema acessibilidade 
visando a garantia da mobilidade em todos os espaços (domésticos, 
urbanos, educacionais, hospitais etc.) das pessoas com deficiência e de 
baixa mobilidade, permanente ou não, assim como idosos. 

32 
Incentivar estudos e pesquisas sobre as violações dos direitos 
humanos no sistema de ensino nos Estados e Municípios da 
Federação. 

33 
Retirar a proposta que onera o familiar da pessoa com deficiência nas 
escolas particulares e públicas quando houver. 

34 
Retirar a proposta que onera o familiar da pessoa com deficiência nas 
escolas particulares e públicas quando houver. 



255 
 

35 
Assegurar aos professores formação necessária para incluir os alunos 
com deficiência no cotidiano da sala de aula. 

36 

Elaborar diagnósticos com base em ações judiciais que envolvam atos 
de assédio moral, sexual e psicológico, com apuração de denúncias de 
desrespeito aos direitos das trabalhadoras e trabalhadores, visando 
orientar ações de combate à discriminação e abuso nas relações de 
trabalho. 

37 
Assegurar sistema educacional inclusivo com a coexistência das 
escolas de educação comum bilíngue e ensino especializado em todos 
os níveis bem como aprendizado ao longo de toda a vida. 

38 

Ofertar vagas e garantir políticas de acesso e permanência de todas as 
pessoas imigrantes, refugiadas e apátridas nas turmas de EJA, da 
alfabetização ao ensino médio por parte das Secretarias Municipais e 
Estadual de Educação em conjunto com Universidades e Sociedade 
Civil, através da criação de setores nas redes estaduais e municipais de 
ensino responsáveis diretamente pela inclusão de intérpretes em língua 
de sinais e língua nativa além de assessoria jurídica na obtenção de 
documentação legal para matrícula e permanência na escola. 

39 

Realizar encontros entre as Universidades de Integração Internacional 
(UNILAB e UNILA), juntamente com a Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (CPLP) e da América Latina, integrando o Governo 
Federal e Governos Estaduais, para discussão sobre a questão do 
Brasil e seus parceiros internacionais; 

40 

Fomenta a realização de acompanhamento e monitoramento do 
governo federal, por um meio de reuniões periódicas, consultorias 
presencias, visitas técnicas, para fins de implementação das ações 
publicas inseridas nos diversos pactos federativos, de responsabilidade 
das três esferas de governo. 

41 

Garantir que o Programa de Extensão Universitária (PROEX) financie 
projetos de extensão no campo dos direitos humanos, inclusive 
firmando parcerias com organismos nacionais e/ou internacionais 
quando necessário; 

42 

Unificar nacionalmente a metodologia, produção, classificação e 
publicização dos crimes leais intencionais (homicídios. Lesão corporal 
seguida de morte, latrocínio e etc.) com utilização dos metadados ou 
outra metodologia, e a criação de uma câmara técnica de mapeamento 
dos crimes violentos letais intencionais. 

43 

Promover a participação do Estado Brasileiro favoravelmente a 
aprovação do Tratado Internacional das Nações Unidas vinculante para 
obrigar as empresas a respeitar direitos humanos, responsabilizá-las 
pelas violações e que institua mecanismo para reparação das vítimas 

44 

Que o Estado efetive e garanta a política de acessibilidade em todos os 
ambientes e equipamentos públicos conforme as normas da ABNT, 
possibilitando a sua utilização para projetos e programas voltados para 
os idosos, abrangendo as diversas políticas públicas, respeitando nome 
social os recortes de orientação sexual, identidade de gênero e 
implementar leis que garantam a disponibilidade de recursos 
financeiros para a fiscalização dos municípios no cumprimento e 
obrigatoriedade das leis de acessibilidade. 

45 Que o Estado efetive e garanta a política de acessibilidade em todos os 
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ambientes e equipamentos públicos conforme as normas da ABNT, 
possibilitando a sua utilização para projetos e programas voltados para 
os idosos, abrangendo as diversas políticas públicas, respeitando nome 
social os recortes de orientação sexual, identidade de gênero e 
implementar leis que garantam a disponibilidade de recursos 
financeiros para a fiscalização dos municípios no cumprimento e 
obrigatoriedade das leis de acessibilidade. 

46 
Garantir os recursos orçamentários e as ajudas técnicas necessárias 
para a efetivação do direito à educação das pessoas com deficiência. 

47 

Garantir, promover e proteger os Direitos das Pessoas com Deficiência 
a mobilidade e acessibilidade igualitária, ainda proporcionando a 
isenção fiscal para aquisição de ortese e protese, equipamento em 
braile e libras, em âmbito nacional e para importação destes 
equipamentos. 

48 

Garantir, promover e proteger os Direitos das Pessoas com Deficiência 
a mobilidade e acessibilidade igualitária, ainda proporcionando a 
isenção fiscal para aquisição de ortese e protese, equipamento em 
braile e libras, em âmbito nacional e para importação destes 
equipamentos. 

49 

Investir e incentivar financeiramente a realização de pesquisas nos 
centros universitários do estado e em parceria com outras instituições 
de pesquisa, relacionadas a agricultura familiar com base 
agroecológica, segurança  alimentar e nutricional, valorizando saberes 
locais e dos povos, com vista a enfrentar os desafios que expulsam a 
população do campo, e uma produção que assegure a saúde da 
população. 

50 
Implantação e implementação dos conselhos de direitos humanos 
municipais, e através deles, promover a divulgação do plano nacional 
dos direitos humanos (PNDH 3). 

51 
Garantia a presença do profissional intérprete de libras em delegacias 
de polícia e instituições públicas, bem como em veículos de 
comunicação, para efetivar o direito humano de se comunicar. 

52 
Garantia de emissão gratuita de toda documentação pessoal da 
população brasileira e imigrante. 

53 

Implementar e garantir politicas púbicas no setor educacional o 
combate à discriminação religiosa, orientação sexual, de culturas 
nômades, étnico-racial e identidade de gênero (conforme Lei 
10.639/2003 e Decreto 7.177/2010), por meio de mecanismos, como 
cartilhas educacionais referentes ao ECA e SINASE; realizar 
campanhas como palestras e fóruns para orientação e conscientização 
da população e dos agentes responsáveis das articulações, na garantia 
do sucesso desta implementação, bem como fomentar a realização de 
curso de Libras e braile nas escolas e nos serviços públicos. 

54 
Cuidar para que as edificações dos órgãos públicos e privados 
cumpram as normas de acessibilidade em todos os espaços. 

55 
Garantir o cumprimento da Convenção sobre os direitos da pessoa com 
deficiência, da lei brasileira de inclusão e do Decreto da Acessibilidade. 

56 
Apoiar estudos, pesquisas e discussão dos problemas dos 
trabalhadores migrantes e suas famílias. 

57 Garantir que as pessoas com deficiência exerçam efetivamente as 
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funções para as quais foram contratadas, devendo esse cumprimento 
ser rigorosamente fiscalizado pelos órgãos competentes. 

58 
Garantir recursos orçamentários para a efetivação de programas que 
potencializem os talentos da juventude negra em situação de 
vulnerabilidade 

59 
Descriminalização do porte e uso de canabis ativa, a fim de diminuir o 
poder do tráfico e extinguir a guerra às drogas que extermina 
principalmente a juventude negra brasileira. 

60 
Realizar audiências públicas com a finalidade de discutir sobre uma 
nova política de drogas.  (N.A) 

61 
Fortalecer as políticas públicas de direitos humanos por meio de 
monitoramento por comissões criadas por representantes da sociedade 
civil e governamental 

62 
Retirar a proposta que onera o familiar da pessoa com deficiência nas 
escolas particulares e públicas quando houver 

63 
Promover junto as universidades e institutos de pesquisas fomentando 
projetos sobre a memoria do brasil com destaque para os direitos 
humanos. 

64 

Implantar um laboratório que estimule a criação de projetos de geração 
de renda, fornecendo assessoria de análise, avaliação e viabilidade de 
implantação, visando a economia solidária, cooperativismo e 
associativismo, garantindo mecanismos de captação de recursos para 
viabilizar os projetos socialmente e financeiramente viáveis; 

65 
Garantia de orçamento para demarcação das terras indígenas e 
titulação das terras quilombolas. 

66 
Garantir recursos permanentes para a execução do Plano Estadual de 
Combate ao trabalho escravo, visando a erradicação no Estado do 
Tocantins. 

67 
Implementar o Programa do Governo Federal “Juventude Viva” na 
Capital do Estado. 

68 
Incentivar e desburocratizar mecanismos de certificação dos produtos 
desses segmentos sociais. 

69 

Incluir nos planos, programas e ações de habitação que utilizem 
recursos federais iniciativas para a regularização fundiária e construção 
de moradias para as populações vulneráveis e para as comunidades 
tradicionais (ex. quilombolas, caiçaras e ribeirinhas, indígenas, ciganos, 
entre outras) que garantam a dignidade humana e o acesso ao 
saneamento básico, energia elétrica, saúde e educação. 

70 

Inserir a disciplina de educação em direitos humanos nas escolas 
abordando temas transversais nos ensinos fundamental e médio, com 
material didático adequado para trabalharem na efetivação da Lei n. 
11.645, que determina a inclusão da história e cultura afro e indígena 
no currículo escolar. Criar mecanismos no setor educacional no 
combate à discriminação religiosa, de gênero, de identidade de gênero 
e racial, conforme lei n. 10.639/2003. 

71 

Instituir ações afirmativas, na esfera publica e privada, para a 
ampliação da presença de adolescentes e jovens no mundo do 
trabalho, verificando os marcadores sociais de vulnerabilidade deste 
segmento - classe, raça, etnia, orientação sexual, e gênero, dentre 
outros -, priorizando o apoio a transexuais e travestis, pessoa com 
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deficiência, adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas 
de meio aberto ou fechado, bem como aos jovens adultos privados de 
liberdade, egressos e população de rua. 

72 
Investir em educação, inserção na grade curricular, do ensino básico e 
superior no tema: direitos humanos e cidadania, respeitando os povos 
tradicionais e suas especificidades (cg). 

73 

Os conselhos municipais e os conselhos estaduais de direitos 
humanos  devem promover debates sobre a desmilitarização das 
políticias, a exemplo de outros países que recursam a violência e a 
morte da população enquanto agentes de segurança , acompanhado de 
formação para a cidadania, des de da educação infantil. 

74 
Parceria com escolas municipais e estaduais e entidades afins, com o 
intuito de interagir e aproximar crianças e adolescentes com os idosos e 
ressaltando a importância de uma convivência amiga e saudável. 

75 
Parceria com escolas municipais e estaduais e entidades afins, com o 
intuito de interagir e aproximar crianças e adolescentes com os idosos e 
ressaltando a importância de uma convivência amiga e saudável. 

76 

Promover ações articuladas entre as políticas de educação, cultura, 
saúde e de geração de emprego e renda, visando incidir diretamente na 
qualidade de vida da população negra, pessoa com deficiência e 
comunidades tradicionais, no combate à discriminação racial e a 
intolerância religiosa. 

77 
Referendar a Declaração da Conferência Regional da Década 
Internacional de Afrodescendentes aprovada pela Organização das 
Nações Unidas; 

78 

Reformulação dos planos diretores urbanos, tendo como referência o 
Estatuto da Cidade e o Código de Urbanismo, e planejamento do 
campo na perspectiva de espaços sustentáveis que garantam os 
direitos humanos. 

79 

Responsabilizar as empresas pela efetivação de políticas de ação 
afirmativa que assegurem os direitos humanos das mulheres, 
negras/os, indígenas, LGBTTI, populações tradicionais, quilombolas, 
pessoas com deficiência, pessoas em situação de mobilidade humana 
e pessoas em conflito com a lei; assim como responsabilizar as 
empresas pelas violações de direitos humanos cometidas contra esses 
sujeitos humanos, em especial, pelas situações de desigualdade 
salarial, discriminação nas relações de trabalho e no acesso aos cargos 
de chefia, bem como quanto aos impactos socioambientais das suas 
atividades 

80 

Desenvolver, incentivar e  promover a realização de atividades de 
valorização da cultura de povos de comunidade tradicionais, através de 
capacitação que promova o resgate da consciência histórica cultural 
dos povos. 

81 
Banir o uso de agrotóxicos, fertilizantes e herbicidas em áreas de 
territórios tradicionais, áreas de proteção ambiental, unidades de 
conservação e de patrimônio cultural; 

82 

Barrar o projeto, em trâmite no Congresso Nacional, que precariza as 
relações de trabalho através de possibilidade de terceirização de 
qualquer atividade, tanto no serviço público quanto na iniciativa privada. 
Caso aprovado, esse projeto irá rasgar CLT destruindo direitos 
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trabalhistas historicamente conquistados. Como alternativa, deve-se 
aprovar imediatamente a ratificação e regulamentação da Convenção 
158 da OIT. 

83 

Barrar o projeto, em trâmite no Congresso Nacional, que precariza as 
relações de trabalho através de possibilidade de terceirização de 
qualquer atividade, tanto no serviço público quanto na iniciativa privada. 
Caso aprovado, esse projeto irá rasgar CLT destruindo direitos 
trabalhistas historicamente conquistados. Como alternativa, deve-se 
aprovar imediatamente a ratificação e regulamentação da Convenção 
158 da OIT. 

84 

Estado laico – retirar as manifestações religiosas no estado – direito/ 
defender as pessoas não crentes – retirar as citações de símbolos 
religiosos de espaços públicos e em nossa constituição – retirar das 
cédulas 

85 
Fortalecer a Política Nacional de Resíduos Sólidos sob a ótica dos 
direitos humanos, para ampliar a coleta seletiva e beneficiar os 
catadores de material reciclável 

86 

Garantir a preservação e manutenção de Sítios Arqueológicos em 
Terras Indígenas e Quilombolas, sendo assegurada a essas 
comunidades a salvaguarda e conservação dos achados arqueológicos 
e que garanta a devolução de peças arqueológicas às comunidades e 
povos de origem, para compor os acervos existentes e museus 
comunitários e afins existentes, desde que requeridos por estes povos; 

87 
Implementação do PNDH 3 com a efetivação do marco legal no campo 
dos Direitos Humanos com audiências publicas; 

88 

Promover o desenvolvimento econômico e social, pautado no 
desenvolvimento humano, garantindo o acesso de todas as pessoas 
aos direitos habitacionais, econômicos, sociais, culturais e ambientais, 
a inclusão de todos os grupos em situação de vulnerabilidade, de 
identidade e diversidade de gênero, raça e etnia, orientação sexual, 
geracional, pessoas idosas, pessoas com deficiências, pessoas em 
situação de rua, pessoas inseridas no sistema socioeducativo ou 
prisional e catadores/as de material reciclável e reutilizável em todos os 
setores, tendo como princípios a dignidade, a solidariedade, a 
participação popular e o controle social. 

89 Garantir o cumprimento da Lei do SINASE 

90 
Implementar políticas públicas de atendimento e melhoria dos serviços 
públicos voltados para os bairros afastados do centro e áreas rurais. 
(N.A) 

91 
Implantar projetos que promovam ações de enfrentamento à exploração 
sexual de, mulheres, crianças e adolescentes nas áreas onde são 
realizadas grandes obras como cinturão das águas e regiões turísticas; 

92 
Com relação ao aborto, descriminalização do debate e a 
regulamentação da saúde pública 

93 
Humanização do parto, acompanhando as diretrizes do SUS, com 
regulamentação da profissão das doulas 

94 

Ampliar e reestruturar a rede de atendimento para a emissão do 
registro civil de nascimento visando a sua universalização, através da 
interligação das maternidades e unidades de saúde aos cartórios, por 
meio de sistema manual ou informatizado, para emissão de registro civil 
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de nascimento logo após o parto, garantindo ao recém-nascido a 
certidão de nascimento antes da alta médica; 

95 

Assegurar a disponibilização da água, a toda população, considerando 
que este não é um problema apenas do semiárido, que padece há mais 
de 70 anos com as secas, mas como um direito fundamental a pessoa 
humana, reconhecido pela Assembleia Geral da ONU, em 28 de julho 
de 2010, tanto na quantidade quanto em qualidade, desenvolvendo 
ações que visem prevenir contra a estiagem, com alargamento da 
disponibilização de cisternas, plantio e replantio de árvores, combate ao 
desmatamento, limpeza dos rios e manutenção das barragens entre 
outros; 

96 

Aumento de incentivos federais, além da fomentação da autonomia 
financeira voltadas para a sustentabilidade da agricultura familiar, 
promovendo e efetivando o direito a alfabetização de jovens e adultos e 
cursos de capacitação, educação continuada com qualificação 
especifica para jovens com acompanhamento monitorado na zona rural 
e ampla divulgação/orientação/informação sistematizada ampliando os 
investimentos em agricultura familiar (em todo o território nacional). 

97 

Construção de uma Política de desenvolvimento sob a perspectiva dos 
Direitos Humanos, respeitando as diversidades: pessoa com 
deficiência, LGBT, população negra, povos e comunidades tradicionais, 
criança, gênero, idosos, e pessoas em situação de vulnerabilidade. 

98 
Criar um Plano de Ação nacional sobre Empresas e Direitos Humanos, 
abrangendo governo, empresas, empregadores, tomadores de serviço, 
sociedade civil e impactados para: 

99 

Promover através das secretarias municipais de assistencia social e do 
tem melhores condições de vida e de igualdade, relações de trabalhon 
justo e aumento de bem estar da poulação mediante efetivação das 
políticas voltadas para a garantia de direitos. 

100 

Trabalhar com equipes multiprofissionais da saúde, numa constante 
sensibilização, através de visitas, consultas, e orientações. implantar 
e/ou implementar o pse( programa de saúde escolar) junto a juventude 
através de seminários, oficinas, cursos de formação, voltado as 
questões de saúde, patologias físicas e mentais, atuação de maneira 
preventiva no combate as doenças sexualmente transmissíveis, 
gravidez precoce, saúde bucal, violência domestica, abusos sexuais e 
transtornos psíquicos causados por violência externa (coações, brigas, 
polícia, escola) contra crianças e adolescentes em razão do preconceito 
e discriminações; racial, social, religiosa, sexual, machismo, homofobia 
e outras formas  correlatas.  (jaraguarí). 

101 

Universalizar a oferta de escolarização básica nas unidades prisionais 
do Estado, preferencialmente, de forma integrada à profissionalização, 
garantindo a formação continuada dos profissionais que atuam na 
educação em prisões. 

102 
Consolidar o direito das crianças com necessidades especiais nas 
escolas, com Apoio psicológico, psicopedagógico, professores 
capacitados e acessibilidade básica. 

103 
Assegurar que as políticas urbanísticas e de habitação sejam 
implementadas sob a ótica dos direitos humanos, garantindo a oferta de 
serviços públicos essenciais nos territórios contemplados pelas 
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unidades habitacionais 

104 
Criação de um Comitê Estadual de Desenvolvimento Sustentavel em 
Direitos Humanos 

105 

Criar uma política nacional de direitos (marco regulatório) - para os 
atingidos por grandes projetos de infraestrutura (barragens, obras do 
PAC, Copa, Olimpíadas, infraestrutura) - que defina o conceito das 
pessoas atingidas e seus respectivos direitos à plena reparação pelos 
impactos sofridos e causados pelas empresas 

106 
Encaminhar as propostas dos Grupos de Trabalho do Eixo I, II e III, da 
II Conferência Estadual de Direitos Humanos para o Dialoga Brasil, o 
Interconselho da Casa Civil da Presidência da República 

107 Fortalecimento do direito de acesso à justiça – defensorias públicas 

108 
Garantir em todos os locais de atendimento ao publico, profissionais 
adequados e qualificados, para a comunicação e atendimento a pessoa 
com deficiência, ( física,intelectual, auditiva e visual). 

109 

Garantir no SUAS (Sistema Único da Assistência Social) a 
implementação de projetos que fortaleçam a identidade negra. Esta 
proposta visa garantir que os serviços socioassistenciais de proteção 
básica e especial (média e alta complexidade) se fortaleçam e ampliem 
o debate sobre a questão racial. 

110 

Garantir o cumprimento do direito à consulta prévia, livre e informada 
aos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais em 
relação a empreendimentos previstos para serem instalados no interior 
ou no entorno dos territórios ocupados por estas comunidades, como 
por exemplo, parques eólicos, rodovias em Terra Indígenas; 

111 

Garantir o cumprimento do direito à consulta prévia, livre e informada 
aos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais em 
relação a empreendimentos previstos para serem instalados no interior 
ou no entorno dos territórios ocupados por estas comunidades, como 
por exemplo, parques eólicos, rodovias em Terra Indígenas; 

112 

Promover nos ambientes de trabalho campanhas educativas de 
combate a todas as formas de discriminação, estimulando a adoção de 
projetos sociais, pedagógicos e formação inicial e continuada em 
temática dos direitos humanos. 

113 
Ampliar e melhorar os espaços das unidades prisionais do Estado, 
inclusive com adequações de ambientes próprios para a oferta de 
atividades de cunho educativo e laboral. 

114 

Fomentar parcerias entre as universidades públicas e privadas, como 
também com outros institutos de pesquisa e poder executivo, nas três 
esferas de governo, para que sejam colocados em prática os trabalhos 
científicos acerca de direitos humanos. (DDOS). 

115 

Fortalecer a Declaração de Nascido Vivo (DNV), emitida pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS), como mecanismo de acesso ao registro civil de 
nascimento, contemplando a diversidade na emissão pelos 
estabelecimentos de saúde e pelas parteiras. 

116 
Oferecer através de desenvolviemnto social investimentos para 
efetivação de políticas públicas que visa a reinserção social dos jovens 
em conflito com a lei e pessoas com deficiência e sofrimento psiquico. 

117 
Ampliar e fortalecer as políticas de desenvolvimento social e de 
combate à fome, com vistas à inclusão e à promoção da cidadania, 
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garantindo às famílias segurança alimentar e nutricional, renda mínima 
e assistência integral. 

118 
Assegurar a segurança e soberania alimentar, incentivando a 
agricultura familiar 

119 

Consolidar a participação acadêmica por meio de pesquisa científica e 
contribuição social interdisciplinar (medicina, psicologia, direito, serviço 
social, farmácia, geografia, etc.) nas áreas de assentamento: indígenas, 
quilombolas, ribeirinhos e camponeses. 

120 
Criação das ouvidorias públicas onde couber, para assegurar maior 
segurança das vítimas de violações de direitos em todas as esferas de 
governo 

121 
Fomentar e garantir ações e eventos de cunho regional respeitando o 
fator/custo amazônico a exemplo de consultas públicas periódicas em 
âmbitos regionais 

122 
Fortalecer modelo de agricultura familiar e agroecológica em 
conformidade com a Lei 11.422 de 22 de dezembro de 2006. 

123 

Inverter os fundamentos do desenvolvimento de modo a retirar de seu 
centro de orientação a lógica do capital e do mercado e colocar os 
direitos econômicos sociais culturais e ambientais como centro 
orientador e irradiador, a fim de: a) ampliar a participação e fiscalização 
da sociedade civil nos licenciamento ambientais; b) avançar nas 
políticas de desenvolvimento fundadas em energia limpa; c) incentivar 
as políticas que apoiem e promovam a economia solidária; d) incentivar 
e ampliar a agricultura familiar – orgânica – e restringir, 
progressivamente, a monocultura e a lógica das commodities; e) 
resgatar a políticas do programa Fome Zero em seus fundamentos 
emancipatórios; f) vedar o recuo de direitos previdenciários e 
trabalhistas em observância aos princípios da progressividade e da 
proibição de retrocesso 

124 
Promover o desenvolvimento regional sustentável, com a parceria das 
universidades e entidades da sociedade civil, através do financiamento 
público de projetos de pesquisa, ensino e extensão; 

125 

Criar, implementar e fiscalizar a Certificação de Acessibilidade aos 
órgãos públicos, privados e terceiro setor que prestam atendimento ao 
público, observando as condições de acessibilidade, na forma do 
Desenho Universal, com fiscalização efetiva e aplicação de multa 
aqueles que descumprirem a medida. Além disso, fiscalizar e autuar o 
não cumprimento da Lei de Acessibilidade em todas as atividades e 
eventos culturais, esportivos e de lazer, organizados pelos setores 
públicos, privado e terceiro setor. 

126 

Criar ambientes de convivência entre as pessoas presas, seus 
familiares e outras pessoas da sociedade extramuros na própria 
unidade prisional, bem como melhorar as condições de trabalho dos 
profissionais que atuam na segurança destas unidades. 

127 

Desenvolver e ampliar programas, na área da saúde, que atendam as 
populações indígenas, ribeirinha, quilombola, ciganas e outros com 
procedimentos de medicina tradicional, agregados aos avanços 
técnicos científicos. 

128 
Realizar orientação sobre a importância do registro civil para a 
cidadania por meio da rede de atendimento (saúde, educação e 
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assistência social) e pelo Sistema de Justiça, Direitos Humanos e de 
Segurança Pública. 

129 
Ampliar o debate sobre a legalização das drogas – descriminalização 
(?) – Política genocida 

130 
Ampliar o debate sobre a legalização das drogas – descriminalização 
(?) – Política genocida 

131 
Fortalecer a agroecologia e garantir o acesso universal à água de 
qualidade à população do semiárido; 

132 
Fortalecer e articular os coletivos de defesa de direitos, por meio de 
formação política e garantir recursos financeiros, bem como a livre 
utilização dos espaços e prédios públicos. 

133 

Garantir o desenvolvimento econômico sustentável tendo como 
preocupação principal a preservação e a sustentabilidade como eixos 
estruturantes das políticas públicas, que incluam as/os trabalhadoras/es 
no processo de distribuição de renda mais igualitário, sem restrição de 
gênero, raça ou etnia. 

134 
Prestar maiores esclarecimentos à população sobre a transposição do 
Rio Paraíba do Sul 

135 

Promover no campo orçamentário: a) a realização de auditorias das 
dívidas públicas, nos planos municipal, estadual e federal; b) vedação 
de cortes ou vedação orçamentarias à políticas sociais e 
desenvolvimento ecologicamente sustentável, em observância aos 
princípios da progressividade e da proibição de retrocesso, bem como 
do direito adquirido; c) criação e ampliação dos espaços de controle 
social sobre a fiscalização orçamentarias no plano municipal, estadual e 
federal; d) articulação dos ciclos de conferencias com o ciclo de 
aprovação orçamentária 

136 
Criar defensorias públicas nas comarcas descobertas e fortalecer as já 
existentes através de recursos humanos, infraestrutura como forma de 
garantir igualdade de acesso à justiça dos segmentos mais vulneráveis. 

137 

Desenvolver pesquisas de modo a manter atualizados os dados 
referentes ao sistema prisional do Estado, o perfil e as demandas da 
população privada de liberdade do Estado, bem como para servirem de 
base na formulação das políticas voltadas a este público. 

138 
Oferta de educação de qualidade com acolhimento humanizado aos 
pais e estudantes, priorizando o respeito aos direitos humanos, 
(eliminando os tratamentos diferenciados) (N.A). 

139 
Promover campanhas contínuas que orientem a população e os 
agentes responsáveis pela articulação e pela garantia do acesso aos 
serviços de emissão de registro civil e de documentação básica. 

140 
Criar espaços para a fiscalização da população de grandes obras, 
quanto à sua importância, oportunidade, e violação de direitos e do 
ambiente 

141 
Fortalecimento intersetorial das redes socioambientais e demais 
políticas de promoção de direitos; 

142 

Garantir a manutenção de orçamentos e investimentos em políticas 
públicas sociais preventivas e afirmativas, com vistas à proteção de 
direitos básicos nas comunidades com as maiores vulnerabilidades 
sociais, especificamente em períodos de instabilidade econômica. 

143 GT´S direitos humanos – debate e construção legislação de combate a 
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tortura 

144 
Promover a descriminalização das drogas e o fortalecimento de uma 
política de apoio aos usuários de drogas. 

145 
Promover ações que proíbam o uso de agrotóxico em áreas urbanas e 
rurais, e introduzir nas pautas educativas informações para crianças e 
adultos sobre a importância desses cuidados. 

146 

Promover no campo tributário: a) taxação progressiva de 
movimentações especulativas de capital; b) criação de impostos sobre 
grandes fortunas; c) incentivos fiscais a empreendimentos 
ecologicamente sustentáveis 

147 
Garantia de acesso ao SUS e SUAS, com fortalecimento da atenção 
básica nos municípios de pequeno porte. 

148 

Ampliar e garantir as ações integradas de cidadania para emissão de 
registro civil de nascimento e documentação básica, com foco nas 
regiões de difícil acesso e no atendimento às populações específicas 
como os povos indígenas, quilombolas, ciganos, pessoas em situação 
de rua, em sistema prisional, sistema socioeducativo, em instituições de 
longa permanência, casas de passagem, pessoas do campo, das 
águas e das florestas. 

149 
Elaborar e implantar uma Política Estadual de Trabalho e Renda 
voltada às Pessoas Privadas de Liberdade. 

150 
Implantar e/ou implementar melhorias tecnológicas e assistivas, com 
acesso à internet disponibilizadas em espaços públicos. (N.A). 

151 
Centro de referência de direitos humanos – entidade – garantia de 
direitos humanos – centro/rede – criação de espaços nas capitais e 
cidades de grande e médio porte – formato movimentos sociais 

152 

Discutir critérios para estabelecimento de políticas econômicas, 
comerciais e fiscais, desestimulando aquelas que violem os direitos 
humanos. Ex: Agroindústria; carcinicultura, termoelétricas, pulverização 
aérea de agrotóxicos, resorts, parques eólicos; 

153 
Fomentar ações e investimentos com vistas à permanência do homem 
no campo 

154 
Promover a descriminalização das drogas e o fortalecimento de uma 
política de apoio aos usuários de drogas. 

155 
Promover o desenvolvimento humano em suas diversas especificidades 
como: segurança alimentar e nutricional, saúde, acesso aos direitos e 
planejamento do envelhecimento. 

156 
Garantir a segurança alimentar com controle e eliminação do uso de 
transgenia e de agrotóxicos e incentivos à agricultura orgânica e 
familiar. 

157 

Criar Casas de Albergado, conforme orienta a Lei de Execução Penal 
(LEP), voltadas ao amparo dos egressos do sistema prisional que não 
disponham de condições econômicas para manterem-se no extramuros 
enquanto procuram trabalho. 

158 

GARANTIR A PROTEÇÃO DA POPULAÇÃO, CONSOLIDANDO A 
SEGURANÇA PUBLICA NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E 
FEDERAL, MINIMIZANDO A BUROCRATIZAÇÃO DAS 
INFORMAÇÕES E ORDENS ENTRE OS COMANDOS COM ÊNFASE 
NO DIREITO A VIDA. 

159 Reconhecer, criar e garantir a mudança de registro civil, gratuitamente, 
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pelos órgãos competentes às pessoas transexuais e outras identidades 
de gênero, com base na cidadania e no respeito ao nome social. 

160 
Criação de indicadores de impactos de Direitos Humanos para obras e 
empreendimentos públicos e privados que atinjam as comunidades e 
povos; 

161 

Criar programas de profissionalização e ressocialização para a 
população egressa do sistema prisional, em situação de rua e em 
condição de drogadição, como garantia de trabalho e renda, de modo a 
viabilizar a efetivação dos direitos ao trabalho, à justiça e à cidadania. 

162 
Desmilitarizar as polícias com a formação de uma polícia comunitária e 
humanizada. 

163 
Fomentar a economia solidária em conformidade com as características 
locais 

164 
Garantir a humanização do sistema carcerário, focando na formação 
dos funcionários em Direitos Humanos e preparando o egresso para 
sua reinserção na sociedade 

165 
Criar casas de acolhimento temporário para pessoas em situação de 
vulnerabilidade que visitam familiares presos em unidades prisionais 
fora do seu município de residência, pelo tempo em que ocorrer a visita. 

166 
Fortalecer ações de sensibilização visando a economia de energia 
elétrica nos espaços e órgãos públicos ( na). 

167 
Fortalecer ações de sensibilização visando a economia de energia 
elétrica nos espaços e órgãos públicos ( na). 

168 
Realizar estudo de sustentabilidade do serviço notarial e de registro no 
País. 

169 
Ampliar programas de reinserção social do egresso  com projetos de 
educação e cidadania 

170 
Assegurar a reparação de danos por violação de direitos humanos por 
grande indústrias, como as siderúrgicas e outras 

171 

Criar projeto de lei que coíba e responsabilize o poder público e a 
iniciativa privada pela prática da exploração e poluição dos lençóis 
freáticos, rios e lagoas e do desperdício de água para consumo 
humano, industrial, de agricultura e pecuária; 

172 
Desenvolver e implementar políticas públicas voltadas para a 
valorização profissional e inserção socioprodutiva da população em 
situação de rua que trabalha com reciclagem. 

173 Promover políticas públicas de atendimento a população LGBT. 

174 
Constituir e fortalecer grupos de pesquisa e redes de apoio para 
atuação na área de defesa e proteção dos direitos das pessoas 
privadas de liberdade do Estado. 

175 

Desenvolver a padronização do registro civil (certidão de nascimento, 
de casamento e de óbito) em território nacional, garantindo a primeira 
emissão gratuita de Registro Geral (RG) e Cadastro de Pessoa Física 
(CPF) a todos os cidadãos e cidadãs. 

176 
Estender centros de apoio com jovens que completem a maioridade até 
os 24 anos de idade, onde possam ser preparados para integrar a 
sociedade em todos os sentidos 

177 
Implantação de atendimento de qualidade na rede pública de saúde 
com gestão humanizada a todos os usuários. (N.A). 

178 Fortalecimento das políticas públicas e de infraestrutura nos bairros que 
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recebam os empreendimentos nos bairros “Minha Casa Minha Vida” 

179 
Garantir a preservação, manutenção e tombamento dos espaços e 
acervos dos povos de terreiro; 

180 

Promover e apoiar a formulação de políticas públicas que visem ao 
enfrentamento da desigual divisão sexual no trabalho, por meio da 
capacitação e qualificação dos profissionais de todas as áreas do 
serviço público e privado, do fortalecimento das organizações 
produtivas e do atendimento às demandas por equipamentos sociais. 

181 
Assegurar o cumprimento do decreto de acessibilidade (N 5.2964) que 
garante a acessibilidade por meio do desenho universal e pela a ABNT 
e lei federal da pessoa com deficiência. 

182 
Criar Central Digital de Intérpretes da Língua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS) nas instituições públicas responsáveis pelas pautas de 
direitos humanos, visando atender às pessoas com deficiência auditiva. 

183 
Garantir o atendimento em Libras nos órgãos públicos por profissionais 
capacitados no uso dessa linguagem. 

184 
Garantir o cumprimento da lei no que se refere à acessibilidade nos 
prédios públicos e privados conforme Lei 10.098 e ABNT 9050. 

185 
Requerer a aplicação de políticas que favoreçam a autonomia dos 
cidadãos, principalmente dos que têm deficiência, a fim de garantir a 
acessibilidade. 

186 

Ampliar as políticas públicas de orientação, prevenção, saúde e 
redução de danos aos usuários de substâncias entorpecentes, inclusive 
os povos indígenas, garantindo recursos em âmbito estadual para 
ampliação da rede CAPS ad e estruturação de clínica de internação 
gratuita, com equipe multiprofissional especializada. 

187 

Assegurar o cumprimento do Decreto de Acessibilidade (Decreto nº 
5.296/2004), que garante a acessibilidade pela adequação das vias e 
passeios públicos, semáforos, mobiliários, habitações, espaços de 
lazer, transportes, prédios públicos, inclusive instituições de ensino, e 
outros itens de uso individual e coletivo. 

188 

Assegurar o cumprimento do Decreto de Acessibilidade (Decreto nº 
5.296/2004), que garante a acessibilidade pela adequação das vias e 
passeios públicos, semáforos, mobiliários, habitações, espaços de 
lazer, transportes, prédios públicos, inclusive instituições de ensino, e 
outros itens de uso individual e coletivo. 

189 
Fomentar a pesquisa e a implementação de políticas para o 
desenvolvimento de tecnologias socialmente inclusivas, emancipatórias 
e ambientalmente sustentáveis. 

190 
Garantir acessibilidade da comunicação nas campanhas institucionais 
do governo, por exemplo, Janelas de Libras, audiodescrição e legendas 
ocultas. 

191 

Consolidar os direitos ambientais como Direitos Humanos, fomentar a 
pesquisa e a implementação de Políticas Públicas para o 
desenvolvimento de tecnologias socialmente inclusivas, emancipatórias 
e ambientalmente sustentáveis, com a garantia de acesso à terra e à 
moradia para a população de baixa renda e grupos sociais 
vulnerabilizados. 

192 
Criar leis e estruturas, com garantia de investimento, que incluam e 
incentivem a inserção e o cuidado de pessoas que usam 
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prejudicialmente substancias psicoativas preferencialmente em seus 
territórios e na comunidade que habita. 

193 
Disseminar a utilização dos sistemas braile, tadoma, escrita de sinais e 
libras tátil para inclusão das pessoas com deficiência em todo o sistema 
de ensino. 

194 
Colocar na grade escolar a disciplina de LIBRAS para todos os níveis e 
garantir um profissional em todas as redes de trabalho tanto pública 
quanto privada. 

195 
Garantir o tratamento em saúde mental nas clínicas especializadas em 
outros estados na cura dos usuários do crack e demais drogas 
psicoativas 

196 

Garantir o direito humano à acessibilidade universal (arquitetônica, 
programática, instrumental, metodológica, comunicacional e atitudinal) 
e  à mobilidade sustentável como condições essenciais para a 
participação social em igualdade de oportunidades e o exercício pleno 
da cidadania das pessoas com deficiência  levando em consideração a 
transversalidade nas políticas setoriais e nas relações com as questões 
de gênero, raça e etnia, diversidades sexual e geracional, comunidades 
tradicionais (especialmente indígenas, quilombolas e povo cigano) 
migrantes e população de rua, fomentando a criação de Planos nas 
esferas municipal, estadual e federal com garantia de orçamento 
específico para sua execução, tendo ainda como marcos referenciais a 
legislação vigente, as deliberações conferenciais e os acordos 
internacionais dos quais o Brasil é signatário, estabelecendo canais 
permanentes de fiscalização, avaliação e monitoramento com 
protagonismo na gestão das próprias pessoas com deficiência 

197 

Garantir a obrigatoriedade das grandes empresas na elaboração e 
apresentação de impacto social para as comunidades historicamente 
excluídas e do entorno, que receberão as atividades dos grandes 
empreendimentos por meio de consulta pública com base na lei de 
responsabilidade social (3 esferas). 

198 

Garantir a obrigatoriedade das grandes empresas na elaboração e 
apresentação de impacto social para as comunidades historicamente 
excluídas e do entorno, que receberão as atividades dos grandes 
empreendimentos por meio de consulta pública com base na lei de 
responsabilidade social (3 esferas). 

199 
Incluir na grade curricular do ensino fundamental e médio as disciplinas; 
libras,braile e tadomo. A fim de que seja efetivado a lei da inclusão 
social no espaço escolar. 

200 

Criar instrumento de acompanhamento, controle e avaliação das 
politicas públicas de direitos humanos, com diagnostico e relatórios 
periódicos, divulgados e encaminhando as instituições publicas e 
privadas do setor. (N.A) 

 
 

Eixo III – Subeixo 2: Compromissos institucionais com as políticas de 
reparação, ações afirmativas e promoção da igualdade 

1 
Garantir o cumprimento da legislação para inserção de intérprete 
de libras nas repartições públicas e privadas além da promoção do 
seu ensino, por professores(as) de libras de acordo com a Lei 
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10.436/2002, bem como o ensino do sistema Braille, através de 
professores(as) Braillistas, assegurando a acessibilidade 
comunicacional. 

2 
Regulação da profissão das trabalhadoras e trabalhadores do sexo em 
âmbito nacional. 

3 
Garantir o atendimento em saúde para a população e cumprimento dos 
princípios do SUS. 

4 

Garantir a implementação da Política Nacional de População em 
Situação de Rua/, através da institucionalização de programas 
específicos (saúde, educação, assistência) e fortalecimento das ações 
de redução de danos como preconiza o Ministério da Saúde. 

5 Reativar o Plano Juventude Viva. 

6 

Definição de Políticas Públicas Estaduais que promovam a igualdade 
de direitos na perspectiva da equidade – considerando as questões 
étnicas raciais e povos tradicionais (afro descentes, indígenas, 
ciganos). 

7 

Definição de Políticas Públicas Estaduais que promovam a igualdade 
de direitos na perspectiva da equidade – considerando as questões 
étnicas raciais e povos tradicionais (afro descentes, indígenas, 
ciganos). 

8 
Criar ferramentas de incentivo a inclusão no sistema de emprego formal 
aos egressos do sistema prisional, dependentes químicos, população 
de rua e demais grupos vulneráveis. 

9 
Garantir a efetivação de leis e direitos adquiridos incentivando e 
valorizando à permanência das práticas culturais das comunidades 
tradicionais e novas culturas 

10 
Garantir a implementação de fato da Lei de Acessibilidade e Estatuto 
da pessoa com deficiência; 

11 
Garantir que, nas instâncias de elaboração e implementação de 
políticas públicas, haja um debate transversal sobre Direitos Humanos, 
diversidade social e igualdade de gênero. 

12 

Fortalecer a coordenadoria para a promoção da igualdade racial e 
cidadania com o estreitamento dos vínculos entre os ministérios, 
secretarias estaduais e municipais de assistência social e cidadania, 
diante da prerrogativa a garantia dos direitos a população negra, 
quilombola, indígenas, comunidades de matriz africana, ribeirinhas, 
ciganos. 

13 
Garantir o pleno exercício as comunidades tradicionais respeitando sua 
relação com a terra, crença, costumes e cultura. 

14 
Propor um projeto de lei que preveja a comunidade caiçara na política 
nacional dos povos tradicionais. 

15 
Implementação do Sistema Promoção da Igualdade racial – SPIR, com 
Secretarias de Estado e Município de Igualdade Racial de instâncias de 
diálogo e controle social. 

16 
Fortalecer os conselhos de igualdade racial existentes e fomentar a 
criação destes conselhos, independentemente do tamanho dos 
municípios. 

17 
Garantir que as repartições públicas não restrinjam acesso aos seus 
prédios baseadas em preconceito de gênero, etnia, cor, cultura e 
tradição 



269 
 

18 

Estabelecer, conforme acentua a Constituição Federal de 1988, artigo 
5º, inciso VI e lei federal 12.288 de 2010 artigo 23, mecanismos que 
assegura o direito e a preservação das manifestações religiosas e 
culturais de matrizes africanas, outras praticas religiosas em condição 
de vulnerabilidade, inclusive o direito à liberdade de culto 

19 
Democratizar o acesso à justiça, por meio de ações afirmativas de 
direitos à população em situação de vulnerabilidade social. 

20 

Garantir espaço nos canais da TV Aberta, assegurando a 
acessibilidade comunicacional nas referidas transmissões, através de 
áudio descrição e janela de LIBRAS ampliadas para transmissão de 
atos da Administração Pública, bem como, horários gratuitos nas rádios 
e jornais para uso dos movimentos sociais, populares, sindicatos, 
associações. 

21 

Criar mecanismos nas três esferas de governo que fortaleçam as 
práticas individuais e coletivas que gerem ações e instrumentos em 
favor da promoção, proteção e da defesa dos direitos humanos, bem 
como da reparação das violações. 

22 

Garantir o reconhecimento de todas as expressões de cultura 
tradicionais, considerando os povos indígenas, as comunidades 
tradicionais de religiões de matriz africana (umbamda e candomblé), 
bem como garantir e monitorar a aplicabilidade das Leis nos casos de 
intolerância, por exemplo, racismo. 

23 
Promover a regularização do documento tardio dos povos indígenas de 
campo grande e do estado, proporcionando a inclusão das informações 
do “rani “registro do nascimento indígena no registro geral RG”. 

24 
Destinar uma parcela das vagas divulgadas no SINE para mulheres 
negras, mulheres em situação de violência, pessoas em situação de rua 
e adolescentes remanescentes egressos do Sistema Sócioeducativo. 

25 

Criar instituições e mecanismos públicos e amplamente participativos 
de monitoramento de políticas de ações afirmativas, de acordo com o 
Estatuto da Igualdade Racial, Estatuto do Índio, Estatuto Juventude, Lei 
Inclusão das Pessoas com Deficiência, tais como: cotas étnico-raciais 
no serviço público em todos os poderes e entes da federaç 

26 

Efetivar a Política Nacional para população em Situação de Rua, com 
aporte financeiro condizente. Ampliação das ações voltadas às 
demandas de saúde integral da população em situação de rua, em suas 
dimensões diversas, orientação sexual; condições de gênero; desde 
crianças até idosos, garantindo o cumprimento de todos os documentos 
de D 

27 
Garantir a efetivação de políticas públicas especifica quanto a 
habitação dos povos indígenas nos municípios onde há 
acampamentoS. 

28 Não aprovação da PEC 215. 

29 
Garantir a isenção de taxa de pagamento da 2ª via de emissão de rg- 
registro geral, para inclusão das informações do RANI. 

30 

Divulgar e reforçar os mecanismos de denúncia contra as atrocidades, 
violências e mortes, sobretudo considerando as violações de direitos 
humanos contra população em situação de rua, realizadas por agentes 
da Segurança Pública e Sociedade Civil deverão ser divulgados aos 
órgãos internacionais como: OEA, ONU, Cortes Internacionais, como 
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31 Implantar a política de cotas nos concursos públicos. 

32 

Destinar recursos para a capacitação técnica e profissionalizante de 
trabalhadores rurais e de povos e comunidades tradicionais, como 
medida preventiva ao Trabalho Escravo, assim como para 
implementação de politicas de reinserção social dos libertados dessa 
condição. Promover a divulgação do cadastro de empregadores que 
utilizam desse 

33 

Incluir a participação das/os profissionais do sexo na elaboração e 
execução das políticas públicas voltadas a esse segmento, atenção 
integral à saúde, além da inserção de discussões relativas a gênero e 
prostituição na agenda do governo e da sociedade civil. 

34 

Garantir o direito aos indígenas acadêmicos, que se encontram no 
âmbito urbano, a bolsa de permanência para a conclusão da 
graduação, igualando-os às mesmas condições dos indígenas das 
comunidades indígenas. 

35 
Consolidar mecanismos para a garantia do direito à habitação à 
população em situação de rua. 

36 

Garantir a igualdade de gênero e remuneração, aumentando a 
presença política das mulheres no Executivo, Legislativo e Judiciário, 
bem como nas empresas estatais e privadas, recorrendo às medidas 
especiais temporárias como cotas, dentro da perspectiva da 
diversidade (negras, indígenas, brancas, mulheres das florestas, do 
campo, urbanas, 

37 
Assegurar a igualdade racial, garantindo o cumprimento da lei em 
concursos públicos, utilizando cotas. 

38 

Garantir o cumprimento da lei que estabelece aos filhos dos ciganos e 
circenses a inclusão em escola, em qualquer tempo do ano letivo, 
dando a continuidade em cada lugar que estiverem. Além da expedição 
de documentos em tempo hábil. 

39 

Garantir o cumprimento da lei que estabelece aos filhos dos ciganos e 
circenses a inclusão em escola, em qualquer tempo do ano letivo, 
dando a continuidade em cada lugar que estiverem. Além da expedição 
de documentos em tempo hábil. 

40 
Implementar políticas públicas específicas para as mulheres, com base 
nos planos municipais, estaduais e nacional. 

41 

Incluir na política habitacional cota específica para a População em 
situação de rua, LGBT, em especial Travestis e Transexuais e egressos 
do sistema prisional e de socioeducação em privação de liberdade, nos 
três entes federativos. 

42 
Discussão sobre a questão indígena – aprofundamento do debate ao 
acesso à terra – contra a PEC. 215 

43 
Questão quilombola – não ao corte de verba – acesso à terra e garantia 
de fato e de direito 

44 

Assegurar a proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas 
isolados. Imediata demarcação das Terras Indígenas Kawahiva do Rio 
Pardo, Apiaka do Pontal, Isolados e Piripkura. Proibir qualquer atividade 
econômica no interior e no entorno das terras indígenas ocupadas 
tradicionalmente em face da vulnerabilidade dos mesmos. 

45 
Estender o curso “Prepara NEM” para as profissionais do sexo, que não 
têm condições de pagar cursinhos para se preparar para o ENEM. 



271 
 

46 Garantir a implementação e execução das leis 10.639 e 11.645 

47 
Implementação de políticas públicas para indígenas que vivem no 
contexto urbano. 

48 

Garantir ao povo indígena o seu nome tradicional no seu registro de 
nascimento, na sua própria língua conforme sua etnia, assim como 
seus direitos à merenda escolar, profissionais da educação, conforme 
suas necessidades em suas aldeias de origem. 

49 

Garantir ao povo indígena o seu nome tradicional no seu registro de 
nascimento, na sua própria língua conforme sua etnia, assim como 
seus direitos à merenda escolar, profissionais da educação, conforme 
suas necessidades em suas aldeias de origem. 

50 
Garantir uma cultura sem racismo; Por Políticas Públicas que respeitem 
a tradição e diversidade dos povos e comunidades tradicionais, levando 
em consideração o fator / custo amazônico 

51 
Criar mecanismos que garanta o direito dos terreiros de matrizes 
africanas a manifestar suas crenças em seus locais sagrados 

52 

Criar um programa que abranja a comunidade cigana de rancho fixo e 
itinerante, garantindo acesso ao território, a saneamento básico 
incluindo a disponibilização de banheiros químicos, saúde, educação e 
cidadania 

53 
Garantir e proteger a liberdade religiosa e os locais de culto das 
religiões de matrizes africanas. 

54 
Criação e implementação de Delegacia Especializada em crimes 
raciais, que atendam casos de discriminação religiosa, identidade de 
gênero, sexuais e étnico-raciais. 

55 
Criação e implementação de Delegacia Especializada em crimes 
raciais, que atendam casos de discriminação religiosa, identidade de 
gênero, sexuais e étnico-raciais. 

56 
Garantir a liberdade dos ritos e símbolos de todas as religiões, em 
especial de matriz africana e indígena. 

57 
Que não seja retirado das pautas das políticas públicas o termo 
Gênero. (Apresentação de uma moção) 

58 
Alterar a proposta de PL que trata da questão eleitoral, mudando a 
paridade de representantes no Congresso Nacional: 50% (cinquenta 
por cento) de mulheres e 50% (cinquenta por cento) de homens. 

59 

Promover ações locais e nacionais de formação sobre a questão 
indígena, incluindo os órgãos de segurança pública, o Ministério 
Público, o Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública e a população em 
geral, além dos próprios indígenas, como prova de respeito cultural, em 
consonância com a Lei 6.001/73 e os arts. 231 e 232 da Constituição 

60 
Garantir a execução das legislações específicas voltadas aos indígenas 
e às comunidades tradicionais. 

61 
Garantir os direitos de políticas públicas voltados para os indígenas que 
vivem no contexto urbano, quando os mesmos decidem morar na 
cidade, inserindo-os no contexto urbano, dando a visibilidade cidadã. 

62 
Orçamento voltado para as ações afirmativas que atuem no combate ao 
racismo e promovendo a auto estima principalmente de jovens, 
crianças e mulheres das comunidades quilombolas. 

63 
Implantação do mapeamento de terreiros de umbanda e candomblé, 
pelo órgão de direitos humanos do Poder Executivo, com o 
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acompanhamento e fiscalização dos conselhos de direitos 

64 

- Criação de uma campanha que dê iniciativa à elaboração de políticas 
públicas voltadas para a garantia do direito das juventudes PCT’s e 
LGBT’s com objetivo de garantir a essas juventudes o direito de 
segurança, vida e moradia. 

65 

- Promover ações e campanhas articuladas entre políticas de 
educação, cultura, saúde e geração de emprego e renda, visando a 
qualidade de vida da população negra, nas comunidades, no judiciário 
e sistema prisional. 

66 

Incluir o debate dos direitos humanos nos cursos profissionalizantes no 
âmbito do PRONATEC, e recomendar a inclusão nos demais cursos, 
bem como garantir a inclusão de jovens negros, residentes nas 
periferias em Programas de Profissionalização, como medida para 
combate ao extermínio da juventude negra e inclusão social. 

67 

Implementação das Políticas Públicas voltadas à população negra no 
Estado de Rondônia, abrangendo crianças, adolescentes, imigrantes e 
migrantes, quilombolas, mulheres e comunidades tradicionais e 
comunidades tradicionais de matrizes africanas. 

68 
Ampliar o trabalho realizado pelos órgãos das secretarias de educação 
voltado à Promoção da igualdade racial. 

69 

- Promoção de cursos e/ou palestras e capacitações, visando a 
inserção no mercado de trabalho para egressos do sistema 
penitenciário, através da vara de execuções penais e por meio de 
convenio com o Ministério da Justiça e órgãos do sistema de justiça 

70 

- Desenvolver estratégias de formação e informação à população 
negra, às instituições e sociedade de forma geral, sobre o crime de 
racismo e estudo da história e cultura afro-brasileira e africana (Lei 
10.639/2003), mecanismos legais de sua defesa 

71 

- Dar acesso às políticas públicas específicas para a juventude, que 
contemple todos os seguimentos onde o jovem tenha direito e acesso a 
essas políticas, independentes do contexto em que está inserido, seja 
no meio rural, urbano ou em povos e comunidades 

72 

Garantir a atuação dos órgãos e mecanismos de controle e fiscalização 
que atuem na apuração dos crimes de tortura, maus tratos e 
tratamentos desumanos e degradantes para pessoas em privação de 
liberdade. 

73 
- Implementação da lei 10.639 e da 11.465, com capacitação 
continuada de técnicos e técnicas, professores e professoras, e corpo 
administrativo 

74 

Garantir a celeridade nos processos administrativos de regularização 
de áreas urbanas e rurais, bem com a demarcação das terras dos 
Povos e Comunidades Tradicionais relacionados no Decreto 
6.040/2007, bem como a regularização fundiária dos pequenos 
agricultores 

75 
Criar campanhas para as questões de identificação social de povos e 
comunidades tradicionais de matriz africana 

76 
Implementação de uma politica publica especifica de direitos sexuais e 
reprodutivos para as mulheres jovens negras. 

77 
Efetivar políticas sociais combate à discriminação e ao preconceito 
racial no brasil. a igualdade de oportunidade e o combate à 
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discriminação no local de trabalho são fundamentais para combater o 
racismo e a discriminação sofridos pelos trabalhadores/as 

78 
Ampliar as vagas e o acesso à educação básica de qualidade em 
período integral com programas de valorização da cultura negra, 
esportes e cursos técnicos.(CG) 

79 
Criar legislação que determine a nacionalização do dia da memória da 
consciência negra. 

80 
Divulgação e apoio a causa indígena, permitindo que sejam 
protagonistas de sua historia. (N.A) 

81 
Fazer cumprir e monitorar a aplicabilidade das leis 10.639/2003 e 
11.645/2008 com ações voltadas ao resgate da história e da cultura dos 
povos negro e indígena do Brasil. 

82 
Garantir a igualdade e proteção dos direitos das populações étnico-
raciais, historicamente afetadas pelo racismo e outras formas de 
discriminação e intolerância. 

83 
Garantir o direito humano à alimentação dos povos de comunidade 
tradicional , bem como sua memória, práticas, cultura e tradição, 
assegurando sua soberania alimentar. 

84 

Assegurar a prioridade no mapeamento, registro e regularização das 
comunidades tradicionais de matrizes africanas, povos ciganos, 
quilombolas, indígenas com os devidos incentivos fiscais, culturais e 
legais junto aos órgãos públicos reafirmando o direito ao território 
fomentando o resgate histórico, social, cultural e religioso. 

85 
Garantia de orçamento para demarcação das terras indígenas e 
titulação das terras quilombolas. 

86 
Garantia de orçamento para demarcação das terras indígenas e 
titulação das terras quilombolas. 

87 

Promover ações articuladas entre as políticas de educação, cultura, 
saúde e de geração de emprego e renda, visando incidir diretamente na 
qualidade de vida da população negra, pessoa com deficiência e 
comunidades tradicionais, no combate à discriminação racial e a 
intolerância religiosa. 

88 

Promover ações articuladas entre as políticas de educação, cultura, 
saúde e de geração de emprego e renda, visando incidir diretamente na 
qualidade de vida da população negra, pessoa com deficiência e 
comunidades tradicionais, no combate à discriminação racial e a 
intolerância religiosa. 

89 
Referendar a Declaração da Conferência Regional da Década 
Internacional de Afrodescendentes aprovada pela Organização das 
Nações Unidas; 

90 
Referendar a Declaração da Conferência Regional da Década 
Internacional de Afrodescendentes aprovada pela Organização das 
Nações Unidas; 

91 

Responsabilizar as empresas pela efetivação de políticas de ação 
afirmativa que assegurem os direitos humanos das mulheres, 
negras/os, indígenas, LGBTTI, populações tradicionais, quilombolas, 
pessoas com deficiência, pessoas em situação de mobilidade humana 
e pessoas em conflito com a lei; assim como responsabilizar as 
empresas 

92 Responsabilizar as empresas pela efetivação de políticas de ação 
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afirmativa que assegurem os direitos humanos das mulheres, 
negras/os, indígenas, LGBTTI, populações tradicionais, quilombolas, 
pessoas com deficiência, pessoas em situação de mobilidade humana 
e pessoas em conflito com a lei; assim como responsabilizar as 
empresas 

93 

Desenvolver, incentivar e  promover a realização de atividades de 
valorização da cultura de povos de comunidade tradicionais, através de 
capacitação que promova o resgate da consciência histórica cultural 
dos povos. 

94 

Desenvolver, incentivar e  promover a realização de atividades de 
valorização da cultura de povos de comunidade tradicionais, através de 
capacitação que promova o resgate da consciência histórica cultural 
dos povos. 

95 

Garantir a preservação e manutenção de Sítios Arqueológicos em 
Terras Indígenas e Quilombolas, sendo assegurada a essas 
comunidades a salvaguarda e conservação dos achados arqueológicos 
e que garanta a devolução de peças arqueológicas às comunidades e 
povos de origem, para compor os acervos existentes e museus 
comunitários e afins 

96 

Assegurar a disponibilização da água, a toda população, considerando 
que este não é um problema apenas do semiárido, que padece há mais 
de 70 anos com as secas, mas como um direito fundamental a pessoa 
humana, reconhecido pela Assembleia Geral da ONU, em 28 de julho 
de 2010, tanto na quantidade quanto em qualidade, desenvolvendo 
ações 

97 

Assegurar a disponibilização da água, a toda população, considerando 
que este não é um problema apenas do semiárido, que padece há mais 
de 70 anos com as secas, mas como um direito fundamental a pessoa 
humana, reconhecido pela Assembleia Geral da ONU, em 28 de julho 
de 2010, tanto na quantidade quanto em qualidade, desenvolvendo 
ações 

98 

Garantir no SUAS (Sistema Único da Assistência Social) a 
implementação de projetos que fortaleçam a identidade negra. Esta 
proposta visa garantir que os serviços socioassistenciais de proteção 
básica e especial (média e alta complexidade) se fortaleçam e ampliem 
o debate sobre a questão racial. 

99 

Garantir o cumprimento do direito à consulta prévia, livre e informada 
aos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais em 
relação a empreendimentos previstos para serem instalados no interior 
ou no entorno dos territórios ocupados por estas comunidades, como 
por exemplo, parques eólicos, rodovias em Terra Indígenas; 

100 

Garantir a manutenção de orçamentos e investimentos em políticas 
públicas sociais preventivas e afirmativas, com vistas à proteção de 
direitos básicos nas comunidades com as maiores vulnerabilidades 
sociais, especificamente em períodos de instabilidade econômica. 

101 

Garantir a manutenção de orçamentos e investimentos em políticas 
públicas sociais preventivas e afirmativas, com vistas à proteção de 
direitos básicos nas comunidades com as maiores vulnerabilidades 
sociais, especificamente em períodos de instabilidade econômica. 

102 Criar programas de profissionalização e ressocialização para a 
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população egressa do sistema prisional, em situação de rua e em 
condição de drogadição, como garantia de trabalho e renda, de modo a 
viabilizar a efetivação dos direitos ao trabalho, à justiça e à cidadania. 

103 

Criar projeto de lei que coíba e responsabilize o poder público e a 
iniciativa privada pela prática da exploração e poluição dos lençóis 
freáticos, rios e lagoas e do desperdício de água para consumo 
humano, industrial, de agricultura e pecuária; 

104 Promover políticas públicas de atendimento a população LGBT. 

105 Promover políticas públicas de atendimento a população LGBT. 

106 
Garantir a preservação, manutenção e tombamento dos espaços e 
acervos dos povos de terreiro; 

107 

Promover e apoiar a formulação de políticas públicas que visem ao 
enfrentamento da desigual divisão sexual no trabalho, por meio da 
capacitação e qualificação dos profissionais de todas as áreas do 
serviço público e privado, do fortalecimento das organizações 
produtivas e do atendimento às demandas por equipamentos sociais. 

108 

Ampliar as ações formação profissional, inclusão no mercado de 
trabalho (formal e informal), além de fomento a emprego e renda de 
populações estratégicas beneficiadas por programas habitacionais 
financiados pelos três entes federativos, com ênfase para egressos do 
sistema de privação de liberdade e da socioeducação, população em 
situaç 

109 

Aplicar e monitorar as leis 10.639/03 e 11.645/08 que determinam o 
ensino das culturas africanas e indígenas nas escolas públicas e 
particulares assim como garantir o fortalecimento dos espaços de 
resistência do povo negro e que o estado e a federação divulguem os 
dados da comissão da verdade sobre a escravidão brasileira e aceite a 
co 

110 
Assegurar o cumprimento do decreto de acessibilidade (N 5.2964) que 
garante a acessibilidade por meio do desenho universal e pela a ABNT 
e lei federal da pessoa com deficiência. 

111 

Criação de uma gerencia de DH encarregada de politicas publicas 
voltadas ao povo mestiço e caboclo, como o enfrentamento da 
mestiçofobia e local de dialogo para o povo mestiço organizado nas três 
esferas do governo Municipal, Estadual e Federal 

112 

CRIAR LEIS FEDERAIS E ESTADUAIS   QUE PROIBAM O USO DE 
RECURSOS PÚBLICOS NA PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS 
QUE DEPRECIEM A IMAGEM DA MULHER E DA POPULAÇÃO 
LGBBT QUE PROMOVAM A EXPLORAÇÃO SEXUAL. e, O USO DE 
ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS POR CRIANÇA. 

113 
Efetivar, em caráter de urgência, a demarcação e titulação definitiva de 
terras indígenas e quilombolas, respeitando texto vigente na 
constituição federal (C.G). 

114 

Elaborar diretrizes para as políticas de prevenção à violência através de 
campanhas, pesquisas e ações educativas que fortaleçam os direitos 
humanos das pessoas com deficiência, população negra, pessoa 
idosas, mulheres, indígenas e povos tradicionais, crianças e 
adolescentes, pessoas em situação de rua e população LGBT; 

115 
Expandir o Programa Nacional de Habitação Rural nas comunidades 
quilombolas, como política de ação afirmativa e de defesa do direito à 
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moradia nas comunidades negras rurais. 

116 

Fomentar ações articuladas em Direitos Humanos entre o governo e 
sociedade civil, visando a inserção social e promoção de boas práticas 
produtivas de vivência às pessoas privadas de liberdade e jovens que 
cumprem medidas socioeducativas, apoiadas na atuação participativa 
da comunidade. 

117 

Fortalecer a RAPS (Rede de Atenção Psicossocial) como espaço 
prioritário de atendimento às pessoas em situação de uso abusivo de 
álcool e outras drogas. Acompanhar, fiscalizar e monitorar as 
comunidades terapêuticas que atendem dependentes químicos para 
combater o trabalho análogo ao trabalho escravo e outras violações de 
Direitos Huma 

118 

Garantir a aplicação da Lei 10.639/2003 e Lei 11.645/2008, incluindo a 
história e cultura afro-brasileira e indígena na educação básica pelos 
Estados e Municípios da Federação,sendo submetida ao Ministério da 
Educação para monitoramento e avaliação. 

119 Garantir a inclusão da Política de direitos Humanos no PPA; 

120 

Garantir a obrigatoriedade da real implementação da lei 10 639/03 nas 
escolas como uma ferramenta de resgate de sua historicidade e 
ancestralidade, de uma forma que fuja dos padrões conservadores do 
modelo educacional que é apresentado atualmente, que reproduz 
diversas contradições sociais e preconceituosas nos primeiros passos 
da vida 

121 

Garantir a titulação conjunta entre cônjuges, bem como a certificação e 
titulação das terras dos povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas, 
povos tradicionais e de matriz africana, garantindo a produção e 
beneficiamento de alimentos saudáveis e diversificação de matriz 
energética das propriedades (energia limpa) 

122 
Garantir acesso aos serviços públicos aos grupos nômades (saúde, 
educação e programas assistenciais) a demanda espontânea 
independente de comprovação de território fixo do usuário/a. 

123 

Garantir e reafirmar o direito ao território para comunidades tradicionais, 
quilombolas e de matriz africana, assegurando mecanismos e ações 
específicas, adotando medidas para promover, informar as respectivas 
políticas, devendo tais medidas ser transversais entre os entes 
federados 

124 
Garantir Implantação de Posto móvel (aquático e terrestre) de 
atendimento às mulheres em situação de violência e vulnerabilidade 
social em suas comunidades e territórios 

125 

Garantir o ensino da temática dos direitos humanos na educação 
básica e no ensino superior, bem como políticas públicas que viabilizem 
o acesso, a permanência e o combate à evasão escolar da população 
LGBT, notadamente travestis, transexuais e transgêneros na educação 
básica, em cursos técnicos profissionalizantes 

126 

Garantir recursos financeiros para estruturar e cumprir as políticas 
públicas afirmativas existentes: saúde, educação, segurança pública, 
com foco na reparação das desigualdades étnico-raciais e outras 
vulnerabilidades. 

127 
Implantação de delegacia de igualdade racial e ser tipificado como 
crime hediondo e inafiançável a invasão de templos religiosos e 
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agressão física de seus adeptos. Além da efetivação das políticas 
públicas já existentes. 

128 
Propor a capacitação de coordenadores, professores e educadores 
sociais, dentre outros, para o trabalho preventivo com crianças e 
adolescentes com possíveis problemas psiquiátricos. 

129 
Que o Governo Federal garanta a implementação do Estatuto da 
Igualdade Racial e regulamentação da Lei brasileira de inclusão, Lei n. 
13.146/2015 

130 

Realizar levantamento de informações para produção de relatórios 
periódicos de acompanhamento das políticas contra a discriminação 
racial, contendo, entre outras, informações sobre inclusão no sistema 
de ensino (básico e superior), inclusão no mercado de trabalho, 
assistência integrada à saúde, número de violações registradas e 
apurada 

131 

Reconstruir de maneira pedagógica e positiva a partir de acervos 
didáticos e culturais a memória histórica do negro e indígena na 
sociedade brasileira que não esteja restrita ao flagelo da escravidão e 
colonialismo, valorizando a cosmovisão africana e indígena; 

132 
Regionalização dos serviços de república para egressos dos Centros 
POPS 

133 
Assegurar a implementação de uma política de geração de renda que 
tenha por base a economia solidária, cooperativismo e associativismo, 
em especial nas áreas de periferia e voltada a grupos vulneráveis 

134 
Demarcação e titulação definitiva das terras indígenas e comunidades 
quilombolas, e outros na esfera federal (C.G). 

135 

Garantia de participação com todos os direitos nos conselhos dos três 
entes federativos de ribeirinhos, quilombolas, favelas, assentamentos, 
loteamentos e indígenas inicialmente como pessoa física, com a 
obrigatoriedade de legalização como pessoa jurídica durante o seu 
mandato 

136 
Garantir aos egressos do sistema prisional e pessoas privadas de 
liberdade, o direito de prestar vestibular, matricular-se e cursar, assim 
como prestar concurso público e assumir o cargo. 

137 
Incluir o quesito “cor” em todos os sistemas de informação e registro 
sobre a população e banco de dados públicos de âmbito Estadual. 

138 
Os presídios femininos não dispõem de condições adequadas à mulher 
gestante, daí a necessidade de criar melhores condições às mulheres 
nesses espaços de tutela estatal temporária 

139 
Que o governo federal respeite as terras ocupadas pelo povo mestiço e 
caboclo respeitando seu direito originário sobre suas terras. 

140 

Vincular programas de transferência de renda à garantia da segurança 
alimentar da criança, por meio do acompanhamento da saúde e 
nutrição e do estímulo de hábitos alimentares saudáveis, 
agroecológicos e de produtos regionais com o objetivo de erradicar a 
desnutrição infantil. 

141 
Desenvolver campanha de combate ao racismo no SUS em âmbito 
estadual, sensibilizando os profissionais de saúde para o atendimento 
não discriminatório à população negra e indígena. 

142 
NÃO À ENTRADA DO CAPITAL ESTRANGEIRO NA SAÚDE! Defesa 
da saúde pública, enfrentando a terceirização e privatização do Sistema 
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Único de Saúde (SUS), e impedir a entrada do capital estrangeiro no 
setor. As entidades sindicais, junto aos movimentos sociais da saúde, 
lutam há anos por um SUS 100% estatal, livre de toda e qualquer forma 
de 

143 
Que haja fiscalização por parte da policia federal das falsas identidades 
expedidas pela funai para beneficiar não índios. 

144 
Efetivar, através dos poderes públicos em todas as cidades, serviços 
com mais qualidade no atendimento 

145 

Mulatos e pardos não sejam classificados como negros, como 
atualmente consta no PNDH 3, e pardos devem ser excluídos da 
classificação como população negra no estatuto da Igualdade Racial. 
Devendo ser reconhecidos e incluídos como povo mestiço. 

146 
Promover cursos de formação sobre combate ao racismo no serviço 
público, com vistas à humanização do atendimento. 

147 

Conforme legislação federal, organizar nos municípios de pequeno 
porte, consórcios intermunicipais para criação de centros pops, 
garantindo o respeito e segurança pública à população em situação de 
rua 

148 
Que o censo do IBGE diferencie contagem da população negra e da 
população parda. 

149 

Fortalecer órgãos de defesa ae proteção aos direitos humanos e 
assistência social, conselhos tutelares, varas especializadas, etc., na 
perspectiva da proteção e promoção, inclusive segundo o que 
preconizam o SUAS e o ECA 

150 
Que os governos municipais, estaduais e federais, implantes no 
currículo escolar a disciplina de Direitos Humanos e Cidadania. 

151 
Implantação Imediata das Politicas de promoção de equidade em saúde 
no âmbito Municipal e Estadual. 

152 
Que sejam vetados convênios pelo poder publico com instituições de 
antropologia que defendam ou propaguem ideologia contrarias a 
mestiçagem e ao povo mestiço e caboclo 

153 
Analisar periodicamente os indicadores que apontam desigualdades 
visando à formulação e implementação de políticas públicas e 
afirmativas que valorizem a promoção da igualdade racial. 

154 

Apoiar a proposição de emenda constitucional que garanta aos 
condenados o direito ao voto, além de regularizar e garantir o amplo 
acesso à documentação básica ao privado de liberdade, certidão de 
nascimento, RG, CPF e Título de Eleitor, Carteira de Trabalho e 
Previdência Social, através de mecanismos de informação sobre o 
cumprimento 

155 
Criação de programa de habitação para a juventude que está/sai das 
casas de acolhimentos 

156 
Criar a Delegacia Especializada para atendimento à população de 
lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais – LGBT e étnico-
racial. 

157 Criar conselhos municipais de assuntos penitenciários 

158 
Criar lei de proibição à mineração em territórios indígenas e povos e 
comunidades tradicionais 

159 
Criar mecanismos de denúncias, de monitoramento e de enfrentamento 
às violações de direitos humanos, incluindo o uso de programas como o 
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WhatsApp. 

160 
Criar o Conselho Estadual de promoção da Igualdade Racial, com 
vistas à adesão do Estado do Tocantins ao Sistema Nacional de 
Promoção da Igualdade Racial – SINAPIR. 

161 
Criar um espaço físico para construção do c.t.c. (centro de tradições 
ciganas) onde os ciganos possam acampar com estrutura na área 
urbana, garantindo seus direitos sociais. 

162 
Criar um órgão estadual de gestão da Política pública em Direitos 
Humanos; 

163 
Destinar cotas especificas para pardos (caboclo, mulatos, cafusos, e 
outros mestiços) , de maneira efetiva e legal, nas politicas de ação 
afirmativa para Universidades, concursos públicos entre outros. 

164 
Fomentar o acompanhamento permanente da saúde mental dos 
profissionais do sistema de justiça e segurança pública, mediante 
serviços especializados do sistema de saúde pública. 

165 
Fortalecer a autonomia dos organismos de promoção e execução de 
políticas públicas para equidade étnico-racial, comunidades 
tradicionais, LGBT, e outras vulnerabilidades. 

166 

Garantir o direito de Yalorixás e Babalorixás a aposentadoria uma vez 
que estes também exerce o papel de orientador espiritual (desde que o 
terreiro esteja devidamente regulamentado no Art. 114 na leinº 6015, de 
31/12/1973. 

167 

Garantir orçamento para a demarcação de terras indígenas e titulação 
dos territórios quilombolas e demais povos tradicionais como forma de 
fortalecer a afirmação e garantia da democracia, garantindo o acesso 
efetivo às políticas sociais como a educação, saúde e segurança 
pública. 

168 

Garantir os direitos constitucionais, tratados e convenções 
internacionais dos povos indígenas, quilombolas e comunidades 
tradicionais, especialmente ao que se refere à demarcação dos 
territórios tradicionais, sem aplicar o subterfúgio do marco temporal e 
impedindo os retrocessos previstos no PL 31/15 (no âmbito do Estado 
do RS) e tota 

169 

Identificar e fiscalizar todas as terras públicas dentro do Estado do 
Espírito Santo, priorizando áreas em que há conflito agrário, 
construindo um cadastro de terras públicas, levantando onde estão, sua 
extensão, ocupantes e suas condições de uso; 

170 

Promover a educação paraa a cidadania acerca de quais as políticas de 
reparação, ações afirmativas e promoção da ifualdade, quais as 
instituições e serviços por ela responsáveis, bem como formas de 
acesso aos mesmos. 

171 

Promover e executar ações afirmativas, como políticas de reparação e 
inclusão de perfil social, racial, religiosa e de gênero, sensibilizando os 
profissionais da educação, saúde e segurança pública. Envolver a 
família, sociedade e comunidades em fóruns e debates para o 
reconhecimento dos grupos e minorias, visando a promoção de igualda 

172 
Propor a criação de grupos interdisciplinares de trabalho para a 
fiscalização e o acompanhamento dos trabalhos relacionados aos DH. 

173 
Que o governo federal fortaleça os mecanismos de combate ao 
trabalho escravo contemporâneo e ao tráfico de pessoas 



280 
 

174 

Promover articulação entre o Governo Federal, Estadual, Municipal e 
sociedade civil, na perspectiva da criação e fortalecimento de políticas 
afirmativas e de enfrentamento a todas as formas de discriminação e 
em que unidade orçamentária e financeira serão incluídas; 

175 

Efetivar nos estados as redes de proteção dos direitos humanos de 
lesbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais; a parti da 
implementação dos centros de referencias em direitos humanos e 
prevenção ao combate a homofobia, lesbofobia, transfobia. 

176 
Promoção da cultura de matriz africana através de fomento do governo 
a exemplo da criação do feriado na consciência negra, que deve ser 
incluído no calendário cultural e turístico no Estado de Rondônia. 

177 
Reestruturação do sistema prisional, para que esse cumpra o papel de 
ressocialização dos detentos, inclusive, com programas de reinserção 
dos egressos. 

178 
Garantir uma política para combater a banalização do extermínio 
institucional da população negra, em especial a juventude negra; 

179 

A criação de um fórum permanente composto por ativistas de todas as 
áreas dos direito humanos (LGBT, direitos das mulheres, movimento 
negro e religiões de matrizes afro-brasileiras) nas escolas , visando o 
compartilhamento da vivencia do combate ao preconceito que ainda 
parece natural e que se propaga e destinação de parte do orçamento 

180 
Acessibilidade para toda população com deficiência nos canais de 
denúncia e emergência, como 180 e disque 100, bem como outros 
meios de comunicação de alegações de violações de direitos 

181 
Aprovar o projeto de Emenda Constitucional de desmilitarização da 
polícia, extinguir os autos de resistência e garantir maior transparência 
no procedimento de inquérito policial. 

182 
Criação de políticas de reparação para as pessoas e familiares das 
vítimas de violência de estado, incluindo desde a reparação psicológica 
até a pecuniária. 

183 Criar ações de combate às desigualdades estruturais 

184 Criar ações de combate às desigualdades estruturais 

185 
Criar Central Digital de Intérpretes da Língua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS) nas instituições públicas responsáveis pelas pautas de 
direitos humanos, visando atender às pessoas com deficiência auditiva. 

186 

Criar e promover (fiscalizar e  capacitar em todo o território a nível 
Municipal, Estadual e Federal) um programa de formação e 
Humanização que possibilite a qualificação e conscientização  no 
combate à violência contra a Mulher, com a humanização no 
atendimento das mulheres pelos policiais militares. 

187 
Efetivar a regulamentação da consulta prévia, livre e informada aos 
povos tradicionais, quilombolas, indígenas nos termos da Convenção 
169 da OIT. 

188 Elaborar o Plano estadual de Direitos Humanos; 

189 Garantir a implantação de práticas de Justiça Restaurativa. 

190 Implementar a política de cotas nos concursos públicos do Estado. 

191 
Incentivar a educação em Direitos Humanos com prioridade do 
crescimento com inclusão para minimizar as diversas expressões dos 
preconceitos existentes. 

192 Incentivar e dar apoio à criação dos Conselhos Municipais de promoção 
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da igualdade racial. 

193 
Incluir populações em permanente situação de risco pelo tráfico 
humano nas políticas de assistência social e programas de 
transferência de renda 

194 

Normatizar a fim de garantir a titularização dos espaços de culto dos 
povos de terreiro, com objetivo de resguardar a cultura e história 
desses povos, com isenção de impostos e a criação de cotas em 
programas habitacionais como o programa Minha Casa, Minha Vida. 

195 
Nova reforma ministerial que crie e assegure autonomia financeira e 
administrativa dos ministérios das mulheres, igualdade racial, de 
direitos humanos e da juventude. 

196 
Promover alteração constitucional para legitimar as defensorias 
públicas no ajuizamento de ações de controle concentrado de 
constitucionalidade. 

197 

Realizar campanhas e ações educativas para desconstrução de 
estereótipos relacionados com diferenças étnico-raciais, comunidades 
tradicionais, etárias, de identidade de gênero e orientação sexual, de 
pessoas com deficiência, ou segmentos profissionais socialmente 
discriminados. 

198 
Sistema penal – casa de egresso – política pública – sistema de 
profissionalização de inserção social 

199 

Consolidação e efetivação da Lei 9.982/2000, uma vez que o direito de 
prestação de assistência religiosa nas entidades hospitalares e nos 
estabelecimentos prisionais tem sido reiteradamente negado aos 
sacerdotes de matriz africana e ciganos. 

200 
Acrescentar no campo de informações nos prontuários do sistema de 
saúde um espaço de identificação de gêneros . 

201 
Fortalecer a rede de atenção psicossocial, garantindo o atendimento 
integral aos usuários da saúde mental. 

202 

Assegurar a representação do povo mestiço e caboclo, escolhida por 
sua organização representativa, no Conselho Estadual e Federal de 
Promoção da Igualdade Racial e nos Conselho Estadual e Nacional de 
Direitos Humanos. 

203 
Criar a Política de Estado, no âmbito de Direitos Humanos, nas três 
esferas do governo, e divulgar de forma massiva em todas as mídias 
possíveis, utilizando materiais publicitários adequados e acessíveis; 

204 Criar cotas no ensino superior para pessoas com deficiência; 

205 
Criar Fundo Estadual e Municipal de Promoção da Igualdade Racial, 
com inclusão no Plano Plurianual – PPA e LOA. 

206 
Enfrentar a violência por parte de agentes da segurança pública e o 
extermínio de negras/os e da população em situação de rua. 

207 
Fomentar cursos de capacitação profissional aos indivíduos 
(adolescentes, jovens e adultos) em privação de liberdade 

208 Fortalecer os conselhos de direitos; 

209 
Garantir a defesa da previdência pública universal e solidária e da 
condição de seguradas/os especiais a mulher do campo 

210 
Garantir a permanência da FUNAI e dos direitos indígenas sob a égide 
da Presidência da República. 

211 
Garantir através de articulação interministerial a Implementação da 
Política Nacional da População LGBT (2011) ao que se refere ao 
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processo transexualizador de forma integral. 

212 

Garantir fomento à criação de cooperativas, associações e institutos de 
povos de matriz africana, povos indígenas e povos e comunidades 
tradicionais. Para garantir a valorização dos povos na pessoa humana, 
na sustentabilidade socioambiental dos povos tradicionais considerando 
o Decreto 6040; a Lei 11.346; o Acordo Internacional de Fito 

213 
Incentivar e promover a realização de atividades de valorização da 
cultura das comunidades tradicionais. 

214 

Integração entre todas as redes para cuidados nas vulnerabilidades 
sociais que se relacionam ao preconceito racial, ao racismo e à 
exclusão, como também, a crianças em situação de fragilidade social, a 
agressões a mulheres negras no âmbito familiar e institucional; ao 
extermínio de jovens negros pelo mundo das drogas, do tráfico e pelo 

215 

Poder público – formação, em conjunto com a população de rua – 
construção coletiva e em parceria com a população em situação de rua 
para os profissionais de segurança – visitas periódicas – centros de 
referências - atendimento insuficientes – políticas públicas – banheiros 
públicos aos finais de semana – atendimento de saúde – ocupação 

216 

Promover a interlocução dos povos indígenas, grupos sociais 
vulneráveis, povos e comunidades tradicionais com outros povos da 
América do Sul, recuperar e proteger espaços físicos relevantes para 
reprodução no campo cultural e garantir a segurança alimentar de 
acordo com suas especificidades por meio de políticas públicas 
especificas e 

217 

Promover a transparência das ações do Executivo, do Legislativo e do 
Judiciário, com políticas de reparação, ações afirmativas e promoção 
da igualdade (identidade de gênero, etnia, população carcerária, 
pessoas com deficiência, idosos/as, indígenas, MST, imigrantes, 
apátridas, população em situação de rua, povos e comunidades 
tradicion 

218 
Promover cursos de capacitação e outras estratégias públicas, visando 
à eliminação de preconceitos, discriminação e racismo dentro das 
escolas. (N.A) 

219 
Propor a criação de reserva de 20% das vagas nos serviços público 
para pessoas negras, seguindo o mesmo caminho da lei 12.990/2014. 

220 
Acrescentar : que seja reformulada a Lei 9.100-95 que reserve 50% de 
vagas para Mulheres, como candidatas de partidos políticos. 

221 
Assegurar o cumprimento do art. 26 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação, na educação pública dos municípios com obrigatoriedade do 
ensino da história da África e cultura afro-brasileira 

222 
Criar cotas e incentivos fiscais para empresas privadas que empreguem 
egressos do sistema prisional e pessoas privadas de liberdade; 

223 
Criar mecanismos de transparência e acesso de todos/as cidadãos/ãs 
aos operadores/as de direito (juízes, promotores, defensores públicos) 
dos órgãos do poder público. 

224 

Criar um Centro de Referência em Direitos Humanos para elaborar e 
acompanhar as políticas e ações afirmativas no município de Goiânia. 
O Centro deverá ser composto por equipe multiprofissional e deverá 
receber toda denúncia de violação de direitos humanos. 

225 Efetivar o Decreto Federal nº 7053/2009 (que institui a Política Nacional 
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para a População em Situação de Rua), garantindo a implementação 
do Comitê Intersetorial de acompanhamento emonitoramento e de 
todos os equipamentos e serviços públicos destinados à População de 
Rua do Estado do Espírito Santo; 

226 
Fomentar a formação e capacitação em Direitos Humanos, como meio 
de resgatar a autoestima e a dignidade das comunidades tradicionais, 
rurais e urbanas. 

227 
Garantia da saúde pública integral com qualidade para as mulheres e 
as famílias do campo com efetiva participação popular e que o 
atendimento ao câncer seja ágil na garantia da vida digna. 

228 
Garantir atendimento diferenciado à saúde da população negra e 
indígena no Sistema Único de Saúde (SUS). 

229 
Garantir o atendimento em Libras nos órgãos públicos por profissionais 
capacitados no uso dessa linguagem. 

230 
Garantir que o poder público repare os danos morais e materiais 
causadas pela escravidão negra (3 esferas); 

231 

Incidir politicamente para a apresentação na Assembleia Legislativa do 
Estado de projeto de lei estadual que institua cotas no serviço público 
estadual, como ação afirmativa para acesso da população negra e 
quilombola a cargos no poder executivo, legislativo e judiciário. 

232 
Promover ações afirmativas com relação aos assédios sofridos por 
estudantes cotistas, os quais tem sido motivo de expulsão de 
acadêmicos 

233 
Promover capacitação continuada para rede intersetorial de 
atendimento a população em situação de rua, voltado a politica nacional 
para a população em situação de rua. 

234 

Que as construções ou reformas em espaços públicos e projetos com 
impactos sociais nas suas áreas de entorno sejam discutidas com toda 
a cadeia produtiva, inclusos usuários, visando a viabilidade do 
determinado projeto. E garantir a consulta pública com povos e 
comunidades tradicionais e povos indígenas, em caso de intervenção 
em terri 

235 
Apoiar políticas de acesso a direitos para a população cigana, 
valorizando seus conhecimentos e cultura. 

236 
Condições de saúde da população carcerária – ampliar e qualificar as 
políticas públicas de saúde – médicos, remédios 

237 

Criar centros de justiça e segurança pública (integrando profissionais 
das áreas de serviço social psicologia e segurança pública) para 
atendimento humanizado e especializado às vitimas, testemunhas e 
autores de crimes. 

238 

Criar e implementar políticas e programas de inclusão, para os 
egressos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, no mercado 
de trabalho, tanto no setor público quanto privado, incluído o emprego 
de cotas e de incentivo fiscal. 

239 

Destinar recursos para a regularização dos territórios quilombolas. 
Sendo que o recurso destinado para todo o Brasil não conseguem 
suprir as demandas existentes, revendo o corte drástico e lamentável 
no orçamento do Incra para 2016 

240 
Efetivar a aplicabilidade da Lei 10.639/03 e da Lei 11.645/08, incluindo 
no currículo escolar da Rede Estadual a história e a cultura da 
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comunidade negra no Brasil. 

241 

Estruturação de política pública adequada nos estabelecimentos penais 
em todos os estados para atendimento às necessidades das mulheres 
e o respeito a identidade de gênero realizando concurso público 
específico para a contratação de equipe técnica multidisciplinar 
composta por assistentes sociais, profissionais de saúde, de recursos 
hu 

242 

Garantir dispositivos institucionais e orçamentários para promover a 
implementação, o fortalecimento, o monitoramento e controle social da 
execução das Leis 10639 e 11645, que prevê o ensino da história e 
cultura afro-brasileira e indígena nas escolas, bem como criação de 
instrumentos de punição em caso de descumprimento; 

243 

Garantir e assegurar demarcação, homologação, regularização e 
desintrusão das territórios indígenas, em harmonia com os projetos de 
futuro de cada povo indígena, assegurando seu etno desenvolvimento e 
sua autonomia produtiva. 

244 
Garantir o critério de reserva de vagas para índios, negros e pessoa 
com deficiência nos processos seletivos do poder público 

245 
Garantir o cumprimento da lei no que se refere à acessibilidade nos 
prédios públicos e privados conforme Lei 10.098 e ABNT 9050. 

246 

Garantir o Fim dos subsídios fiscais para empresas de transgênicos, 
agrotóxicos, hidronegócio, mineração e indústria de alimentos 
reconhecendo que estas impactam negativamente sobre a garantia dos 
direitos humanos, sociais, ambientais, culturais e econômicos 

247 

Oferecer formação continuada em Direitos Humanos às Polícias Militar 
e Civil, de acordo com o plano de carreira, como critério para 
progressão. A formação deverá ser elaborada e ofertada pelo Centro de 
Referência em Direitos Humanos. 

248 
Que seja reservado 50% do tempo horário Eleitoral para candidatas 
mulheres por partido e coligação. 

249 

Acelerar junto aos órgãos a identificação, reconhecimento, delimitação, 
demarcação e titulação das terras quilombolas de que trata o artigo 68 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição 
Federal. 

250 
Ampliar o acesso a órgãos públicos e privados para garantia da 
documentação civil para todas e todos 

251 
Assegurar a representação do Povo Mestiço e Caboclo nos Conselhos 
Municipais de Direitos humanos e Igualdade Racial através da sua 
Entidade Representativa. 

252 

Assegurar às comunidades quilombolas a posse dos seus territórios, 
acelerando a identificação, o reconhecimento, a demarcação e a 
titulação desses territórios, respeitando e preservando os sítios de alto 
valor cultural e histórico. 

253 

Assegurar que, tendo em vista o objetivo de reintegração social e da 
socioeducação, as presas e presos, socioeducandos e 
socioeducandas, privado de liberdade em unidades distantes do local 
de residência de suas famílias, possam receber visitas familiares, 
garantindo apoio às famílias para isso; 

254 
Cumprir a Constituição Federal e Estatuto do Idoso no que se refere ao 
pagamento de salários e reajustas, eliminando a diferença de 
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percentuais entre os que recebem salário mínimo e os que recebem 
acima do salário mínimo 

255 

Estruturação de uma política pública adequada que garanta a 
manutenção do vínculo familiar entre mãe-filho, as condições de 
visitação dos filhos das mulheres privadas de liberdade e o atendimento 
às necessidades de assistência humanizada ao parto e pré-natal; 
atenção pós-parto; amamentação prolongada e em livre demanda; e a 
efetivação 

256 
Garantir 5% das moradias concedidas pelas agencias de habitação 
para a população em situação de rua. 

257 
Garantir a inserção nas políticas públicas da população em situação de 
rua que trabalha com reciclagem, especialmente nas políticas de 
educação, habitação, trabalho e saúde. 

258 

Permanência estudantil – acesso de jovens pobres – ações afirmativas 
– sucateamento de universidades públicas – mobilidade urbana – 
acesso ao transporte público – gratuidade – acesso à cultura e lazer – 
direito à liberdade 

259 
Prever reservas de vagas em concursos públicos para profissionais 
indígenas, quilombolas e ciganos; 

260 
Propor instalação de sinal de internet gratuito nas comunidades 
quilombolas, como forma de diminuir o isolamento e a garantia de um 
veículo de comunicação efetivo no combate à violência no campo 

261 
Requerer a aplicação de políticas que favoreçam a autonomia dos 
cidadãos, principalmente dos que têm deficiência, a fim de garantir a 
acessibilidade. 

262 
Agilizar a titulação das terras quilombolas já reconhecidas e 
demarcadas no Estado do Tocantins. 

263 
Constituir uma política de acesso, permanência e sucesso de indígenas 
nas universidades públicas, por meio de cursos demandados pelas 
próprias comunidades indígenas; 

264 
Delegacias especializadas (criança e adolescente, idoso e Mulher) em 
todo os  Municipios do Estado. 

265 

Garantir dotação orçamentária específica para implementação e 
ampliação de políticas públicas preventivas em regiões com indicativos 
de vulnerabilidade social crítica, em especial nas áreas de saúde, 
educação e assistência social. 

266 

Garantir o acesso à terra às populações ribeirinhas, varzanteiras, 
pescadoras e outros grupos sociais vulneráveis assegurando acesso 
aos recursos naturais que tradicionalmente utilizam para sua 
reprodução física, cultural e econômica. 

267 

Implantar políticas públicas que combatam o tráfico de pessoas, 
assegurando às vitimas o atendimento psicossocial, jurídico, trabalhista 
e de urgência, capacitando as mesmas para retornar ao mercado de 
trabalho e à educação formal. (CORUMBÁ) 

268 
Intensificar a articulação das politicas de garantias de direitos da 
criança, adolescente e juventude com as de direitos humanos 

269 

Intensificar a fiscalização e combate aos investimentos turísticos que 
descumprem as condicionantes ambientais, direitos de povos indígenas 
e povos e comunidades tradicionais, e os protocolos internacionais dos 
quais o Brasil é signatário, em especial na Amazônia, com garantia de 
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fomento para turismo nas áreas de povos indígenas e povo 

270 

População  em situação de rua – POLÍTICAS PÚBLICAS (efetivadas 
nos municípios de pequeno porte também) DE ASSISTÊNCIA NA 
ABRANGENCIA DE SUAS CARÊNCIAS, a exemplo de albergues, 
consultório na rua, comunidades terapêuticas 

271 

AMPLIAR A QUANTIDADE DE CURSOS DE GRADUAÇÃO DE MAIOR 
CONCORRÊNCIA, ESTENDENDO A QUANTIDADE DE ACESSOS 
PARA O PÚBLICO ORIUNDO DE ENSINO PÚBLICO, GRUPOS 
TRADICIONAIS, MARGINALIZADOS E EXCLUÍDOS DOS SEUS 
DIREITOS, COMO TAMBÉM GARANTIR SUBSÍDIOS PARA 
SUBSISTÊNCIA DURANTE O CURSO COM AUMENTO DE BOLSAS 
DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL E EXTENSÃO. ( 

272 
Ampliar o acesso aos alimentos por meio de programas e ações de 
geração e transferência de renda, com ênfase na participação das 
mulheres como potenciais beneficiárias. 

273 

Desenvolver ações afirmativas para ampliar o acesso e permanência de 
jovens e adultos negros, indígenas e quilombolas na Universidade 
Federal do Tocantins e Institutos Federais, estruturando projetos de 
assistência estudantil, apoio à moradia, transporte e alimentação. 

274 

Fortalecer e fazer cumprir o que está estabelecido na Lei 10.741-2003 
(Estatuto do Idoso) no que diz respeito às liberdades e acesso da 
pessoa idosa às políticas públicas, bem como cobrar dos gestores 
mnicipais, estaduais e nacional financiamento e efetivação dos direitos 
estabelecidos nesta lei. 

275 

Fortalecer os órgãos já existentes: delegacias, conselhos (Tutelares e 
de Direitos), varas judiciais especializadas, CRAS, CREAS, equipes de 
referencia socio-assistenciais, na perspectiva de promoção e proteção, 
que evitariam a defesa 

276 
Garantir a implantação de políticas públicas visando a prevenção e 
combate as violências contra mulheres, crianças e adolescentes, 
idosos, indígenas e população de rua,  especialmente da etnia negra 

277 

Que o governo estadual coloque 30% do seu efetivo. Para policiais 
femininas atuarem nos municípios do Interior e que essas policiais 
femininas estejam preparadas para atender essas mulheres  vitimas de 
violência. 

278 

Assegurar a melhoria das políticas de segurança pública para LGBTTI, 
levando em consideração as suas especificidades, dentre as quais: 
Seguridade da população Trans. nos presídios; Levantamento da 
demanda da rede nacional da população Trans.; Criar movimentos de 
PL em Assembleias Legislativas. Fortalecer a revisão do código militar 
em 

279 

Elaborar programas que possam contribuir nas reparações de 
demandas históricas das pessoas com deficiência e idosas, que possa 
ser valorizada na comunidade onde residem, tendo como ênfase os 
Direitos Humanos (nas esferas municipal e estadual); 

280 
Cota trabalhista para população LGBTTI e nas universidades, com a 
implementação de ações afirmativas que propiciem a permanência e o 
respeito às identidades de gênero (nome social). 

281 Criar campanha de combate ao racismo institucional 

282 Apoiar a garantia aos estudantes e profissionais de educação de ampla 
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liberdade de crença ou não crença, respeitando suas indumentárias e 
seu sagrado de acordo com as diretrizes curricular nacional. 

283 
Defender ações afirmativas para jovens, negros, indígenas e mulheres 
via estrutura da cultura nos estados brasileiros. 

284 

Transformar o decreto Presidencial 7.053 em lei, promovendo a adesão 
dos Estados e Municípios à política nacional da População em Situação 
de Rua, garantindo recursos para implantação de políticas públicas 
intersetoriais: moradia (interesse social, minha casa Minha Vida), saúde 
(consultórios de rua, acesso à saúde), segurança (campanha 

285 
Requerer a retirada de todos os símbolos religiosos das repartições 
públicas e a proibição de cultos nestas repartições. 

286 
Criar mecanismo que de celeridade ao acesso a terra par as 
comunidadees tradicionais em situaçaõ de vunerabilidade. 

287 

Promover a igualdade de tratamento para as todas as pessoas sejam 
brasileiras natas, naturalizadas, ou não nacionais residentes no país e 
migrantes não documentados/das, garantindo a livre expressão 
religiosa, cultural e linguística da população migrante, visando inibir 
ações ou atos que possam desqualificá-los, facilitando e desburocr 

288 
Desenvolver políticas afirmativas e de promoção de uma cultura de 
respeito à livre orientação e expressão sexual e identidade de gênero, 
favorecendo a visibilidade e o reconhecimento social. 

289 
Garantir a mobilidade de acesso às comunidades historicamente 
excluídas através de meio de transporte acessível em toda a frota; 

290 
Criar incentivo fiscal para empresas que contratem pessoas do 
segmento LGBT. 

291 
Fortalecimento de políticas públicas e ações que promovam os direitos 
das comunidades tradicionais; 

292 
Desenvolver meios para garantir o uso do nome social de travestis e 
transexuais. 

293 
Desenvolver políticas afirmativas de promoção ao respeito a livre 
orientação sexual e identidade de gênero, favorecendo a visibilidade e 
o reconhecimento social. 

294 

- Garantia de fomento para formação, incluso povos indígenas e povos 
e comunidades tradicionais em seus territórios, para trabalho continuo 
de monitoramento e controle social das questões ambientais, sociais, 
culturais, gênero, geracionais e econômicas 

295 

Ampliação e efetivação do mapeamento para a garantia de políticas 
publicam voltadas as comunidades de terreiros especificadas no guia 
de cadastramento de grupos populacionais tradicionais do código 203 e 
campanhas de divulgação da legalização de terreiros. 

296 

Garantir e efetivar o cumprimento, pelas três esferas de governo, das 
políticas de atendimento já existentes e implementação de novas 
políticas públicas para a garantia dos direitos humanos para migrantes 
e refugiados, tais como: 

297 
Garantir, conceber viabilizar e qualificar (nos municípios e localidades) 
políticas de atendimento voltadas aos povos indígenas que vivem ou 
estão de passagem nas cidades, tais como: 

298 
Criar e ampliar vagas em equipamentos públicos como alojamentos, 
albergues e casas de passagem com alimentação, observando a 
diversidade de gêneros, considerando a possibilidade da manutenção 
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das famílias constituídas; 

299 Burocratizar o processo para documentação civil e visto permanente; 

300 
Fiscalizar as condições de trabalho com o objetivo de evitar exploração 
e discriminação; 

301 Propiciar o acesso a todos os níveis de ensino; 

302 
Aliar e descentralizar os cursos de língua portuguesa para migrantes e 
refugiados; 

303 
Criar centrais de informação sobre os benefícios e programas para 
filhos (as) de migrantes; 

304 
Complementar programas específicos para qualificação profissional, 
geração de renda, trabalho e emprego; 

305 

Ativar a parceria com os governos Municipais, Estaduais e Federal, 
para a criação do CRAIR – Centro Referência de Acolhimento aos 
Migrantes e Refugiados, com a participação dos migrantes e entidades 
que atuam com esta população e garantindo a criação de Casa de 
Apoio ao Imigrantes e Refugiados, respeitando todas as formações 
familiares. 

306 
Propiciar a ação integrada do município e entidades da sociedade civil 
com a sua respectiva região metropolitana. 

307 

Criar ações afirmativas, na esfera publica e privada, para a ampliação 
da presença de adolescentes e jovens no mundo do trabalho, 
verificando os marcadores sociais de vulnerabilidade deste segmento - 
classe, raça, etnia, orientação sexual, e gênero, dentre outros -, 
priorizando o apoio a transexuais e travestis, pessoa com deficiência, a 

308 

Criar ações afirmativas, na esfera publica e privada, para a ampliação 
da presença de adolescentes e jovens no mundo do trabalho, 
verificando os marcadores sociais de vulnerabilidade deste segmento - 
classe, raça, etnia, orientação sexual, e gênero, dentre outros -, 
priorizando o apoio a transexuais e travestis, pessoa com deficiência, a 

309 

Criar ações afirmativas, na esfera publica e privada, para a ampliação 
da presença de adolescentes e jovens no mundo do trabalho, 
verificando os marcadores sociais de vulnerabilidade deste segmento - 
classe, raça, etnia, orientação sexual, e gênero, dentre outros -, 
priorizando o apoio a transexuais e travestis, pessoa com deficiência, a 

 
 

Eixo III – Subeixo 3: Promoção dos direitos humanos econômicos, 
sociais, culturais e ambientais 

1 
Criar ferramentas de incentivo a inclusão no sistema de emprego 
formal aos egressos do sistema prisional, dependentes químicos, 
população de rua e demais grupos vulneráveis. 

2 
Recomendar que todas as políticas públicas contenham em seu texto 
garantias de direitos fundamentais e de igualdade. 

3 
Criar e fortalecer as Defensorias Públicas para ampliar sua ação junto 
às comunidades, favorecendo o acesso ao direito e à justiça; 

4 
Garantir a participação e o controle social nas políticas públicas de 
desenvolvimento com grande impacto socioambiental. 

5 
Fomentar à realizações de projetos que contemplem a cultura dos 
povos e comunidades tradicionais com o apoio do Governo Federal. 

6 Garantir uma Educação integral às Crianças, Jovens e Adultos, 
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garantindo as prerrogativas que ela preconiza. 

7 

Que os planos de investimento em acessibilidade tenham a 
participação obrigatória, nos municípios, dos conselhos da pessoa com 
deficiência; onde não houver, estabelecer a prioridade de criação do 
respectivo conselho. 

8 

Que os planos de investimento em acessibilidade tenham a 
participação obrigatória, nos municípios, dos conselhos da pessoa com 
deficiência; onde não houver, estabelecer a prioridade de criação do 
respectivo conselho. 

9 
Apoiar e fortalecer as políticas de assistência estudantil para garantir a 
permanência dos estudantes dos sistemas de ensino, em todos os 
níveis, de forma efetiva e sustentável. 

10 
Garantir a divulgação de documentos que são marcos regulatórios dos 
Direitos Humanos, em linguagem simplificada, acessível e traduzida 
nas línguas indígenas. 

11 
Garantir a efetivação de uma política educacional especifica para os 
povos indígenas 

12 
Garantir Educação de qualidade para Mulheres e Homens que se 
encontram no sistema de reclusão e Jovens adolescentes das unidades 
de medidas socioeducativas. 

13 Promoção do curso de Libras nas escolas e serviços públicos. 

14 Promoção do curso de Libras nas escolas e serviços públicos. 

15 
Assegurar a qualidade do ensino formal público com seu 
monitoramento contínuo e atualização curricular. 

16 

Implementar a proposta 3.39* da III Conferência Nacional de Cultura, 
que contempla a garantia das diversas culturas e suas manifestações [* 
Proposta 3.39. Intensificar e fomentar o reconhecimento de mestres e 
mestras das culturas populares e tradicionais (mestres de capoeira, hip 
hop, quilombolas, indígenas, sábios, afoxés, jongo e griôs), por meio de 
certificação da Rede Certificado Ministério da Educação (de acordo 
com a Meta 17 do Plano Nacional de Cultura) ou órgãos afins, com 
ações atinentes ao IPHAN e ao Ibram, garantindo recursos financeiros 
para a manutenção de suas expressões artísticas e culturais, através 
dos editais de premiação da SCDC; intensificando e aprimorando as 
ações de proteção do patrimônio material e imaterial, versando sobre 
estudos, pesquisas e formação, apoiando estrategicamente esses 
processos com a aprovação da Lei de Mestres (Projeto de Lei nº 
1.176/2011) e a transformação do Decreto nº 6.040/2007, que institui a 
Política Nacional do Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 
Comunidades Tradicionais em lei]. 

17 

Exigir do governo políticas públicas para o sistema prisional e 
socioeducativo com plano de carreira aos agentes penitenciários e 
socioeducadores, incluindo a elaboração de Estatuto, que contemple a 
identidade funcional destes profissionais, com condições dignas de 
trabalho, com participação do sindicato, e para o reeducando políticas 
formuladas do CCEP, Copen (conselho penitenciário), e conselho de 
direitos humanos, tendo como fundamento o respeito ao reeducando e 
a preservação de todos os direitos que a sentença não lhe tirou. 

18 
Exigir do governo políticas públicas para o sistema prisional e 
socioeducativo com plano de carreira aos agentes penitenciários e 
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socioeducadores, incluindo a elaboração de Estatuto, que contemple a 
identidade funcional destes profissionais, com condições dignas de 
trabalho, com participação do sindicato, e para o reeducando políticas 
formuladas do CCEP, Copen (conselho penitenciário), e conselho de 
direitos humanos, tendo como fundamento o respeito ao reeducando e 
a preservação de todos os direitos que a sentença não lhe tirou. 

19 

Fortalecer ações e programas educacionais e profissionalizantes por 
parte das secretarias estadual e federal do trabalho e educação, 
destinados à População em Situação de Rua, a agricultura familiar e 
tradicional e a ampliação das ações de inclusão produtiva, com 
previsão orçamentária, incluindo o PRONATEC, POPRUA e EJAs, de 
forma intersetorial. 

20 
Garantir o direito de uma Educação de qualidade para crianças e 
adolescentes do  campo, Ribeirinhos, população Indígenas, 
Quilombolas respeitando as suas especificidades. 

21 
Garantir Educação de qualidade à EJA observando as necessidades 
para o mundo do trabalho levando em conta as perspectivas de uma 
Educação Integral. 

22 

Assegurar às crianças dos diferentes grupos étnicos o direito de serem 
alfabetizadas também na sua língua materna, conforme recomendação 
dos Direitos Humanos linguísticos, fomentando programas de educação 
bilíngue, onde crianças venham a ter língua materna diferente do 
português. 

23 

Promover a educação pública de qualidade pautada no respeito aos 
direitos humanos, garantindo o acesso e a permanência, além do 
combate à evasão por motivos de gênero, raça, etnia, orientação 
sexual, identidade de gênero, idade, deficiências, distúrbios e 
transtornos. 

24 

Garantir, promover, propagar ações culturais permanentes para a 
População em Situação de Rua, População Negra, População 
Indígena, LGBT, refugiados, migrantes, pessoas com deficiências, 
crianças e adolescentes, agricultores familiares, trabalhador rural, e 
populações tradicionais. Garantindo o acesso à cultura dos direitos 
Humanos, com destaque a Lei 10639, Lei 11645 (ensino de história em 
conformidade com cada realidade regional dos Estados, Distrito Federal 
e Municípios) e demais legislações pertinentes. 

25 
Investir em mecanismos responsáveis por fomentar a produção cultural 
dos povos de terreiros, artistas das regiões periféricas, arte de rua, arte 
popular e do meio rural, etc. 

26 
Garantir a manutenção do processo atual de demarcação das terras 
indígenas. 

27 
Estimular à criação de leis de incentivo à cultura nos municipios e 
instituir o dia estadual e/ou municipal dos Direitos Humanos. 

28 
Garantir, conceber, viabilizar e qualificar nas metrópoles, políticas de 
atendimento voltadas aos povos indígenas que vivem ou estão de 
passagem nas cidades, tais como: 

29 

Afirmar os princípios da dignidade humana e da equidade como 
fundamentos do processo de desenvolvimento nacional, com a garantia 
do direito à moradia, saúde, educação, cultura, lazer e esporte como 
elementos formadores de cidadania. respeitando os espaços de 
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territorialidade. 

30 

Ampliar as ações formação profissional, inclusão no mercado de 
trabalho (formal e informal), além de fomento a emprego e renda de 
populações estratégicas beneficiadas por programas habitacionais 
financiados pelos três entes federativos, com ênfase para egressos do 
sistema de privação de liberdade e da socioeducação, população em 
situação de rua, população LGBT, Idosos, Pessoa com deficiência, 
pessoa em sofrimento mental, População Negra, Povos Originários e 
Tradicionais, entre outros. 

31 
Garantir a implementação do SINASE em todos os centro de 
cumprimento de medida socio educativas no Brasil. 

32 
Ampliar o processo educacional no que tange às pessoas inseridas no 
sistema prisional e à população em situação de vulnerabilidade e risco 
social. 

33 

Apoiar os estados, o Distrito Federal e os municípios na implementação 
de programas de atendimento ao adolescente em privação de 
liberdade, com garantia de escolarização, atendimento em saúde, 
esporte, cultura e educação para o trabalho, condicionando a 
transferência voluntária de verbas federais à observância das diretrizes 
do plano nacional. 

34 

Criar política de desencarceramento com apoio psicossocial para 
ressocialização e inserção no mercado de trabalho, com garantia de 
cursos profissionalizantes e a expedição de documentos para o 
apenado enquanto estiver no sistema prisional, bem como para o 
adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas 

35 

Promover a educação ambiental crítica que considere as relações de 
produção e consumo, e também discuta fatores sociais, culturais, 
econômicos, políticos, ecológicos e que incentive a corresponsabilidade 
de todos os segmentos sociais envolvidos. 

36 
Garantir a documentação das pessoas transgênero no país, inclusive 
através da capacitação permanente dos funcionários públicos a fim de 
respeitar, orientar e validar a documentação de pessoas transgênero 

37 

Criar canais de aproximação entre o Judiciário, Ministério Público, 
Defensoria Pública e demais segmentos envolvidos com a população, 
com vistas a fortalecer o diálogo dos envolvidos objetivando a 
promoção do acesso à justiça a todas e todos semdistinção. 

38 

Estabelecer políticas de proteção aos direitos humanos às 
comunidades e povos estrangeiros no Estado (os originários de países 
em conflito e os migrantes em razão de estudo), por meio da 
estruturação de projetos de assistência e de qualificação profissional e 
fixação territorial da população migrante. 

39 

Implementar e garantir nas instituições publicas e privadas o 
reconhecimento e adoção do nome social para aqueles e aquelas cujo 
a identificação civil não reflita adequadamente sua identidade de  
gênero, mediante a solicitação da/do interessado/a, conforme o decreto 
no. 7.388/ 2010, e com fundamento do parecer CDCD/LGBT no. 
01/2015 

40 
CAPACITAR  A POPULAÇÃO  VULNERÁVEL DENTRO DAS 
SUAS ESPECIFICIDADES   E   HABILIDADES   
POSSIBILITANDO A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. 
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(N.A) 

41 
Políticas públicas a trans ao acesso ao mercado de trabalho – políticas 
públicas de saúde, educação 

42 Fortalecer Políticas Públicas de atendimento às populações de ruas 

43 

Fortalecer através de ações os enfrentamentos aos diversos tipos de 
violências sejam elas: gênero raça/etnia, idade, orientação sexual, 
identidade de gênero, situação de vulnerabilidade, diversidade religiosa, 
pessoas com deficiência e xenofobia; reconhecendo e respeitando as 
novas configurações familiares. 

44 
Garantir maior fiscalização dos direitos da pessoa idosa nas três 
esferas federal, estadual e municipal 

45 

Fortalecer as Defensorias Públicas, disponibilizando Defensores e 
Defensoras Públicos/Publicas, bem como servidores qualificados para o 
atendimento multidisciplinar e humanizado, em todos os municípios, 
para garantir a efetivação da Emenda Constitucional n.º 80 e o 
adequado acesso à justiça pelos vulneráveis 

46 
Amparar por lei órgãos estatais LGBT, planos de direitos LGBT, 
conselhos LGBT e fundos orçamentários, além de assegurar, por lei, 
nome social e respeito à pessoas trans nas áreas de governo 

47 
Garantir a inclusão do “nome social” em documentos oficiais nas 
unidades da federação, considerando a Resolução 11/2014 da SDH. 

48 

Garantir os Direitos Humanos da população LGBT em privação de 
liberdade, conforme a Resolução nº 1 do CNDC-LGBT em conjunto ao 
CNPCP de 2014, notadamente no que tange à criação de Ala LGBT em 
prisões e ao respeito ao uso de nome social e das características 
identitárias de gênero de travestis, transexuais e trangêneros, além da 
devida capacitação das/os agentes do sistema prisional. 

49 

Estabelecer mecanismos que apoiem e obriguem as empresas públicas 
e privadas à inclusão adequada para a população privada de liberdade 
e egressas(os) dos sistemas prisional, visando a reinserção 
socioeconômica e consequente redução das taxas de reincidência 
criminal. 

50 

Garantir uma política de desencarceramento, por meio da efetivação e 
implementação de penas e medidas alternativas à restrição de 
liberdade que assegurem a educação e socialização dos apenados e 
dos socioeducandos, bem como a inclusão social dos egressos desses 
sistemas 

51 
Implementar e articular políticas públicas para o atendimento à 
juventude 

52 
- Ampliar investimentos em equipamentos de arte, cultura e esportes 
nas periferias, garantido o acesso de pessoas com deficiência. 

53 
Garantir a obrigatoriedade do Estado de implementar o atendimento 
psicossocial nas escolas da rede pública de ensino. 

54 
Garantir a obrigatoriedade do Estado de implementar o atendimento 
psicossocial nas escolas da rede pública de ensino. 

55 

Resgate da memória e reconhecimento dos Povos e Comunidades 
Tradicionais de Matrizes Africanas e Indígenas Guarassunguê, Capivari 
e os chamados “índios do Buraco” (Corumbiara), os quais foram vítimas 
de tortura, massacre e extermínio no Estado de Rondônia. 

56 Resgate da memória e reconhecimento dos Povos e Comunidades 



293 
 

Tradicionais de Matrizes Africanas e Indígenas Guarassunguê, Capivari 
e os chamados “índios do Buraco” (Corumbiara), os quais foram vítimas 
de tortura, massacre e extermínio no Estado de Rondônia. 

57 
Garantir nos municípios a efetivação e o fomento das Políticas Públicas 
do direito à saúde, buscando a humanização no atendimento para 
população. 

58 
Garantir nos municípios a efetivação e o fomento das Políticas Públicas 
do direito à saúde, buscando a humanização no atendimento para 
população. 

59 

Possibilitar o acesso efetivo à Defensoria Pública, considerando as 
especificidades das diferenças de gênero, raça ou etnia, idade, 
orientação sexual, identidade de gênero e pessoas em situação de 
vulnerabilidade. 

60 

O reconhecimento de execução da lei 12305/2010 que trata da Politíca 
Nacional de Residuos Solidos PNRS por parte do poder publico 
municipal que deve reconhecer as organizações de catadores de 
residuos solidos, enquanto sugeitos prioritarios do trabalho de 
organização seletiva de residuos solidos reciclaveis e ter acesso aos 
beneficios previstos na lei ao seu processo de trabalho bem como a 
publicização do fundo publico federal previsto na lei 12305/2010. 

61 
Reintegração de Posses, só poderão ser executadas mediante parecer 
técnico de um conselho autonomo sobre o comprimento da  função 
social da terra urbana e rural e legislação correlacionada. 

62 
Fortalecer e garantir as políticas de proteção e de direitos aos 
imigrantes e refugiados. 

63 
Pela efetivação da politica de creches, lavanderias e restaurantes 
publicos em espaços de concentração de trabalhadoras e trabalhadores 
com a preoucupação de uso de tecnologias de uso ambiental. 

64 
Estabelecer diretrizes na política penitenciária estadual que fortaleçam 
o processo de reintegração social dos presos, internados e egressos, 
com sua efetiva inclusão nas políticas públicas sociais. 

65 
Garantir o direito humano à alimentação dos povos de comunidade 
tradicional , bem como sua memória, práticas, cultura e tradição, 
assegurando sua soberania alimentar. 

66 
Referendar a Declaração da Conferência Regional da Década 
Internacional de Afrodescendentes aprovada pela Organização das 
Nações Unidas; 

67 

Reformulação dos planos diretores urbanos, tendo como referência o 
Estatuto da Cidade e o Código de Urbanismo, e planejamento do 
campo na perspectiva de espaços sustentáveis que garantam os 
direitos humanos. 

68 
Banir o uso de agrotóxicos, fertilizantes e herbicidas em áreas de 
territórios tradicionais, áreas de proteção ambiental, unidades de 
conservação e de patrimônio cultural; 

69 
Fortalecer a Política Nacional de Resíduos Sólidos sob a ótica dos 
direitos humanos, para ampliar a coleta seletiva e beneficiar os 
catadores de material reciclável 

70 
Fortalecer a Política Nacional de Resíduos Sólidos sob a ótica dos 
direitos humanos, para ampliar a coleta seletiva e beneficiar os 
catadores de material reciclável 
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71 

Promover o desenvolvimento econômico e social, pautado no 
desenvolvimento humano, garantindo o acesso de todas as pessoas 
aos direitos habitacionais, econômicos, sociais, culturais e ambientais, 
a inclusão de todos os grupos em situação de vulnerabilidade, de 
identidade e diversidade de gênero, raça e etnia, orientação sexual, 
geracional, pessoas idosas, pessoas com deficiências, pessoas em 
situação de rua, pessoas inseridas no sistema socioeducativo ou 
prisional e catadores/as de material reciclável e reutilizável em todos os 
setores, tendo como princípios a dignidade, a solidariedade, a 
participação popular e o controle social. 

72 

Promover o desenvolvimento econômico e social, pautado no 
desenvolvimento humano, garantindo o acesso de todas as pessoas 
aos direitos habitacionais, econômicos, sociais, culturais e ambientais, 
a inclusão de todos os grupos em situação de vulnerabilidade, de 
identidade e diversidade de gênero, raça e etnia, orientação sexual, 
geracional, pessoas idosas, pessoas com deficiências, pessoas em 
situação de rua, pessoas inseridas no sistema socioeducativo ou 
prisional e catadores/as de material reciclável e reutilizável em todos os 
setores, tendo como princípios a dignidade, a solidariedade, a 
participação popular e o controle social. 

73 

Assegurar a disponibilização da água, a toda população, considerando 
que este não é um problema apenas do semiárido, que padece há mais 
de 70 anos com as secas, mas como um direito fundamental a pessoa 
humana, reconhecido pela Assembleia Geral da ONU, em 28 de julho 
de 2010, tanto na quantidade quanto em qualidade, desenvolvendo 
ações que visem prevenir contra a estiagem, com alargamento da 
disponibilização de cisternas, plantio e replantio de árvores, combate ao 
desmatamento, limpeza dos rios e manutenção das barragens entre 
outros; 

74 

Aumento de incentivos federais, além da fomentação da autonomia 
financeira voltadas para a sustentabilidade da agricultura familiar, 
promovendo e efetivando o direito a alfabetização de jovens e adultos e 
cursos de capacitação, educação continuada com qualificação 
especifica para jovens com acompanhamento monitorado na zona rural 
e ampla divulgação/orientação/informação sistematizada ampliando os 
investimentos em agricultura familiar (em todo o território nacional). 

75 

Universalizar a oferta de escolarização básica nas unidades prisionais 
do Estado, preferencialmente, de forma integrada à profissionalização, 
garantindo a formação continuada dos profissionais que atuam na 
educação em prisões. 

76 

Assegurar que as políticas urbanísticas e de habitação sejam 
implementadas sob a ótica dos direitos humanos, garantindo a oferta de 
serviços públicos essenciais nos territórios contemplados pelas 
unidades habitacionais 

77 

Assegurar que as políticas urbanísticas e de habitação sejam 
implementadas sob a ótica dos direitos humanos, garantindo a oferta de 
serviços públicos essenciais nos territórios contemplados pelas 
unidades habitacionais 

78 
Garantir o cumprimento do direito à consulta prévia, livre e informada 
aos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais em 
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relação a empreendimentos previstos para serem instalados no interior 
ou no entorno dos territórios ocupados por estas comunidades, como 
por exemplo, parques eólicos, rodovias em Terra Indígenas; 

79 
Oferecer através de desenvolviemnto social investimentos para 
efetivação de políticas públicas que visa a reinserção social dos jovens 
em conflito com a lei e pessoas com deficiência e sofrimento psiquico. 

80 
Assegurar a segurança e soberania alimentar, incentivando a 
agricultura familiar 

81 
Assegurar a segurança e soberania alimentar, incentivando a 
agricultura familiar 

82 
Fortalecer modelo de agricultura familiar e agroecológica em 
conformidade com a Lei 11.422 de 22 de dezembro de 2006. 

83 
Fortalecer modelo de agricultura familiar e agroecológica em 
conformidade com a Lei 11.422 de 22 de dezembro de 2006. 

84 

Inverter os fundamentos do desenvolvimento de modo a retirar de seu 
centro de orientação a lógica do capital e do mercado e colocar os 
direitos econômicos sociais culturais e ambientais como centro 
orientador e irradiador, a fim de: a) ampliar a participação e fiscalização 
da sociedade civil nos licenciamento ambientais; b) avançar nas 
políticas de desenvolvimento fundadas em energia limpa; c) incentivar 
as políticas que apoiem e promovam a economia solidária; d) incentivar 
e ampliar a agricultura familiar – orgânica – e restringir, 
progressivamente, a monocultura e a lógica das commodities; e) 
resgatar a políticas do programa Fome Zero em seus fundamentos 
emancipatórios; f) vedar o recuo de direitos previdenciários e 
trabalhistas em observância aos princípios da progressividade e da 
proibição de retrocesso 

85 

Inverter os fundamentos do desenvolvimento de modo a retirar de seu 
centro de orientação a lógica do capital e do mercado e colocar os 
direitos econômicos sociais culturais e ambientais como centro 
orientador e irradiador, a fim de: a) ampliar a participação e fiscalização 
da sociedade civil nos licenciamento ambientais; b) avançar nas 
políticas de desenvolvimento fundadas em energia limpa; c) incentivar 
as políticas que apoiem e promovam a economia solidária; d) incentivar 
e ampliar a agricultura familiar – orgânica – e restringir, 
progressivamente, a monocultura e a lógica das commodities; e) 
resgatar a políticas do programa Fome Zero em seus fundamentos 
emancipatórios; f) vedar o recuo de direitos previdenciários e 
trabalhistas em observância aos princípios da progressividade e da 
proibição de retrocesso 

86 

Criar ambientes de convivência entre as pessoas presas, seus 
familiares e outras pessoas da sociedade extramuros na própria 
unidade prisional, bem como melhorar as condições de trabalho dos 
profissionais que atuam na segurança destas unidades. 

87 

Criar ambientes de convivência entre as pessoas presas, seus 
familiares e outras pessoas da sociedade extramuros na própria 
unidade prisional, bem como melhorar as condições de trabalho dos 
profissionais que atuam na segurança destas unidades. 

88 
Garantir o desenvolvimento econômico sustentável tendo como 
preocupação principal a preservação e a sustentabilidade como eixos 
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estruturantes das políticas públicas, que incluam as/os trabalhadoras/es 
no processo de distribuição de renda mais igualitário, sem restrição de 
gênero, raça ou etnia. 

89 

Garantir o desenvolvimento econômico sustentável tendo como 
preocupação principal a preservação e a sustentabilidade como eixos 
estruturantes das políticas públicas, que incluam as/os trabalhadoras/es 
no processo de distribuição de renda mais igualitário, sem restrição de 
gênero, raça ou etnia. 

90 

Garantir o desenvolvimento econômico sustentável tendo como 
preocupação principal a preservação e a sustentabilidade como eixos 
estruturantes das políticas públicas, que incluam as/os trabalhadoras/es 
no processo de distribuição de renda mais igualitário, sem restrição de 
gênero, raça ou etnia. 

91 
Oferta de educação de qualidade com acolhimento humanizado aos 
pais e estudantes, priorizando o respeito aos direitos humanos, 
(eliminando os tratamentos diferenciados) (n.a). 

92 
Fortalecimento intersetorial das redes socioambientais e demais 
políticas de promoção de direitos; 

93 
Garantir a segurança alimentar com controle e eliminação do uso de 
transgenia e de agrotóxicos e incentivos à agricultura orgânica e 
familiar. 

94 
Garantir a segurança alimentar com controle e eliminação do uso de 
transgenia e de agrotóxicos e incentivos à agricultura orgânica e 
familiar. 

95 

Criar Casas de Albergado, conforme orienta a Lei de Execução Penal 
(LEP), voltadas ao amparo dos egressos do sistema prisional que não 
disponham de condições econômicas para manterem-se no extramuros 
enquanto procuram trabalho. 

96 

Criar Casas de Albergado, conforme orienta a Lei de Execução Penal 
(LEP), voltadas ao amparo dos egressos do sistema prisional que não 
disponham de condições econômicas para manterem-se no extramuros 
enquanto procuram trabalho. 

97 

Criar programas de profissionalização e ressocialização para a 
população egressa do sistema prisional, em situação de rua e em 
condição de drogadição, como garantia de trabalho e renda, de modo a 
viabilizar a efetivação dos direitos ao trabalho, à justiça e à cidadania. 

98 
Garantir a humanização do sistema carcerário, focando na formação 
dos funcionários em Direitos Humanos e preparando o egresso para 
sua reinserção na sociedade 

99 
Garantir a humanização do sistema carcerário, focando na formação 
dos funcionários em Direitos Humanos e preparando o egresso para 
sua reinserção na sociedade 

100 
Garantir a humanização do sistema carcerário, focando na formação 
dos funcionários em Direitos Humanos e preparando o egresso para 
sua reinserção na sociedade 

101 
Criar casas de acolhimento temporário para pessoas em situação de 
vulnerabilidade que visitam familiares presos em unidades prisionais 
fora do seu município de residência, pelo tempo em que ocorrer a visita. 

102 
Criar casas de acolhimento temporário para pessoas em situação de 
vulnerabilidade que visitam familiares presos em unidades prisionais 
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fora do seu município de residência, pelo tempo em que ocorrer a visita. 

103 
Ampliar programas de reinserção social do egresso  com projetos de 
educação e cidadania 

104 
Ampliar programas de reinserção social do egresso  com projetos de 
educação e cidadania 

105 
Desenvolver e implementar políticas públicas voltadas para a 
valorização profissional e inserção socioprodutiva da população em 
situação de rua que trabalha com reciclagem. 

106 Garantir o cumprimento da Lei do SINASE 

107 
Iimplantação de atendimento de qualidade na rede pública de saúde 
com gestão humanizada a todos os usuários. (N.A). 

108 

Ampliar as ações formação profissional, inclusão no mercado de 
trabalho (formal e informal), além de fomento a emprego e renda de 
populações estratégicas beneficiadas por programas habitacionais 
financiados pelos três entes federativos, com ênfase para egressos do 
sistema de privação de liberdade e da socioeducação, população em 
situação de rua, população LGBT, Idosos, Pessoa com deficiência, 
pessoa em sofrimento mental, População Negra, Povos Originários e 
Tradicionais, entre outros. 

109 

Fomentar ações articuladas em Direitos Humanos entre o governo e 
sociedade civil, visando a inserção social e promoção de boas práticas 
produtivas de vivência às pessoas privadas de liberdade e jovens que 
cumprem medidas socioeducativas, apoiadas na atuação participativa 
da comunidade. 

110 
Regionalização dos serviços de república para egressos dos Centros 
POPS 

111 
Garantir aos egressos do sistema prisional e pessoas privadas de 
liberdade, o direito de prestar vestibular, matricular-se e cursar, assim 
como prestar concurso público e assumir o cargo. 

112 
Os presídios femininos não dispõem de condições adequadas à mulher 
gestante, daí a necessidade de criar melhores condições às mulheres 
nesses espaços de tutela estatal temporária 

113 

Vincular programas de transferência de renda à garantia da segurança 
alimentar da criança, por meio do acompanhamento da saúde e 
nutrição e do estímulo de hábitos alimentares saudáveis, 
agroecológicos e de produtos regionais com o objetivo de erradicar a 
desnutrição infantil. 

114 

Apoiar a proposição de emenda constitucional que garanta aos 
condenados o direito ao voto, além de regularizar e garantir o amplo 
acesso à documentação básica ao privado de liberdade, certidão de 
nascimento, RG, CPF e Título de Eleitor, Carteira de Trabalho e 
Previdência Social, através de mecanismos de informação sobre o 
cumprimento da pena. 

115 
Criação de programa de habitação para a juventude que está/sai das 
casas de acolhimentos 

116 

Efetivar nos estados as redes de proteção dos direitos humanos de 
lesbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais; a parti da 
implementação dos centros de referencias em direitos humanos e 
prevenção ao combate a homofobia, lesbofobia, transfobia. 

117 Reestruturação do sistema prisional, para que esse cumpra o papel de 
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ressocialização dos detentos, inclusive, com programas de reinserção 
dos egressos. 

118 Criar ações de combate às desigualdades estruturais 

119 
Sistema penal – casa de egresso – política pública – sistema de 
profissionalização de inserção social 

120 
Fomentar cursos de capacitação profissional aos indivíduos 
(adolescentes, jovens e adultos) em privação de liberdade 

121 
Criar cotas e incentivos fiscais para empresas privadas que empreguem 
egressos do sistema prisional e pessoas privadas de liberdade; 

122 
Criar mecanismos de transparência e acesso de todos/as cidadãos/ãs 
aos operadores/as de direito (juízes, promotores, defensores públicos) 
dos órgãos do poder público. 

123 
Condições de saúde da população carcerária – ampliar e qualificar as 
políticas públicas de saúde – médicos, remédios 

124 

Criar e implementar políticas e programas de inclusão, para os 
egressos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, no mercado 
de trabalho, tanto no setor público quanto privado, incluído o emprego 
de cotas e de incentivo fiscal. 

125 

Estruturação de política pública adequada nos estabelecimentos penais 
em todos os estados para atendimento às necessidades das mulheres 
e o respeito a identidade de gênero realizando concurso público 
específico para a contratação de equipe técnica multidisciplinar 
composta por assistentes sociais, profissionais de saúde, de recursos 
humanos e assessores jurídicos, em número proporcional aos números 
de presos e presas e que atue dentro de penitenciárias e cadeias 
públicas (incluindo centros de detenção provisória) e viabilização, 
também pelos Estados, garantia dos direitos humanos da população 
carcerária relativos à educação, saúde, profissionalização, trabalho, 
lazer, cultura, informação e acesso à justiça, sem tolerar preconceitos e 
estigmatizações decorrentes da imposição de papéis de gênero. 

126 

Garantir o Fim dos subsídios fiscais para empresas de transgênicos, 
agrotóxicos, hidronegócio, mineração e indústria de alimentos 
reconhecendo que estas impactam negativamente sobre a garantia dos 
direitos humanos, sociais, ambientais, culturais e econômicos 

127 
Ampliar o acesso a órgãos públicos e privados para garantia da 
documentação civil para todas e todos 

128 

Assegurar que, tendo em vista o objetivo de reintegração social e da 
socioeducação, as presas e presos, socioeducandos e 
socioeducandas, privado de liberdade em unidades distantes do local 
de residência de suas famílias, possam receber visitas familiares, 
garantindo apoio às famílias para isso; 

129 

Estruturação de uma política pública adequada que garanta a 
manutenção do vínculo familiar entre mãe-filho, as condições de 
visitação dos filhos das mulheres privadas de liberdade e o atendimento 
às necessidades de assistência humanizada ao parto e pré-natal; 
atenção pós-parto; amamentação prolongada e em livre demanda; e a 
efetivação de todos os direitos inerentes à criança, em especial o 
cuidado à saúde e atendimento noturno. 

130 
Ampliar o acesso aos alimentos por meio de programas e ações de 
geração e transferência de renda, com ênfase na participação das 
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mulheres como potenciais beneficiárias. 

131 
Promover e garantir a aplicação das diretrizes existentes para o 
desenvolvimento sustentável para as comunidades e povos tradicionais 
nas três esferas de governo. 

132 
“Deseologisar” – assedio ideológico – contra a ideologia nas salas de 
aulas – professores 

133 

Ampliar as políticas públicas de orientação, prevenção, saúde e 
redução de danos aos usuários de substâncias entorpecentes, inclusive 
os povos indígenas, garantindo recursos em âmbito estadual para 
ampliação da rede CAPS ad e estruturação de clínica de internação 
gratuita, com equipe multiprofissional especializada. 

134 
Apoiar e valorizar a associação das mulheres quebradeiras de coco, 
protegendo e promovendo a continuidade de seu trabalho extrativista. 

135 

Assegurar a melhoria das políticas de segurança pública para LGBTTI, 
levando em consideração as suas especificidades, dentre as quais: 
Seguridade da população Trans. nos presídios; Levantamento da 
demanda da rede nacional da população Trans.; Criar movimentos de 
PL em Assembleias Legislativas. Fortalecer a revisão do código militar 
em andamento na (SEJUS e SESDEC) para inclusão da população 
LGBTI. Aprovação da PL que inclui na grade curricular militar curso de 
formação de políticas LGBTI. 

136 

Criação de Polos e Espaços Itinerantes Culturais, com o fomento ao 
temário dos Direitos Humanos, na perspectiva da Economia Solidária e 
sustentável com a participação dos grupos culturais locais e regiões 
circunvizinhas promovendo uma maior identidade local e regional; 

137 

Criação e fomento de programas nacionais esportivos, culturais e de 
lazer na garantia da cidadania de todos, por meio da implantação de 
políticas públicas descentralizadas, que contemplem periferias, 
facilitando o acesso a equipamentos de qualidade. Caberá à União o 
estabelecimento de diretrizes e estudo para o repasse de recursos aos 
Entes Federativos para a implementação desses programas. 

138 
Criação uma Comissão Interinstitucional para efetivação do Plano 
Estadual de Defesa dos Direitos Humanos no Estado do Acre 

139 

Criar mecanismos integrados entre União, Estado e Municípios para 
prevenir conflitos fundiários no campo e na cidade, vinculado a 
 Ouvidoria Agrária Estadual e da Ouvidoria Estadual de Direitos 
Humanos. 

140 

Fortalecer as escolas comunitárias de formação por alternância, 
ampliando os recursos a elas destinados e garantir a efetivação da 
educação do campo e comunidades tradicionais e criação de creches 
em áreas rurais reconhecendo a sua importância e a responsabilidade 
do Estado e garantindo acesso às tecnologias e currículos disciplinares 
contextualizados. 

141 
Garantir a efetiva aplicação de recursos para execução de políticas 
públicas, sob fiscalização da sociedade civil. 

142 
Garantir a implantação de políticas que promovam a ampliação da 
participação de mulheres e negros no mercado de trabalho e nos 
espaços educacionais 

143 
Garantir a participação social no processo de constituição da Política de 
Saúde Mental, com vistas à garantia da integração social e da 
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cidadania, bem como a articulação com outros campos tais como 
Cultura, Esporte e Lazer, em contraste aos tratamentos tradicionais 
baseados na medicalização e exclusão social. 

144 

Garantir às pessoas em situação de mobilidade humana e nacionais o 
direito à organização e à regularização das organizações coletivas, 
com: a) acesso ao reconhecimento (revalidação) de diplomas de ensino 
médio, graduação e pós-graduação obtidos no exterior; b) acesso a 
fontes de financiamento destinados as pessoas em situação de 
mobilidade humana (migrantes e refugiados) para empreendimento de 
geração de renda; c) acesso aos programas públicos/sociais de ensino 
superior e de qualificação profissional; d) criar incentivos e subsídios 
para o desenvolvimento e apoio à economia solidária, ao 
empreendedorismo (Micro Empreendedor Individual/MEI), 
associativismo e cooperativismo (feiras, centrais de comércio justo e 
solidário, coleta e reciclagem de materiais, mutirões de agricultura 
urbana e periurbana, etc) da população em situação de rua e das 
pessoas em situação de mobilidade humana, garantindo fontes de 
financiamento 

145 
Garantir o acesso aos direitos sociais previstos na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos e na Constituição da República. 

146 
Garantir o investimento e a efetivação das leis municipais, estaduais e 
federais de proteção ao meio ambiente e de sua acessibilidade. 

147 
Obrigatoriedade da criação de espaços culturais e ações, voltados para 
a segurança e qualificação dos jovens negros em órgãos municipais, 
estaduais e federais 

148 

Promover campanhas informativas sobre as políticas de atendimento 
de pacientes que demandam ações e medicamentos de alto custo 
observando a urgência do caso, igualmente sobre os demais direitos 
humanos. (N.A) 

149 

Propor campanhas educativas por meio de material gráfico (folder, 
banner, cartazes), bem como palestras, visando alcançar a população 
em geral, divulgando a importância do reconhecimento do indivíduo 
enquanto sujeito de direitos e deveres. 

150 

Propor mudanças legislativas que possam garantir os direitos civis dos 
privados de liberdade e egressos, tais como: direito à educação, direito 
à saúde e ao trabalho. Tais como, inciativas legislativas que garantam 
vagas de trabalho para egressos(as) do Sistema Penitenciário; 
fortalecimento de políticas públicas de educação no sistema prisional, 
proporcionando oportunidades de educação profissionalizante continua 
e sistematicamente dentro do sistema, garantindo ainda o direito de 
cursar o nível superior para todos os internos que consigam garantir 
sua matrícula por meio do SISU ou PROUNI dentro do sistema. E 
ainda, garantir atendimento prioritário para internos com doenças 
graves e deficiência física, assim como escoltas humanitárias para os 
atendimentos médicos dos internos, além de instalações e materiais 
adequados para os profissionais da saúde possam ofertar um devido 
atendimento aos internos. Incentivar a capacitação dos agentes 
penitenciários para que estejam aptos a colaborar com as diversas 
situações de saúde dentro do sistema prisional. 

151 Que seja considerada no EIA/RIMA toda a bacia hidrográfica, não 
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somente considerado os empreendimentos – hidrelétrico, mineração. 

152 
Ampliar a divulgação dos serviços públicos voltados para a efetivação 
dos Direitos Humanos. 

153 

Garantir a elaboração de projetos e ações pela sociedade civil e poder 
público de qualificação para os jovens, adultos e idosos das 
comunidades historicamente excluídas com ênfase em direitos 
humanos (3 esferas); 

154 
Garantir fomento para criação, promoção e fruição de projetos e 
ferramentas para operacionalização dos protocolos comunitários para a 
repartição de benefícios 

155 

Promover ações articuladas entre as políticas de educação, 
cultura,saúde e geração de emprego e renda, visando incidir 
diretamente na qualidade de vida combatendo a violência da  
população negra, pessoas com deficiência; idosos, mulheres, crianças 
e adolescentes e povos de comunidades tradicionais. 

156 
Garantir a manutenção de todas as escolas abertas e em 
funcionamento da rede municipal e estadual com integralidade no 
atendimento 

157 
Garantir as condições para a realização de acampamentos ciganos em 
todo o território nacional, visando a preservação de suas tradições, 
práticas e patrimônio cultural. 

158 
Promover ações diplomáticas para a implantação de legislação comuns 
nas áreas ambiental, econômica, justiça, segurança pública e de 
integração sociocultural nas áreas de fronteiras; (N.A) 

159 
.Recuperação de nascentes e preservação das matas ciliares para com 
isso, ampliar o direito universal à água e garantia da sua qualidade 
permanente. 

160 

Incentivar e fortalecer a agricultura familiar e agroecológica, por meio 
de programas de incentivo e formação com vistas a evitar à 
contaminação dos solos e dos alimentos, danos à saúde e ao meio 
ambiente, articulando legislação e fiscalização nas três esferas de 
governo; 

161 
Assegurar que espaços políticos de direitos humanos também incluam 
a temática da preservação do ambiente 

162 
Criar casa de cultura dos povos tradicionais (indígenas, negras, 
quilombolas, ciganas) na área central. Para a promoção e valorização 
da cultura e economia. (CG) 

163 

Criar centro de referência de cidadania e direitos humanos, para 
atendimento e acompanhamento de pessoas com direitos violados com 
especialista em área multiprofissional, realizando atendimento e 
encaminhamento ao setor responsável. 

164 

Elaborar programas que possam contribuir nas reparações de 
demandas históricas das pessoas com deficiência e idosas, que possa 
ser valorizada na comunidade onde residem, tendo como ênfase os 
Direitos Humanos (nas esferas municipal e estadual); 

165 

Exigir que as políticas de saúde efetivem direitos assegurados nos 
marcos legais brasileiros e também em tratados internacionais nos 
quais o Brasil é signatário, considerando a diversidade humana nas 
dimensões conforme segue: 

166 Exigir que as políticas de saúde efetivem direitos assegurados nos 



302 
 

marcos legais brasileiros e também em tratados internacionais nos 
quais o Brasil é signatário, considerando a diversidade humana nas 
dimensões conforme segue: 

167 

Fazer cumprir as legislações sobre produção, registro, revenda e 
aplicação de agrotóxicos nas lavouras do estado e implementar, com 
urgência, o serviço de registro, de notificações e vigilância para as 
intoxicações agudas e crônicas por agrotóxicos. Ainda, proibir a 
pulverização de agrotóxicos por aviões, de modo a proteger as 
populações, sua produção agrícola e os recursos hídricos vizinhos às 
áreas de monocultivos e de pastagem, punindo os infratores. E por fim, 
acabar com a isenção de impostos aos agrotóxicos e aos insumos 
químicos. 

168 
Fortalecer a lei de proteção da população indígena, que está sendo 
massacrada, para garantir por parte do Estado seu direito ao território e 
manutenção de sua cultura. 

169 

Fortalecer os órgão de controle social e recursos para gerí-los, que 
assegurem uso e ocupação do solo, nascentes, florestas e 
biodiversidade.  um mecanismo permanente de cobrança de a ações 
políticas efetivas à proteção do meiso ambiente junto aos municípios, 
apoiando projetos existente. 

170 

Fortalecer os órgão de controle social e recursos para gerí-los, que 
assegurem uso e ocupação do solo, nascentes, florestas e 
biodiversidade.  um mecanismo permanente de cobrança de a ações 
políticas efetivas à proteção do meiso ambiente junto aos municípios, 
apoiando projetos existente. 

171 
Garantia de acesso à uma linha de crédito que atenda as mulheres e 
juventude rural 

172 
Garantir a implementação integral das Diretrizes Nacionais da 
Educação em Direitos Humanos. 

173 
Garantir cumprimento da Convenção 169 OIT com previsão de fomento 
para operacionalização das respectivas ações 

174 

Garantir o apoio financeiro e editais para projetos, pontos de cultura, 
casas de teatro, espaços culturais alternativos e terreiros que 
desenvolvam atividades culturais e educacionais oriundas dos povos 
indígenas, quilombolas, povos de terreiro, ciganos e demais povos 
tradicionais, incentivando ações sociais sistemáticas, junto à 
comunidade, possibilitando o fortalecimento e desmistificação destes 
espaços. 

175 

Gerar trabalho e renda visando assegurar o direito ao trabalho dos 
apenados, inclusive dentro do regime fechado, bem como criar uma 
política de cotas nas empresas para pessoas em situação de conflito 
com a lei, assegurando-se os mesmos direitos trabalhistas, inclusive 
para quem trabalha para remissão de pena 

176 

Gerar trabalho e renda visando assegurar o direito ao trabalho dos 
apenados, inclusive dentro do regime fechado, bem como criar uma 
política de cotas nas empresas para pessoas em situação de conflito 
com a lei, assegurando-se os mesmos direitos trabalhistas, inclusive 
para quem trabalha para remissão de pena 

177 Inclusão dos povos da floresta nos debates de Direitos Humanos 

178 Promover a inserção, a qualidade de vida e a prevenção de agravos 
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aos idosos, por meio de programas que fortaleçam o convívio familiar e 
comunitário, garantindo o acesso a serviços, ao lazer, à cultura e à 
atividade física, de acordo com sua capacidade funcional. 

179 
Promover a transparência e a publicidade dos indicadores sobre a 
violação de direitos humanos dentro dos serviços prestados pelo 
governo. 

180 

Reconhecer o acesso à água e ao saneamento básico como direito 
fundamental decorrente do direito ao meio ambiente equilibrado, 
previsto na Constituição Brasileira. Esse direito deverá ser 
regulamentado pela União, com o estabelecimento de diretrizes e 
revisão de metas periódicas. União e Estados articularão de forma 
prioritária e estratégica as amplas ações que promovem o acesso e a 
implementação da política de segurança alimentar, garantindo o direito 
humano à alimentação adequada, visando ações de economia solidária 
e sustentáveis para sistemas agroflorestais. 

181 
Sugerir a elaboração de cartilhas de divulgação das ações e estratégias 
dos conselhos de DH, para serem distribuídas gratuitamente nas 
escolas. 

182 
Cota trabalhista para população LGBTTI e nas universidades, com a 
implementação de ações afirmativas que propiciem a permanência e o 
respeito às identidades de gênero (nome social). 

183 
Criação do Centro de Cultura em Direitos Humanos para preservação 
dos saberes e fazeres dos povos tradicionais e da coletividade dos 
movimentos Sociais; 

184 

Realizar campanhas de ações educativas para desconstrução de 
estereótipos relacionados com: diferença étnico racial, geracional, 
identidade e orientação sexual, de pessoas com deficiência ou 
segmentos de profissionais socialmente descriminados. 

185 
Ampliar o debate sobre a anemia falciforme de forma a assegurar o 
pleno exercício do direito à saúde, principalmente da população negra 

186 

Assegurar o cumprimento do Decreto de Acessibilidade (Decreto nº 
5.296/2004), que garante a acessibilidade pela adequação das vias e 
passeios públicos, semáforos, mobiliários, habitações, espaços de 
lazer, transportes, prédios públicos, inclusive instituições de ensino, e 
outros itens de uso individual e coletivo. 

187 
Criação de uma política municipal de educação ambiental, no tocante 
ao cuidado com arborização da cidade, garantindo o direito humano a 
um meio ambiente equilibrado. 

188 

Executar o plano municipal de resíduos sólidos, e o plano municipal de 
coleta seletiva, especialmente para proporcionar melhorias nas 
condições de trabalho na unidade de tratamento de resíduos -utr, a fim 
de atender às cooperativas de catadores(as). (cg) 

189 
Fiscalização eficaz para legislação pertinente ao meio ambiente, com 
fortalecimento da Advocacia Geral da União. 

190 
Fomentar a pesquisa e a implementação de políticas para o 
desenvolvimento de tecnologias socialmente inclusivas, emancipatórias 
e ambientalmente sustentáveis. 

191 
Garantir a segurança jurídica das pessoas atendidas por programas 
habitacionais do Poder Público, assegurando o registro civil e matrícula 
de imóveis (papel da casa), garantindo transparência nos recursos dos 
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programas de habitação, utilização de prédios vazios para fins de 
moradia e regularização fundiária diferenciada (desburocratizada) para 
grupos sociais vulneráveis, como população de rua e povos de terreiro. 

192 
Garantir acessibilidade da comunicação nas campanhas institucionais 
do governo, por exemplo, Janelas de Libras, audiodescrição e legendas 
ocultas. 

193 
Garantir fomento para criação e ampliação de políticas para a 
agricultura familiar orgânica e agroecológica com respeito às 
especificidades locais em áreas rurais, urbanas e periurbanas 

194 
Prever indenização aos agricultores familiares por perda de produção 
causada pela deriva de agrotóxico vindo de pulverizações de fazendas 
vizinhas, a ser cobrada dos responsáveis pela pulverização. 

195 

Propor que o Programa “Minha Casa, Minha Vida” priorize a população 
negra, LGBT, quilombola, indígena e cigana e, em especial, a 
população em situação de rua e risco econômico, social, cultural e 
ambiental; 

196 
Realizar campanhas educativas para promover os Direitos humanos, 
cursos de formação, audiências públicas, palestras, inclusive nos 
municípios de menor densidade populacional. 

197 
Retomar imediatamente e efetivar políticas e programas de reforma 
agrária, bem como a retomada e ampliação da demarcação de terras 
indígenas e quilombolas 

198 

Criar e implementar em 2 anos projetos de incentivo a cultura, 
utilizando espaços públicos, visando amplitude aos segmentos, criando 
oficinas e eventos em escolas públicas, áreas de lazer, divulgando 
materiais didáticos com promoção de palestras e atividades culturais 
em Direitos Humanos. 

199 

Regulamentar o fundo de financiamento para contribuir nas 
comunidades quilombolas, para ter a contrapartida para realização dos 
eventos culturais e econômicos nas referidas comunidades; (nas 
esferas municipal e estadual); 

200 
Revitalização dos rios com destaque o Rio São Francisco que clama 
por socorro 

201 
Assegurar o direito à alimentação adequada, com alimentação saudável 
sem uso de agrotóxicos e incentivo à agricultura familiar 

202 

Consolidar os direitos ambientais como Direitos Humanos, fomentar a 
pesquisa e a implementação de Políticas Públicas para o 
desenvolvimento de tecnologias socialmente inclusivas, emancipatórias 
e ambientalmente sustentáveis, com a garantia de acesso à terra e à 
moradia para a população de baixa renda e grupos sociais 
vulnerabilizados. 

203 Criar campanha de combate ao racismo institucional 

204 

Criar leis e estruturas, com garantia de investimento, que incluam e 
incentivem a inserção e o cuidado de pessoas que usam 
prejudicialmente substancias psicoativas preferencialmente em seus 
territórios e na comunidade que habita. 

205 
Disseminar a utilização dos sistemas braile, tadoma, escrita de sinais e 
libras tátil para inclusão das pessoas com deficiência em todo o sistema 
de ensino. 

206 Estabelecer medidas que venham fiscalizar, paralisar e penalizar as 
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empresas mineradoras e de monocultura particulares que estão 
destruindo os rios e estradas. Identificar os rios, nascentes e lagoas 
que já secaram e ou estão secando decorrente do plantio de 
monocultura e extração mineral, realizando avaliação da situação dos 
mesmos, prevendo ações de reflorestamento dasáreas degradadas, 
matas ciliares, proteção de nascentes, através de plantas nativas da 
região com o financiamento das empresas que causaram danos, 
garantindo a ampliação do “água para todos”, possibilitando que caixas 
d’água para captação da água da chuva cheguem a todos os povos. 
Propor e efetivar a construção de barraginhas e curvas de níveis nas 
localidades de agricultura familiar e assentamentos, por parte do 
governo estadual e das prefeituras. 

207 

Fortalecimento da rede de proteção e promoção de direitos da pessoa 
com deficiência e da pessoa idosa, inclusive as em situação de rua, 
notadamente política de saúde com foco no SUS e na RAPS, política 
educacional, inclusive ensino superior, acesso qualificado ao mercado 
de trabalho e políticas assistenciais e de previdência em atenção à LBI 
e ao estatuto do Idoso; 

208 Garantia de água potável para populações ribeirinhas 

209 

Garantir a erradicação da revista vexatória em todas as unidades do 
sistema prisional e socioeducativo do país, e a realização da revista 
somente por meio de equipamentos eletrônicos, detectores de metais, 
aparelhos de scanner ou similares, preservando sempre a integridade 
física, psicológica e moral da pessoa revistada. 

210 

Garantir fomento para criação, implementação e manutenção de 
canteiros em espaços públicos compostos de vegetação relativa às 
culturas de povos e comunidades tradicionais e de matriz africana, 
plantas medicinais e espécies alimentícias locais a partir de sementes 
crioulas e sem veneno 

211 
Garantir nos orçamentos estaduais o mínimo de 1,5% de recursos para 
Cultura, conforme sistema nacional de Cultura. 

212 
Garantir o reconhecimento de todas as formas de organização 
socioafetiva como definição de família, atentando ao direito de adoção 
de crianças por casais LGBT e por outras formas de arranjo familiar. 

213 

Implementar e/ou efetivar políticas voltadas para a cultura e diversidade 
local, incluindo teatro, dança lazer e esporte, garantindo o acesso em 
unidade próxima da residência, utilizando os equipamentos públicos 
existentes (N.A) 

214 

Manter e ampliar as políticas públicas e programas de Segurança e 
Soberania Alimentar, Nutricional e  Sustentável (com  a  participação  
social) nas  três  esferas  de  governo (Municipal, Estadual  e  Federal)  
em relação a: a)  Agricultura  Familiar  e  Agroindústrias  Familiares; b)  
Economia  Solidária,  Cooperativismo  com  autogestão; c) 
Desenvolvimento Solidário, Sustentável  e  Territorial; d)  eliminação do 
uso  de agrotóxicos e imediata implantação do PRONARA; e) a 
produção e ao consumo  de  alimentos   saudáveis  e  ecológicos; f) ao  
PAA  (Programa  Aquisição de  Alimentos)  e  PNAE  (Programa  
Nacional da Alimentação Escolar); g) ao consumo  responsável e  
comércio  justo; h) aos fitoterápicos, e aos homeopáticos; i) a  
Assistência  Técnica  à produção de alimentos  orgânicos; j) ao 
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incentivo  às  Alternativas  à  Cultura  do  Fumo; k) programa de 
educação ambiental da agricultura familiar 

215 
Criar políticas públicas voltadas à saúde das comunidades e grupos 
sociais, tendo como foco, a saúde humanizada da mulher (nas esferas 
municipal e estadual); 

216 
Apoiar a garantia aos estudantes e profissionais de educação de ampla 
liberdade de crença ou não crença, respeitando suas indumentárias e 
seu sagrado de acordo com as diretrizes curricular nacional. 

217 
Colocar na grade escolar a disciplina de LIBRAS para todos os níveis e 
garantir um profissional em todas as redes de trabalho tanto pública 
quanto privada. 

218 Criar restaurantes populares. (CG) 

219 
Criar um espaço permanente com o apoio dos municípios para 
ampliação e plena divulgação da diversidade cultural e artística, com 
ênfase na lei. 10. 639 e 11.645, divulgando a cultura local. 

220 
Defender ações afirmativas para jovens, negros, indígenas e mulheres 
via estrutura da cultura nos estados brasileiros. 

221 
Garantir a implementação do programa de  proteção dos defensores de 
DH no Estado da Paraíba. 

222 

Garantir Investimentos em pesquisas e implantação de diversidade de 
matrizes energéticas e a consolidação de matriz energética que não 
tenha como base o petróleo, energia nuclear e alagamento de grandes 
áreas 

223 
Garantir o direito ao trabalho formal para a população LGBT, criando a 
agencia transemprego nos moldes da Prefeitura de São Paulo 

224 

Implantar em território brasileiro a política nacional para pessoas em 
situação de rua, bem como comitê de acompanhamento conforme 
prevê o decreto federal 7053/2009, garantindo o acesso à educação, 
moradia, cultura, saúde, geração de trabalho/ renda, segurança 
alimentar e nutricional sustentável, bem como capacitação permanente 
da rede de atendimento às pessoas em situação de rua. 

225 
Realizar campanha de orientação e divulgação dos serviços disponíveis 
voltadas para pessoas com deficiência, em especial mulheres surdas 
que são vítimas constantes de violência pelas secretarias de saúde. 

226 

Transformar o decreto Presidencial 7.053 em lei, promovendo a adesão 
dos Estados e Municípios à política nacional da População em Situação 
de Rua, garantindo recursos para implantação de políticas públicas 
intersetoriais: moradia (interesse social, minha casa Minha Vida), saúde 
(consultórios de rua, acesso à saúde), segurança (campanhas contra a 
violência e punição dos violadores), direitos humanos (criação de 
centros de defesa e promoção), geração de emprego e renda e acesso 
à justiça. 

227 

Valorizar a diversidade para a construção de uma sociedade igualitária, 
protegendo e promovendo a as expressões culturais como Direito 
Humano, e ainda, garantir o respeito à livre orientação sexual e 
identidade de gênero, por meio de políticas públicas e legislações 
específicas. 

228 
Implantação imediata de iniciativas de geração de renda, emprego e 
formação para segmentos vulnerabilizados. 

229 Garantir políticas sociais de qualidade para os povos indígenas e 
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quilombolas assegurando o acesso à educação diferenciada em todos 
os níveis, considerando as necessidades e especificidades de cada 
povo. Incentivar programas de fortalecimento cultural desses povos 
como forma de valorização de suas culturas e assegurar sobrevivência 
de suas memórias. 

230 

Ampliar o abastecimento alimentar, com maior autonomia e 
fortalecimento da economia local, associado a programas de 
informação, de educação alimentar, de capacitação, de geração de 
ocupações produtivas, de agricultura familiar camponesa e de 
agricultura urbana. 

231 
Disponibilizar justiça gratuita a população, informando a todos os 
serviços disponíveis nas defensorias, inclusive como tema transversal 
na educação básica. (N.A) 

232 
Execução de políticas de reestruturação em áreas de grandes projetos 
com profundo impacto social, ambiental e cultural, com a participação 
das comunidades atingidas por desastres ambientais e sociais. 

233 
Fomentar a economia solidária, o cultivo das tradições sociais, culturais 
e ambientais das comunidades como forma de garantir a memória local 

234 

Garantia de fomento para implementação de políticas públicas nas três 
esferas de governo para a proteção, revitalização, conservação e 
manejo de áreas de mangues, igarapés, rios e matas ciliares das zonas 
urbanas e perirurbanas 

235 

Garantir a implementação das políticas nacionais de saúde da 
população LGBT, das mulheres, da população negra, dos povos e 
comunidades tradicionais, pessoas em situação de rua, articuladas com 
a política de saúde para a pessoa com deficiência, e a criação de 
ambulatórios de saúde integral para travestis e transexuais e a criação 
de uma política de saúde específica para profissionais do sexo 

236 
Garantir o tratamento em saúde mental nas clínicas especializadas em 
outros estados na cura dos usuários do crack e demais drogas 
psicoativas 

237 

Priorizar a população LGBT de baixa renda, em situação de 
vulnerabilidade ou risco social ou em situação de rua nos programas 
habitacionais e outros, criando e implementando a política de 
acolhimento institucional de longa permanência (ILP), em formato de 
casa de abrigo, casas de passagem para jovens adolescentes, adultos 
e idosos LGBT que se encontram em situação de rua, de 
vulnerabilidade ou risco social, bem como egressos do sistema prisional 
e socioeducativo. 

238 

Promover e afirmar os Direitos Humanos a partir de maior 
acessibilidade à legislação para formalizar e regularizar grupos, 
associações e organizações da sociedade civil, bem como melhor 
clareza e efetivação das legislações junto às estas entidades. 

239 
Promover reformas que permitam o acesso pleno a terra, a mkoradia, a 
educação de qualidade, trabalho, renda e alto gestão. 

240 
Requerer a retirada de todos os símbolos religiosos das repartições 
públicas e a proibição de cultos nestas repartições. 

241 
Assegurar e ampliar a saúde especializada, com apoio dos programas 
Mais Médicos e Mais Especialidades, com foco na realidade regional, 
com criação dos centros regionais de especialidades. 
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242 

Implementar em sua totalidade o Subsistema de Atenção à Saúde 
Indígena, por meio da Secretaria Especial de Saúde Indígena, 
observando a execução da Lei 8080, também como forma de 
valorização da saúde indígena, garantir a instituição de uma política de 
promoção da medicina tradicional indígena, observando o direito de 
resguardar os conhecimentos tradicionais e a repartição de lucros da 
comercialização de produtos e afins. Para os quilombolas garantir 
dentro do estatuto de saúde da população negra a institucionalização 
de um sistema de saúde específico para a população quilombola. 

243 
Criar mecanismo que de celeridade ao acesso a terra par as 
comunidadees tradicionais em situaçaõ de vunerabilidade. 

244 
Criar mecanismo que de celeridade ao acesso a terra par as 
comunidadees tradicionais em situaçaõ de vunerabilidade. 

245 

Criar uma política habitacional que atenda aos ditames do direito à 
moradia adequada, para além do “Programa Minha Casa Minha Vida”, 
se comprometendo com a erradicação do déficit habitacional e 
assegurar a boa implementação do “Programa Minha Casa Minha 
Vida”, dando mais agilidade e transparência no processo pela posse da 
terra e habitação 

246 

Garantir a participação com previsão de fomento povos indígenas e 
povos e povos e comunidades tradicionais em todos os projetos 
relativos a alimentação (produção, comercialização, promoção e 
consumo) nas três esferas governamentais 

247 

Garantir o direito humano à acessibilidade universal (arquitetônica, 
programática, instrumental, metodológica, comunicacional e atitudinal) 
e  à mobilidade sustentável como condições essenciais para a 
participação social em igualdade de oportunidades e o exercício pleno 
da cidadania das pessoas com deficiência  levando em consideração a 
transversalidade nas políticas setoriais e nas relações com as questões 
de gênero, raça e etnia, diversidades sexual e geracional, comunidades 
tradicionais (especialmente indígenas, quilombolas e povo cigano) 
migrantes e população de rua, fomentando a criação de Planos nas 
esferas municipal, estadual e federal com garantia de orçamento 
específico para sua execução, tendo ainda como marcos referenciais a 
legislação vigente, as deliberações conferenciais e os acordos 
internacionais dos quais o Brasil é signatário, estabelecendo canais 
permanentes de fiscalização, avaliação e monitoramento com 
protagonismo na gestão das próprias pessoas com deficiência 

248 

Incluir ações de valorização e legitimação do caiçara como comunidade 
tradicional e revisar a legislação sobre as categorias das Unidades de 
conservação da UCs de proteção integral, para garantir a permanência 
das comunidades tradicionais em seus territórios e o uso comum dos 
recursos naturais. 

249 

Promover a implantação de equipamentos públicos de segurança 
alimentar e nutricional, tais como: bancos de alimentos, cozinhas 
comunitárias e restaurantes populares, com vistas a ampliar o acesso à 
alimentação saudável de baixo custo; valorizar as culturas alimentares 
locais, regionais e agroecológicas; estimular o aproveitamento integral 
dos alimentos e evitar o desperdício, contribuindo para melhoria da 
qualidade de vida. 
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250 

Promover a Semana Nacional de Direitos Humanos voltada à 
mobilização e promoção da temática junto à população, envolvendo 
todas as esferas do poder público, as instituições da sociedade civil 
organizada e as instituições educacionais, com a realização de 
seminários, oficinas, apresentações culturais, entre outras atividades. 

251 
Propor ações que visem a educação em direitos humanos com vistas a 
priorizar questões culturais especificas do município de modo a evitar a 
evasão escolar na educação básica. (CG) 

252 
Incentivo à geração de renda, reconhecendo as especificidades dos 
segmentos contemplados, povos e comunidades tradicionais, incluindo 
os povos circenses tradicionais, indígenas não aldeados e os ciganos. 

253 

Conscientizar, em todas as esferas do poder público e da sociedade 
civil, sobre a importância do ambiente para a prevenção de acidentes 
ecológicos, com cartilhas e ouvidorias, bem como a inclusão da matéria 
na grade curricular das escolas 

254 
Criar mecanismo de transparência na distribuição de casas populares e 
monitoramento das casas contempladas. (CG) 

255 

Cumprir a CF e Estatuto do Idoso no sentido de a verba da seguridade 
social seja aplicada especificamente para a previdência, saúde e 
assistência social, eliminando a desvinculação da receita da união – 
DRU 

256 

Descriminalização da mulher que opta pela prática do aborto,  criando 
políticas públicas de atenção à saúde, assistência social e educação à 
mulher que deseja interromper a gravidez, por ser esta uma questão de 
saúde pública; 

257 

Descriminalização da mulher que opta pela prática do aborto,  criando 
políticas públicas de atenção à saúde, assistência social e educação à 
mulher que deseja interromper a gravidez, por ser esta uma questão de 
saúde pública; 

258 
Fortalecer investimento nas politicas publicas que incentivem a 
participação popular em detrimento do capital. 

259 

Garantir a universalização de acesso aos programas habitacionais do 
governo a todos os grupos e pessoas em condições de vulnerabilidade 
social considerando os princípios da moradia digna e do desenho 
universal, com infraestrutura e acessibilidade aos equipamentos 
sociais. 

260 

Garantir os direitos das/os catadoras/es de materiais recicláveis e 
reutilizáveis após o fechamento dos lixões, principalmente quanto à 
habitação e à continuidade da atividade profissional, assegurada a 
implantação de galpões. 

261 

Implantar o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) nos municípios que 
não dispõe esse atendimento e o fortalecimento da Rede de Atenção 
Psicossocial (RAPS) onde ela já está implementada, 
independentemente do número de habitantes no município. 

262 

Promover a igualdade de tratamento para as todas as pessoas sejam 
brasileiras natas, naturalizadas, ou não nacionais residentes no país e 
migrantes não documentados/das, garantindo a livre expressão 
religiosa, cultural e linguística da população migrante, visando inibir 
ações ou atos que possam desqualificá-los, facilitando e 
desburocratizando o processo de documentação, sobretudo a garantia 
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à moradia, segurança, educação, saúde e trabalho de populações 
migrantes, fomentando o novo marco regulatório da imigração 

263 
Incentivar a geração de energia de fontes renováveis como solar, 
fotovoltaicas, eólicas e outras. 

264 

Com base no Direito Humano à Alimentação Adequada e na Lei 11.346 
requeremos a regulamentação de produções artesanais, e manejo de 
espécies vegetais e animais alimentados a partir dos recursos naturais 
locais considerando as diversidades das culturas alimentares em todas 
as suas práticas, ritos, medicinas e conhecimentos tradicionais e 
manejos, incluso para povos indígenas e povos e comunidades 
tradicionais em áreas urbanas 

265 

Elaborar política pública de capacitação que ampliem as alternativas de 
sustentação econômica dos cidadãos em situação de vulnerabilidade e 
risco social, especialmente as das mulheres, adolescentes, jovens, 
idosos e pessoas com deficiência. 

266 

Estabelecer que a garantia da qualidade de abrigos e albergues, bem 
como seu caráter inclusivo e de resgate da cidadania à população em 
situação de rua, estejam entre os critérios de concessão de recursos 
para novas construções e manutenção dos existentes. 

267 

Garantir o cumprimento da função social da propriedade e combate à 
especulação imobiliária através da implementação dos instrumentos do 
estatuto da cidade (por exemplo, IPTU progressivo e desapropriação 
por abandono), realizando o mapeamento dos imóveis públicos e 
privados que não cumpram sua função social, bem como aprimorar os 
mecanismos de defesa aos crimes de especulação imobiliária e 
regulação do mercado de aluguéis, fortalecendo o fundo de habitação 
social, a fim de fortalecer, também, estratégia de mediação de conflito 
nas instâncias do poder judiciário, legislativo e executivo 

268 
Implementar política de habitação a população em situação de 
vulnerabilidade econômica incluindo avaliação dos terrenos e projetos 
coerente e ajustado aos critérios urbanísticos e técnicos. (N.A) 

269 

Promover direitos culturais dos idosos que não tenham condições de 
frequentar os centros de convivência e garantir espaços seguros de 
cultura e lazer comunitários para todas e todos, especialmente idosos e 
adolescentes, garantindo-lhes a mobilidade de modo que todos possam 
frequentar os diversos territórios e assegurando-lhes o direito ao 
transporte público 

270 

Garantir e incentivar, por meio de órgãos competentes, a assistência 
educativa e técnica, considerando a legislação vigente, existência, 
permanência e recuperação da vegetação nativa, respeitando a 
diversidade natural e à livre manifestação das comunidades 
tradicionais. 

271 
- Garantir cumprimento da Convenção de Paris, 2003, para a 
Salvaguarda do Patrimônio Imaterial com previsão de fomento para 
operacionalização 

272 
Promover o resgate e preservar a memória das Comunidades 
Tradicionais. 

273 
Garantir e efetivar o cumprimento, pelas três esferas de governo, das 
políticas de atendimento já existentes e implementação de novas 
políticas públicas para a garantia dos direitos humanos para migrantes 
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e refugiados, tais como: 

274 

Criar e ampliar vagas em equipamentos públicos como alojamentos, 
albergues e casas de passagem com alimentação, observando a 
diversidade de gêneros, considerando a possibilidade da manutenção 
das famílias constituídas; 

275 Garantir casa de passagem para indígenas em trânsito; 

Eixo III – Subeixo 4: Estratégicas de mobilização e promoção dos direitos 
humanos 

1 

Promover a Inclusão da Pessoa Idosa, Pessoa com Deficiência, 
População LGBT, População Negra, Povos Tradicionais, 
Imigrantes, com capacitação profissional,promovendo sua 
valorização e promoção na Sociedade, com ênfase na Juventude 
Negra, sua valorização e Promoção da Cultura Negra. 

2 
Regulação da profissão das trabalhadoras e trabalhadores do sexo em 
âmbito nacional. 

3 
Garantir o atendimento em saúde para a população e cumprimento dos 
princípios do SUS. 

4 

Garantir a implementação da Política Nacional de População em 
Situação de Rua/, através da institucionalização de programas 
específicos (saúde, educação, assistência) e fortalecimento das ações 
de redução de danos como preconiza o Ministério da Saúde. 

5 Reativar o Plano Juventude Viva. 

6 

Promover o aperfeiçoamento da política de segurança pública através 
do empoderamento comunitário, com o fomento a criação de Centros 
de Referência em Direitos Humanos, além das bases comunitárias de 
segurança. 

7 
Implementar  uma polícia cidadã em parceria entre as esferas de 
governo Estadual e Federal. 

8 
Articular a rede de instituições governamentais e não governamentais, 
que realizam práticas inovadoras em direitos humanos garantindo a 
socialização dessas praticas. 

9 
Elaborar, promover e monitorar o Plano Estadual da Primeira Infância, 
contemplando a criança da gestação aos 6 anos de idade, articulando-o 
em rede pública, privada e sociedade civil 

10 

Criar um programa de política pública para o atendimento e 
acolhimento, nas escolas municipais, estaduais e universidades, da 
população LGBT, com atenção especial à população de pessoas 
transexuais e travestis, através de palestras e capacitações para todos 
os funcionários e funcionárias; Inserir na grade curricular da educação 
infantil, fundamental e médio e superior sobre direitos humanos, 
inclusive com a implantação efetiva das leis 10639 de 2003 e a 11.465 
de 2008. 

11 
Incentivo fiscal e apoio técnico, administrativo e gerencial para as 
organizações da Sociedade Civil que defendem e protagonizam os 
Direitos Humanos. 

12 
Criação do Fórum dos Movimentos Sociais de Direitos Humanos e 
defesa da vida. 

13 
Fortalecimento do trabalho em rede de políticas públicas para jovens 
em conflito com a lei, garantindo o acesso da cultura enquanto arte; e 
permanência das crianças e adolescentes na escola com políticas de 
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enfrentamento à violência escolar. 

14 

Ampliar a criação de Centros de Referência em Direitos Humanos com 
pessoal qualificado, no intuito de atuar efetivamente em todas as áreas 
dos Direitos Humanos, em regime de plantão 24 horas, em municípios 
ou polos regionais; 

15 
Realizar debate sobre o atual modelo de repressão e estimular a 
discussão sobre modelos alternativos de tratamento do uso e tráfico de 
drogas, considerando o paradigma da redução de danos; 

16 

Estabelecer grupos de diálogos com os movimentos sociais para 
pensar e refletir sobre ações necessárias no enfrentamento aos 
preconceitos (étnico/raciais, de gênero, de sexualidade, geracionais, 
territorial, religioso, entre outros). 

17 
Garantir do estado a realização sistemática e permanente, produção, 
veiculação de campanhas em todas as mídias, contra toda e qualquer 
forma de preconceito. 

18 

Implementar redes de apoio existentes nas suas especificidades e 
incentivo a qualificação profissional, nos âmbitos municipais, estaduais 
e federais, levando em conta as políticas públicas de apoio às mulheres 
encarceradas. 

19 
Garantir participação de adolescentes e jovens em espaços que 
possam expressar violações de direitos e possível superação. 

20 

Criar editais específicos no âmbito da Agência Nacional do Cinema 
(ANCINE) e de outros órgãos gestores de políticas culturais voltados 
para a valorização da diversidade cultural, o combate a todas as formas 
de violência e o estímulo a temáticas inclusivas na produção 
audiovisual. 

21 
Fomentar a mobilização e participação democrática e social com foco 
nos direitos humanos em todos os meios de comunicação, 
considerando sua função educativa e atrativa. 

22 
Implementar programas para coibir o preconceito nas relações 
trabalhistas, escolares e sociais. 

23 
Utilizar indicadores em Direitos Humanos para mensurar demandas, 
monitorar, avaliar, reformular e propor ações efetivas. 

24 
Divulgar amplamente a lei de direito de resposta aprovada e 
sancionada. 

25 
Propor estudos visando a criação de linha de financiamento para a 
implementação de institutos de pesquisa e produção de estatísticas em 
Direitos Humanos nos estados e municípios. 

26 Garantir a humanização das relações e do acesso de ir e vir. 

27 

Que os planos de investimento em acessibilidade tenham a 
participação obrigatória, nos municípios, dos conselhos da pessoa com 
deficiência; onde não houver, estabelecer a prioridade de criação do 
respectivo conselho. 

28 
Fomentar, articular e pactuar a universalização do atendimento nos 
setores públicos de forma especializada e humanizada, livre de 
qualquer tipo de discriminação. 

29 
Investir na melhoria da infraestrutura das unidades de projetos sociais 
com ênfase na oferta de serviços de lazer, cultura e esporte e cidadania 
para propiciar a construção da autonomia visando a garantia de direito. 

30 Promoção do curso de Libras nas escolas e serviços públicos. 
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31 

Exigir do governo políticas públicas para o sistema prisional e 
socioeducativo com plano de carreira aos agentes penitenciários e 
socioeducadores, incluindo a elaboração de Estatuto, que contemple a 
identidade funcional destes profissionais, com condições dignas de 
trabalho, com participação do sindicato, e para o reeducando políticas 
formuladas do CCEP, Copen (conselho penitenciário), e conselho de 
direitos humanos, tendo como fundamento o respeito ao reeducando e 
a preservação de todos os direitos que a sentença não lhe tirou. 

32 

Reformular e promover programas e projetos de qualificação técnica, 
profissional ou fortalecer as iniciativas já existentes, como PRONATEC 
e as atividades de economia solidária com foco nos movimentos 
vulneráveis da população, com vistas à inclusão produtiva e à 
sustentabilidade socioambiental. 

33 Debater o tema direitos humanos junto com a comunidade. 

34 

Garantia de programas públicos de informação sobre o uso de drogas a 
partir de uma lógica laica e embasados por uma perspectiva de respeito 
aos direitos humanos e da política nacional da redução de danos 
evitando a construção de estigmas em relação aos usuários de drogas. 

35 

Possibilitar a criação de vários núcleos de justiça comunitária, como 
meio de garantir o acesso a justiça e evitar desproporcionalidades 
sociais; os serviços deverão ser prestados com acompanhamento 
social, jurídico e psicológico, garantindo a cidadania dos indivíduos e a 
saúde psicológica dos oprimidos/(as) socialmente; com previsão de 
investimento orçamentário. 

36 
Estimular a formação e fortalecimento das redes de proteção e 
promoção dos Direitos Humanos, através do planejamento globalizado 
nos municípios com definição de metas e prioridades. 

37 

Garantir o atendimento especializado a crianças e adolescentes em 
sofrimento psíquico, dependência química e situação de trabalho 
infantil, violência e exploração sexual, assim como valorizar a pessoa 
idosa promovendo sua participação na sociedade, assegurando o 
atendimento em saúde e outras políticas. 

38 

Sugerir a criação de centros integrados de cidadania, com o intuito de 
promover o acesso à justiça; esses centros deverão estar próximos às 
comunidades em situação de risco social e promover o atendimento 
aos cidadãos, orientando-os para os serviços públicos disponíveis. 

39 Enfrentar o tráfico de pessoas e de órgãos. 

40 Enfrentar o tráfico de pessoas e de órgãos. 

41 

Integrar a rede de atendimento de forma efetiva em todos os serviços 
(saúde, educação, esporte, assistência social, trabalho, habitação, 
segurança pública, cultura, entre outros), garantindo o acesso aos 
direitos humanos com atendimento de qualidade de forma eficaz. 

42 
Incorporar o conceito de família, compreendendo os novos arranjos 
familiares e respeitando a orientação sexual, identidade de gênero, com 
as devidas alterações nas legislações pertinentes. 

43 
A defesa dos direitos e garantias fundamentais previstas na 
constituição, tais como: manutenção da maioridade penal em 18 anos e 
a defesa do Estatuto do desarmamento. 

44 
Incluir a participação das/os profissionais do sexo na elaboração e 
execução das políticas públicas voltadas a esse segmento, atenção 
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integral à saúde, além da inserção de discussões relativas a gênero e 
prostituição na agenda do governo e da sociedade civil. 

45 
Criar mecanismos de efetivação do Estatuto do idoso, a exemplo da 
Delegacia do Idoso e o combate ao preconceito ao idoso; revisar o 
valor da aposentadoria. 

46 

Garantir aos grupos em situação de vulnerabilidade o conhecimento 
sobre serviços de atendimento, atividades desenvolvidas pelos órgãos 
e instituições de segurança e mecanismos de denúncia, bem como a 
forma de acioná-los. 

47 Humanização dos serviços públicos 

48 

Garantir o financiamento para a criação e manutenção de CENTROS 
DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS para todos os Estados 
conforme demanda regional, para atendimento às populações sociais 
vulneráveis (povos tradicionais de matriz africana, negros, idosos, 
indígenas, ciganos, quilombolas, LGBT, pessoas com deficiência, 
mulheres, imigrantes, migrantes, pessoas em situação de rua) que seja 
a porta de entrada para atendimento multidisciplinar (psicológico, social 
e jurídico), além de articulador da rede de proteção aos direitos 
humanos (Defensoria Pública, OAB, CRAS, CREAS, MP, DDM, Casas 
de Acolhida/Passagem, Saúde e Educação) e também promotor e 
difusor de conhecimento em direitos humanos por meio de capacitação 
contínua da rede de Direitos Humanos. Essa iniciativa deve ser 
promovida pela Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo 
Federal. 

49 
Realizar debate sobre o atual modelo de repressãoao tráfico de 
drogase estimular a discussão sobre modelos alternativos de 
tratamento do uso, considerando o paradigma da redução de danos. 

50 

Criar, expandir e fortalecer os serviços da Rede de Atenção às Pessoas 
Idosas, prioritariamente os Centros de Convivência, os Centros-Dia, as 
Casas-Lares e as Instituições de Longa Permanência para Idosos 
(ILPIs sem fins lucrativos), as Unidades de Saúde da Família, consultas 
especializadas em geriatria e gerontologia, garantindo financiamento, e 
viabilizar a implementação dos Centros-Dia a fim de fortalecer os 
vínculos familiares, visando à interlocução para o combate à violência 
através dos diferentes órgãos públicos como os de Segurança, o 
Ministério Público, as Secretarias de Saúde, de Assistência Social e 
outros, por meio de uma Rede Multidisciplinar, no intuito de criar 
espaços de formação multigeracional que trate sobre o envelhecimento 
e garanta assim, o respeito e a participação digna da pessoa idosa na 
sociedade 

51 
Atuação dos conselhos tutelares com os demais movimentos existentes 
no estado, pra que de forma pedagógica possa enfrentar as 
contradições que se apresentam nos bairros da cidade 

52 

Criar uma rede de retaguarda, instrumentalizada pelo modelo de Centro 
de Referência de Direitos Humanos, para receber demandas e garantir 
a implementação dos direitos humanos de jovens estrangeiros, em 
situação de vulnerabilidade em razão de situação de imigração, 
permanente ou temporária, refúgio, que caracterizem a diáspora. 

53 
Redes sociais – fiscalização nos espaços virtuais de 
criminalização/humilhação questões de vulnerabilidade – ataque a 
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negros, homossexuais, ... – ampliação/fortalecimento do humaniza 
redes - rigorosidade/fiscalização marco legal da internet 

54 
Capacitar os operadores de segurança pública (em direitos humanos) 
para Atuação junto à juventude negra. 

55 
Incentivo à produção audiovisual nas periferias com o intuito de 
empoderar e formar jovens mobilizadores sociais. 

56 
Criar políticas de formação para agentes mobilizadores (as) da 
sociedade civil ao tema da questão racial 

57 Garantir o financiamento e fortalecimento dos CRDHs. 

58 
Exigir que seja mantida a classificação indicativa nos horários de 
exibição dos programas como forma de proteção dos direitos de 
crianças e adolescentes 

59 

Elaboração de projetos culturais onde seja possibilitada a ocupação de 
espaços  socias, tendo em vista que a ocupação destes possibilita o 
contato com a coletividade e consequentemente a visão humanizada do 
outro a partir de uma concepção de direito a cidade. 

60 
Criar ações que promovam debates entre sociedade civil e 
representantes das guardas municipais, polícia militar e civil, com vistas 
à construção de uma relação mais humanizada 

61 

Garantir às famílias dos mortos e desaparecidos políticos pleno acesso 
aos arquivos da repressão política no Brasil; cumprimento da sentença 
da corte interamericana dos direitos humanos; a efetivação do banco de 
DNA; o reconhecimento imediato das ossadas encontradas na vala 
clandestina do cemitério Dom Bosco, em perus, de outros cemitérios e 
da região do Araguaia, bem como a implementação das 
recomendações da comissão nacional da verdade - garantindo a justiça 
de transição também através da reforma das instituições a luz dos 
direitos humanos; 

62 
Estabelecer diretrizes na política penitenciária estadual que fortaleçam 
o processo de reintegração social dos presos, internados e egressos, 
com sua efetiva inclusão nas políticas públicas sociais. 

63 
Com relação ao aborto, descriminalização do debate e a 
regulamentação da saúde pública 

64 
Com relação ao aborto, descriminalização do debate e a 
regulamentação da saúde pública 

65 
Oferecer através de desenvolviemnto social investimentos para 
efetivação de políticas públicas que visa a reinserção social dos jovens 
em conflito com a lei e pessoas com deficiência e sofrimento psiquico. 

66 
Ampliar o debate sobre a legalização das drogas – descriminalização 
(?) – Política genocida 

67 
Criar espaços para a fiscalização da população de grandes obras, 
quanto à sua importância, oportunidade, e violação de direitos e do 
ambiente 

68 
Fortalecimento intersetorial das redes socioambientais e demais 
políticas de promoção de direitos; 

69 
GT´S direitos humanos – debate e construção legislação de combate a 
tortura 

70 
GT´S direitos humanos – debate e construção legislação de combate a 
tortura 

71 Centro de referência de direitos humanos – entidade – garantia de 
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direitos humanos – centro/rede – criação de espaços nas capitais e 
cidades de grande e médio porte – formato movimentos sociais 

72 
Centro de referência de direitos humanos – entidade – garantia de 
direitos humanos – centro/rede – criação de espaços nas capitais e 
cidades de grande e médio porte – formato movimentos sociais 

73 

Criar programas de profissionalização e ressocialização para a 
população egressa do sistema prisional, em situação de rua e em 
condição de drogadição, como garantia de trabalho e renda, de modo a 
viabilizar a efetivação dos direitos ao trabalho, à justiça e à cidadania. 

74 
Promover a descriminalização das drogas e o fortalecimento de uma 
política de apoio aos usuários de drogas. 

75 

Criar Casas de Albergado, conforme orienta a Lei de Execução Penal 
(LEP), voltadas ao amparo dos egressos do sistema prisional que não 
disponham de condições econômicas para manterem-se no extramuros 
enquanto procuram trabalho. 

76 

Criar Casas de Albergado, conforme orienta a Lei de Execução Penal 
(LEP), voltadas ao amparo dos egressos do sistema prisional que não 
disponham de condições econômicas para manterem-se no extramuros 
enquanto procuram trabalho. 

77 
Desenvolver e implementar políticas públicas voltadas para a 
valorização profissional e inserção socioprodutiva da população em 
situação de rua que trabalha com reciclagem. 

78 
Criar casas de acolhimento temporário para pessoas em situação de 
vulnerabilidade que visitam familiares presos em unidades prisionais 
fora do seu município de residência, pelo tempo em que ocorrer a visita. 

79 
Estender centros de apoio com jovens que completem a maioridade até 
os 24 anos de idade, onde possam ser preparados para integrar a 
sociedade em todos os sentidos 

80 
Garantir a preservação, manutenção e tombamento dos espaços e 
acervos dos povos de terreiro; 

81 

Ampliar as ações formação profissional, inclusão no mercado de 
trabalho (formal e informal), além de fomento a emprego e renda de 
populações estratégicas beneficiadas por programas habitacionais 
financiados pelos três entes federativos, com ênfase para egressos do 
sistema de privação de liberdade e da socioeducação, população em 
situação de rua, população LGBT, Idosos, Pessoa com deficiência, 
pessoa em sofrimento mental, População Negra, Povos Originários e 
Tradicionais, entre outros. 

82 

Fortalecer a RAPS (Rede de Atenção Psicossocial) como espaço 
prioritário de atendimento às pessoas em situação de uso abusivo de 
álcool e outras drogas. Acompanhar, fiscalizar e monitorar as 
comunidades terapêuticas que atendem dependentes químicos para 
combater o trabalho análogo ao trabalho escravo e outras violações de 
Direitos Humanos. Extinguir gradativamente os serviços oferecidos 
pelas comunidades terapêuticas e ampliar e fortalecer a rede pública de 
atenção psicossocial. 

83 
Garantir acesso aos serviços públicos aos grupos nômades (saúde, 
educação e programas assistenciais) a demanda espontânea 
independente de comprovação de território fixo do usuário/a. 

84 Criar a Delegacia Especializada para atendimento à população de 



317 
 

lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais – LGBT e étnico-
racial. 

85 Criar ações de combate às desigualdades estruturais 

86 
Incentivar a educação em Direitos Humanos com prioridade do 
crescimento com inclusão para minimizar as diversas expressões dos 
preconceitos existentes. 

87 
Incluir populações em permanente situação de risco pelo tráfico 
humano nas políticas de assistência social e programas de 
transferência de renda 

88 
Garantir a defesa da previdência pública universal e solidária e da 
condição de seguradas/os especiais a mulher do campo 

89 
Garantir através de articulação interministerial a Implementação da 
Política Nacional da População LGBT (2011) ao que se refere ao 
processo transexualizador de forma integral. 

90 
Garantia da saúde pública integral com qualidade para as mulheres e 
as famílias do campo com efetiva participação popular e que o 
atendimento ao câncer seja ágil na garantia da vida digna. 

91 
Assegurar que espaços políticos de direitos humanos também incluam 
a temática da preservação do ambiente 

92 

Criar centro de referência de cidadania e direitos humanos, para 
atendimento e acompanhamento de pessoas com direitos violados com 
especialista em área multiprofissional, realizando atendimento e 
encaminhamento ao setor responsável. 

93 

Exigir que as políticas de saúde efetivem direitos assegurados nos 
marcos legais brasileiros e também em tratados internacionais nos 
quais o Brasil é signatário, considerando a diversidade humana nas 
dimensões conforme segue: 

94 
Fortalecer a lei de proteção da população indígena, que está sendo 
massacrada, para garantir por parte do Estado seu direito ao território e 
manutenção de sua cultura. 

95 

Promover a Semana Nacional de Direitos Humanos voltada à 
mobilização e promoção da temática junto à população, envolvendo 
todas as esferas do poder público, as instituições da sociedade civil 
organizada e as instituições educacionais, com a realização de 
seminários, oficinas, apresentações culturais, entre outras atividades. 

96 

Descriminalização da mulher que opta pela prática do aborto,  criando 
políticas públicas de atenção à saúde, assistência social e educação à 
mulher que deseja interromper a gravidez, por ser esta uma questão de 
saúde pública; 

97 

Assegurar a inserção social das pessoas com hanseníase, isoladas e 
internadas em hospitais colônias, oferecendo tratamento adequado de 
preferência com praticas integrativas complementares como 
complemento a medicina convencional. 

98 
Criar o fundo nacional interministerial para a prevenção e o 
enfrentamento a violência contra as Mulheres. 

99 
Garantir cumprimento da Convenção de Paris, 2003, para a 
Salvaguarda do Patrimônio Imaterial com previsão de fomento para 
operacionalização 

100 
Fortalecer, ampliar e potencializar a publicidade dos atos públicos, das 
deliberações dos Conselhos de direitos e dos pactos federativos 
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referentes aos Direitos Humanos, a fim de garantir maior participação 
social, através de: Audiências Públicas, Rodas de Conversas, Fóruns e 
meios de comunicação. 

101 
Criar banco de dados sobre entidades, partidos políticos, empresas, 
sindicatos, escolas e outras associações comprometidas com a 
promoção e proteção dos direitos humanos. 

102 

Criar calendário de mobilização e promoção dos Direitos Humanos, 
elaborado pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos juntamente 
com os movimentos sociais, a fim de denunciar atos de violação de 
direitos humanos e de divulgar as políticas de direitos humanos, em 
formato acessível, nos órgãos e espaços públicos de grande 
movimentação de pessoas. 

103 

Criar espaços, ações e programas para conscientização e informação 
das políticas públicas relacionadas às minorias para enfrentamento à 
xenofobia, racismo, sexismo, homofobia, transfobia, lesbofobia, 
afroteofobia, intolerância religiosa, e tantas outras formas de 
fundamentalismo, entre outras medidas garantindo a aprovação do 
Projeto de Lei nº 7582/14 da deputada Maria do Rosário que 
estabelece crimes contra grupos vulneráveis 

104 

Criar instrumentos e mecanismos que estimulem o crescimento da 
atividade cooperativista incentivando o fortalecimento de agricultores 
familiares, assentados, catadores, comunidades tradicionais e 
indígenas urbanos. 

105 
Divulgar em âmbito nacional a atuação dos defensores e militantes dos 
Direitos Humanos, fomentando cultura de respeito e valorização de 
seus papéis na sociedade. 

106 
Garantir a vinculação de um percentual orçamentário dos entes 
federados para combate à violência e políticas de Direitos Humanos. 

107 
Garantir através de políticas especificas incentivo as Organizações Não 
Governamentais para o devido funcionamento, apoios a projetos, 
assessoria jurídica para o protagonismo social. 

108 
Identificar lideranças comunitárias e incentivar a formação de grupos 
visando à composição dos conselhos municipais de DH; 

109 
Manter, fortalecer e retornar ao status de ministério, garantindo 
orçamento, às Secretarias de Juventude, Mulheres, Igualdade Racial e 
de Direitos Humanos. 

110 Políticas sociais combate à exploração de crianças e adolescentes 

111 Políticas sociais combate à exploração de crianças e adolescentes 

112 

Promover a interlocução entre a secretaria nacional de direitos 
humanos e o MEC com o propósito de incentivar atividades escolares 
que possam trabalhar os direitos humanos e demais questões 
democráticas desde as séries iniciais 

113 

Promover nas instituições públicas e privadas de ensino e nos 
equipamentos culturais, a educação, a cultura e principalmente práticas 
de vivências em direitos humanos, com respaldo em legislações 
vigentes com destaque para as Diretrizes Nacionais de Educação em 
Direitos Humanos (2012), bem como a formação e a capacitação de 
servidores públicos e demais profissionais dos Estados e dos 
Municípios, com previsão orçamentária incluída nos planos (PPAs) dos 
três níveis Federativos, contribuindo assim, com a formação de uma 
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cidadania ativa. 

114 Reorganização da rede de serviços públicos. 

115 Reorganização da rede de serviços públicos. 

116 

Ampliação e fortalecimento da educação inclusiva através da criação de 
núcleos de políticas pública de apoio às pessoas em situação de 
exclusão e vulnerabilidade social, dentre as quais: pessoas em situação 
de rua, pessoas com deficiência, quilombolas, ribeirinhos, pescadores, 
ciganos, caiçaras, população LGBTT, povos de Terreiros e de Matriz 
Africanas, no cumprimento ao plano nacional de educação e demais 
bases legais para inclusão. 

117 
Construção de plenárias unificadas dos movimentos que atuam no 
campo dos Direitos Humanos 

118 

Criação de um fundo nacional de apoio, com dotação orçamentária 
específica, destinado às ações de direitos humanos, gerido pelo 
Conselho Nacional dos Direitos Humanos, garantindo-se o repasse 
orçamentário aos fundos estaduais e municipais; 

119 
Desenvolver políticas afirmativas e de promoção de uma cultura de 
respeito à livre orientação e expressão sexual e identidade de gênero, 
favorecendo a visibilidade e o reconhecimento social. 

120 
Garantir a mobilidade de acesso às comunidades historicamente 
excluídas através de meio de transporte acessível em toda a frota; 

121 
Organizar capacitação continuada visando o atendimento humanizado 
dos operadores da segurança pública. (TL) 

122 
Realizar concursos públicos para profissionais específicos na área da 
educação especial, a fim de um atendimento voltado á pessoa com 
deficiência  física, intelectual, auditiva e visual. 

123 

Garantir que o paciente citado no processo de internação compulsória 
tenha direito ao acesso ao tratamento voluntário no SUS, 
prioritariamente, sem privação de liberdade. Caso haja necessidade de 
internação, que seja preferencialmente em ala psiquiátrica de hospital 
geral, por, no máximo, 15 dias. 

124 Implantar curso de educação em direitos humanos nas uneis. 

125 

Criar fóruns permanentes e descentralizados de discussões sobre as 
questões da diversidade e de direitos humanos, com ampla divulgação 
na sociedade, garantindo a participação de todas/os na perspectiva 
inclusiva, em diálogo intersetorial, com a dotação 

126 

Incentivar e divulgar a aproximação dos movimentos sociais com a 
defensoria pública, inclusive com a designação de defensores públicos 
para orientar e assessorar os movimentos sociais e demais entidades 
da sociedade civil hipossuficientes; 

127 

Aperfeiçoar o serviço de saúde para adolescentes, com ou sem 
deficiência e no sistema socioeducativo, em situação de rua e da rua, 
especificamente quanto à saúde de gênero, à educação sexual e 
reprodutiva, à saúde mental, álcool e outras drogas e ao planejamento 
familiar. 

128 

Criação de campanha permanente contra a violência praticada por 
operadores de segurança pública, propiciando a denúncia sistemática e 
de todo e qualquer ato de violência praticado por agentes de segurança 
pública 

129 Criação de um Núcleo Jurídico para assessorar as Organizações Não 
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Governamentais nos casos de violação de Direitos (racismos, 
LGBTfobia). 

130 
Criar incentivo fiscal para empresas que contratem pessoas do 
segmento LGBT. 

131 Erradicação do trabalho escravo 

132 
Formular e implementar políticas, programas e campanhas para 
eliminação da discriminação, em particular na educação, saúde, 
trabalho e meios de comunicação social. 

133 

Fortalecer, a partir do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho 
Nacional dos Defensores Públicos e Ministério da Saúde, o 
atendimento as populações vulneráveis, bem como ampliar a realização 
de mutirões de acesso à Justiça e a Saúde no sistema prisional. 

134 
Fortalecimento de políticas públicas e ações que promovam os direitos 
das comunidades tradicionais; 

135 

Promover a garantia no financiamento e implementação de campanhas 
intersetoriais na promoção de Direitos Humanos para a população por 
meio de veículos de comunicação e nos equipamentos públicos e 
privados, em âmbitos Federal, Estadual e Municipal. Considerando o 
Direito à Vida e à Dignidade Humana como princípios basilares, as 
campanhas e iniciativas devem ter uma abordagem multidimensional, 
contemplando o rol das populações mais vulneráveis à violação dos 
Direitos Humanos, abordando assim as temáticas de orientação sexual 
e identidade de gênero, étnico-racial, geracional,  de pessoas com 
deficiência, de mulheres, de populações tradicionais, indígenas, 
população em situação de rua, migrantes, refugiados, usuários de 
drogas, pessoas com transtornos mentais, grupos religiosos, população 
carcerária,  egressos do sistema prisional, população em cumprimento 
de medidas socioeducativas, pessoas que vivem e convivem com 
HIV/AIDS, e outras populações em situação de vulnerabilidade social. 
Tais campanhas devem ser amplamente difundidas nos ambientes 
empresariais, com o intuito de sensibilizar principalmente a contratação 
e o respeito a esses cidadãos por meio da responsabilidade social. 

136 

Consolidar e ampliar uma equipe efetiva de multiprofissionais na área 
humana, sendo composta por: psicólogos, psiquiatras, médicos 
clínicos, assistentes sociais, pastoral carcerária, conselho da 
comunidade, Comitê de Combate à Tortura, Direitos Humanos, entre 
outros, para que seja realizada análise e levantamento contínuo da 
situação carcerária e trazendo soluções para o sistema. Consolidar 
parcerias com empresas, cooperativas, associações e órgãos 
governamentais quanto à ressocialização do apenado (a), trazendo 
soluções para o sistema. Consolidar parcerias com empresas, 
cooperativas, associações e órgãos governamentais quanto à 
ressocialização do apenado (a). 

137 

Consolidar e ampliar uma equipe efetiva de multiprofissionais na área 
humana, sendo composta por: psicólogos, psiquiatras, médicos 
clínicos, assistentes sociais, pastoral carcerária, conselho da 
comunidade, Comitê de Combate à Tortura, Direitos Humanos, entre 
outros, para que seja realizada análise e levantamento contínuo da 
situação carcerária e trazendo soluções para o sistema. Consolidar 
parcerias com empresas, cooperativas, associações e órgãos 
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governamentais quanto à ressocialização do apenado (a), trazendo 
soluções para o sistema. Consolidar parcerias com empresas, 
cooperativas, associações e órgãos governamentais quanto à 
ressocialização do apenado (a). 

138 
Criar mecanismos que possibilitem o acolhimento e inserção de 
refugiados, imigrantes e demais pessoas em situação de 
vulnerabilidade social. (C.G) 

139 
Desenvolver meios para garantir o uso do nome social de travestis e 
transexuais. 

140 Elaborar o Plano Estadual de Direitos Humanos; 

141 

Formar comissão para a elaboração do Plano Estadual de Direitos 
Humanos com garantia da participação da sociedade civil com respeito 
às diversidades de povos indígenas e povos e comunidades 
tradicionais com vagas equitativas às suas representações de 
ribeirinhos, pescadores artesanais, agricultores familiares, quilombolas 
e outros 

142 
IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE PROTEÇÃO A PESSOAS 
AMEAÇADAS ( PROVITA, PPCAM, PEDDH) E DIVULGAÇÃO PARA 
POPULAÇÃO DA EXISTENCIA DELAS. 

143 
Incluir na grade curricular do ensino fundamental e médio as disciplinas; 
libras,braile e tadomo. A fim de que seja efetivado a lei da inclusão 
social no espaço escolar. 

144 
Sugerir a elaboração de campanhas publicitárias que promovam o 
entendimento dos DH e Universais; 

145 

Criar instrumentos e mecanismos que estimulem o crescimento da 
atividade cooperativista incentivando o fortalecimento de agricultores 
familiares, assentados, catadores, comunidades tradicionais e 
indígenas urbanos. 

146 

Fortalecer o apoio técnico e financeiro aos Estados e municípios para o 
desenvolvimento de ações voltadas a reversão do extermínio da 
juventude negra no Brasil, ampliando as linhas de financiamento do 
Programa Juventude Viva, através de recursos dos fundos federais, 
estaduais e municipais de combate à pobreza, assistência social e 
outros, e vincular o repasse de recursos para apoio a políticas de 
segurança a aprovação e vigência de base normativa voltada ao fim 
dos autos de resistência como medida de legitimação de mortes 
oriundas da atuação policial nos Estados. 

147 

- Assegurar assentos dos fóruns de direitos humanos nos diversos 
conselhos ao nível municipal estadual e nacional, garantindo a criação 
dos fóruns de direitos humanos em conferências e/outras instâncias 
afins 

148 

Assegurar participação efetiva da população nos processos de 
licenciamento ambiental de empreendimentos industriais e de 
infraestrutura com grandes impactos, especialmente na definição das 
ações mitigadoras e compensatórias por impactos sociais e ambientais, 
privilegiando as populações atingidas; 

149 
Criar mecanismos de promoção da tolerância religiosa em relação aos 
cultos afrobrasileiras, fomentando ações educacionais e culturais. 

150 
DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA SOCIAL-  O Brasil assinou a 
Declaração dos Direitos Humanos de 1948 da ONU. É necessário 
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afirmar que hoje, em nosso País, o nível de discriminação e 
marginalização das etnias é assustador, bem como da orientação 
sexual, da intolerância religiosa e violência contra a mulher aumenta de 
forma alarmante. Por outro lado, as políticas afirmativas e para 
mulheres foram um avanço para a sociedade brasileira no governo 
democrático. União dos movimentos sociais e sindicais e o conjunto da 
sociedade lutem cobrando que o Executivo, Legislativo e o Judiciário 
garantam o respeito aos acordos internacionais que tratam dos direitos 
humanos e ainda do que está previsto na Constituição Federal e em 
toda legislação brasileira 

151 

Expandir a assistência pré-natal e pós-natal através de campanha 
educacionais e por meio de programas de visitas domiciliares para à 
prevenção do surgimento ou do agravamento de deficiências e 
acompanhamento das crianças na primeira infância. 

152 
Fortalecer os espaços de controle social através do incentivo a criação 
dos Conselhos Municipais de Direitos (Defesa dos Direitos da Mulher, 
Direitos Humanos, LGBT, Igualdade racial). 

153 
Garantir o cumprimento da legislação e assegurar o desenvolvimento 
de políticas e programas para erradicar a discriminação baseada na 
orientação sexual e identidade de gênero. 

154 
Implantar pelo Ministério Público, promotorias especializadas de 
promoção de Direitos Humanos, bem como o judiciário, implantar varas 
especializadas em Direitos Humanos; 

155 
Incentivar a atuação do conselho municipal na garantia da 
transparência dos serviços implantados. 

156 

Permitir que a sociedade civil e os interessados na temática dos direitos 
humanos colaborem, em qualquer instância, para a apuração de 
violação desses direitos, observadas as disposições das leis 
específicas. 

157 

Que o Plano de Educação dos municípios e do Estado do RN 
contemple as pautas étnicos-raciais, de gênero, pessoas com 
deficiência, destacando as datas relevantes correlacionadas a esses 
temas, reforçando a implementação da Lei nº 10.639 e a 11.645. 

158 
Realizar semestrais de mobilização em favor ao respeito à diversidade 
sexual, de gênero e de liberdade religiosa 

159 Convocar um plebiscito para a desmilitarização da polícia militar. 

160 
CRIAÇÃO DE UMA OUVIDORIA ESTADUAL DE DIREITOS 
HUMANOS.(TL) 

161 
Desenvolver políticas afirmativas de promoção ao respeito a livre 
orientação sexual e identidade de gênero, favorecendo a visibilidade e 
o reconhecimento social. 

162 
Fomentar a criação de grupos de proteção dos Direitos Humanos de 
lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT). 

163 

Realizar e respeitar as decisões de Fóruns Municipais e/ou Regionais e 
Conselhos Deliberativos para discutir políticas sobre cidadania para 
igualdade racial, pessoas com deficiência, LGBT, povos e comunidades 
tradicionais e diversidade religiosa, com especial atenção aos 
frequentadores de comunidades de religião de matriz africana. 

164 
Garantia de fomento para formação, incluso povos indígenas e povos e 
comunidades tradicionais em seus territórios, para trabalho continuo de 
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monitoramento e controle social das questões ambientais, sociais, 
culturais, gênero, geracionais e econômicas 

165 

Ampliação e efetivação do mapeamento para a garantia de políticas 
publicam voltadas as comunidades de terreiros especificadas no guia 
de cadastramento de grupos populacionais tradicionais do código 203 e 
campanhas de divulgação da legalização de terreiros. 

166 
Criação de órgãos gestores específicos de direitos humanos nos 
municípios e Estados; com poder de convocação de todas as pastas 
para garantir a intervenção da política de maneira transversal. 

167 
Efetivar ações no âmbito dos três poderes (Legislativo, Executivo e 
Judiciário) que visem à implementação da justiça restaurativa. 

168 
Promover atividades de divulgação dos Direitos Humanos em âmbito 
estadual de forma contínua e em especial na semana do dia 
internacional dos Direitos Humanos. 

169 
Promover o resgate e preservar a memória das Comunidades 
Tradicionais. 

170 
Ampliar a oferta de medicamentos de uso contínuo, especiais e 
excepcionais para a pessoa idosa, pessoas com deficiência, saúde 
mental, câncer e outras patologias. 

171 
Divulgar e apoiar a justiça restaurativa no sistema educacional e nos 
parlamentos estaduais e municipais, garantindo oque esta disposto no 
eca e no sinase. 

172 Implantar o disque direitos humanos em âmbito estadual. 

173 
Instituir políticas públicas voltadas para o combate do genocídio da 
população negra e LGBT; 

174 

Responsabilização do Poder público e de seus agentes em relação ao 
direito constitucional garantido internacionalmente de manifestação 
popular e da mobilização social de cunho político de forma irrestrita nos 
termos da lei. 

175 

Trabalhar as transversalidades dos direitos humanos priorizando as 
políticas públicas básicas de saúde, educação, cultura, esporte, lazer e 
assistência social de forma mais efetiva respeitando as peculiaridades 
de cada segmento, levando essas temáticas para as demais políticas 
setoriais; 

176 

Adotar uma nova política SOBRE drogas e de redução de danos, 
visando a legalização e consequentemente a regulação da produção, 
transporte, industrialização, comercialização, propaganda e consumo 
de todas as substâncias psicoativas, bem como a garantia de acesso a 
tratamento psicossocial a todos os usuários que desejam suspender o 
consumo. 

177 

Adotar uma nova política SOBRE drogas e de redução de danos, 
visando a legalização e consequentemente a regulação da produção, 
transporte, industrialização, comercialização, propaganda e consumo 
de todas as substâncias psicoativas, bem como a garantia de acesso a 
tratamento psicossocial a todos os usuários que desejam suspender o 
consumo. 

178 

Criação de campanhas contra o abuso de poder praticado por agentes 
de segurança publica através de diversas ações como denuncia 
sistemática de todo e qualquer ato de violência praticada por membros 
destas corporações 
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179 

IGUALDADE DE DIREITOS DOS/AS TRABALHADORES/AS LGBTs - 
 Cobrar e apoiar para que as entidades sindicais desenvolvam ações 
para a promoção da inclusão, igualdade, combate à violência e ao 
preconceito junto aos trabalhadores e trabalhadoras LGBTs. Apesar 
dos avanços na nossa legislação nacional, como é o caso do 
reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo, ainda 
continuam a sofrer em seu ambiente de trabalho e na vida social sérias 
restrições aos seus direitos de cidadãos e cidadãs. Devemos 
intensificar a luta pela criminalização da homofobia como forma de 
combater esta violência 

180 

Realizar campanhas de diagnóstico precoce e tratamento adequado às 
pessoas que vivem com HIV/AIDS para evitar o estágio grave da 
doença e prevenir sua expansão e disseminação, como também 
proporcionar às pessoas que vivem com HIV/AIDS programas de 
atenção no âmbito da saúde sexual e reprodutiva. 

181 

Publicar e divulgar, de forma ampla (como através de audiências 
públicas) e periódica, em meios de comunicação acessíveis, dados e 
estatísticas sobre o trabalho das Polícias, do Ministério Público, da 
Defensoria Pública, do Sistema Penitenciário, tudo como forma de 
potencializar políticas públicas e garantir acesso a informação à 
população em geral, inclusive quanto ao acesso aos Autos de 
Resistência. 

182 
Criar casa de apoio em Macapá, para pessoas oriundas dos municípios 
e zona rural que precisam ficar por maior tempo na capital. 

183 
Criar, implantar ou implementar o fórum estadual de direitos humanos. 
(TL) 

184 
Garantir a viabilização de protocolo de integração de ações de políticas 
públicas, promovendo o diálogo intersetorial e integralizador 

185 
Mobilizar a sociedade civil para que crimes hediondos, motivados por 
ódio, contra a população em vulnerabilidade social, não fiquem 
esquecidos e impunes. 

186 

Reconstrução da metodologia das conferências para que seja garantida 
sua função de dispositivo de participação popular, democrática, 
diversificada e qualificada. Ampliando a divulgação das conferências, 
estabelecendo parcerias nacionais e internacionais, com troca de 
experiências e informações sobre a participação social junto à 
população e suas realizações. Na lógica desta nova metodologia, deve 
ser garantido que as temáticas/campos não sejam tratados e 
construídos separadamente. 

187 
Criação de campanhas de conscientização contra a violência 
institucional e assedio moral nas esferas públicas e privadas. 

188 
Garantir a realização de reuniões descentralizadas do conselho 
estadual de diretos humanos nas regionais. (tl) 

189 

intensificar o monitoramento da atenção básica dos municipios para o 
diagnóstico precoce e tratamento adequado às pessoas com câncer em 
nível nacional para evitar o estágio grave da doença e prevenir sua 
expansão e disseminação. 

190 
Punir os responsáveis pela violação aos Direitos Humanos com a 
proteção efetiva do denunciante, prioritariamente quando o mesmo 
estiver em posição inferiorizada, por meio de rede de proteção 
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articulada nas três esferas de governo, e do afastamento imediato do 
violador quando o mesmo for de cargo público. 

191 

IGUALDADE DE DIREITOS DOS/AS TRABALHADORES/AS COM 
DEFICIÊNCIA -  No Brasil temos um contingente expressivo de 
deficientes. Este dado demonstra que a sociedade deve ter 
preocupação constante com esse grupo que, cada vez mais, tem 
ingressado no mercado de trabalho. A Lei 8213/91 e a recente 
aprovação da Lei Complementar 142/2013, que garante aos/às 
trabalhadores/as aposentadoria especial, são foco das discussões 
destes/as trabalhadores/as que lutam por inclusão, acessibilidade, 
igualdade de condições de trabalho e de salário, sempre com respeito 
às suas diferenças. Por isso, é importante fortalecer as organizações no 
campo sindical para discussão e garantia da participação de pessoas 
com deficiência na luta pelos seus direitos 

192 
Fortalecer através de campanha nacional  em redes de massa os 
direitos humanos, tratando como prioridade a vida e a dignidade  da 
pessoa humana, voltada para a conscientização da população. 

193 

Criar instrumento de acompanhamento, controle e avaliação das 
politicas públicas de direitos humanos, com diagnostico e relatórios 
periódicos, divulgados e encaminhando as instituições publicas e 
privadas do setor. (N.A) 

194 

Garantir o acompanhamento interdisciplinar e multiprofissional a 
pessoas transexuais e outras identidades de gêneros e suas famílias, 
por meio do processo transexualizador no Sistema Único de Saúde - 
SUS, segundo a Portaria 2803/2013 através da implememtação do 
atendimento nas modalidades ambulatoriais e hospitalares. 

195 
Promover e capacitar a população para a participação efetiva, nas 
decisões, monitoramento, execução e avaliação referentes ao 
desenvolvimento local. 

196 

Garantir e efetivar o cumprimento, pelas três esferas de governo, das 
políticas de atendimento já existentes e implementação de novas 
políticas públicas para a garantia dos direitos humanos para migrantes 
e refugiados, tais como: 

197 

Investir e dar visibilidade à Política de Reforma Psiquiátrica segundo a 
Lei Federal 10.216/2001 e Portaria MS 3088/2011, fomentando 
programas de tratamentos substitutivos à internação, que garantam às 
pessoas em prejuízo psíquico e pessoas que fazem uso abusivo de 
álcool e de outras drogas, possibilitando escolha voluntária de 
tratamento. 

198 
Promover ações educativas, com a finalidade de reduzir os índices de 
violência e criminalidade. (N.A) 

199 
Garantir, conceber viabilizar e qualificar (nos municípios e localidades) 
políticas de atendimento voltadas aos povos indígenas que vivem ou 
estão de passagem nas cidades, tais como: 

200 
Implantar politicas de tratamento seletivo dos resíduos sólidos urbanos 
e dejetos humanos, com aproveitamento adequado. (N.A) 

 


