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▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 
APRESENTAÇÃO 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 
 

 
Brasília, 27 de maio de 2018.  

 
Prezada(o) Conferencista, 
 
Seja bem vinda(o) à IV Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial - IV 
CONAPIR! 
 
No decorrer do ano de 2017, representantes da sociedade civil e do setor público se 
reuniram em torno dos processos de organização e participação de suas conferências 
regionais. Estivemos juntos(as) durante as conferências livres, municipais, estaduais, 
distrital e da Plenária Nacional Quilombola, demonstrando a força do povo negro na luta 
pela garantia da permanência dos canais participativos. 
 
A presença de todos os envolvidos entre delegados(as), convidados(as), palestrantes e 
observadores(as), será o público que compartilhará, como nas conferências anteriores, o 
desafio de abrir um novo ciclo da política de promoção da igualdade racial no Brasil. 
 
Diante do tema proposto para a IV Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, 
a IV CONAPIR: "O Brasil na Década dos Afrodescendentes: reconhecimento, justiça, 
desenvolvimento e igualdade de direitos", foram recebidas 897 propostas, provenientes 
dos relatórios de 24 unidades federativas e do relatório das propostas aprovadas durante 
a Plenária Nacional Quilombola. Estas propostas foram identificadas como nacionais, 
codificadas e sistematizadas em 12 Eixos, respectivos aos 12 Grupos de Trabalho.  
 
Dando continuidade ao esforço político e metodológico das Comissões Organizadoras 
Estaduais e Distrital, no sentido de eleger propostas prioritárias para a consolidação e a 
ampliação das políticas de enfrentamento ao racismo e de promoção da igualdade racial, 
Cada GT elegerá até 10 (dez) propostas a serem encaminhadas à Plenária Final. Destas, 
05 (cinco) propostas prioritárias de cada grupo irão compor o relatório final da IV 
CONAPIR, somando 60 propostas prioritárias, que nortearão as políticas de igualdade 
racial nos próximos anos, a nível Federal, Estadual, Municipal e Distrital.   
 
Traçar novos rumos a política de igualdade racial é uma missão a ser enfrentada por 
todos, e a IV CONAPIR será um momento muito importante no cumprimento desta tarefa. 
Para auxiliá-los(as), o presente documento traz algumas contribuições para subsidiar 
delegados(as) e convidados(as) da IV CONAPIR nesse importante debate, que se organiza 
em torno dos quatro subtemas propostos para a Conferência e subdivididos em 12 grupos 
de trabalho. 
 
Desejamos a todos e todas, uma Conferência com diálogo ampliado e participativo, que 
permita que negros, Povos e Comunidades Tradicionais, junto ao governo, possam 
contribuir na elaboração de políticas públicas que versam sobre os seus próprios direitos. 
 
 

A Comissão Organizadora Nacional 
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●●● TEMAS RECORRENTES POR GRUPO DE TRABALHO 
 

 
SUBTEMA 1 – DO RECONHECIMENTO 
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
 

●●● Direito à igualdade de oportunidades e à não discriminação (GT01) 
Propostas de combate ao racismo e racismo institucional, acesso à informação/ divulgação, 
campanhas e publicações, inserção de datas comemorativas em calendários, direito à memória, 
patrimônio histórico e imaterial, assistência e reparação às vítimas, políticas de ações afirmativas, 
cotas em cargos eletivos, igualdade nos meios de comunicação e demais ações interinstitucionais 
para o combate ao racismo. 
 
●●● Participação e inclusão (GT02) 
Propostas de efetivação da participação e controle social, criação e efetivação de conselhos, 
realização de conferências e seminários, formação de conselheiros, composição paritária de 
conselhos e acompanhamento do Estatuto da Igualdade Racial. 
 

 
SUBTEMA 2 – DA GARANTIA DE JUSTIÇA 
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 
●●● Acesso à Justiça (GT03) 
Propostas de garantia de acesso à justiça, criação de delegacias especializadas e núcleos de 
atenção, criação e divulgação de canais de denúncia/ ouvidorias, acesso a defensorias públicas, 
criação de espaços no judiciário/ Ministério Público, autos de resistência e garantia de assessoria 
jurídica. 
 
●●● Prevenção e punição de todas as violações de direitos humanos (GT04) 
Propostas de ações de prevenção e punição da violência, formação de profissionais do sistema de 
justiça e da Segurança Pública, ações de combate à violência em geral e ao genocídio da juventude 
negra, efetivação da legislação sobre os crimes, situação de violação de direitos de imigrantes/ 
refugiados, desmilitarização da Polícia, coleta e registro diferenciado de informações, censo, 
legalização de drogas, enfrentamento ao tráfico de pessoas, tipificação penal, mediação de 
conflitos, enfrentamento ao trabalho infantil e controle dos órgãos de segurança. 
 
●●● Sistema prisional (GT05) 
Propostas de ações que envolvem a garantia de direitos no sistema prisional, direito à 
ressocialização, formação de agentes penitenciários, atendimento humanizado, celeridade nos 
processos, apoio à família, assistência jurídica no sistema prisional, audiência de custódia, saúde 
e violação de direitos humanos de pessoas em privação de liberdade. 
 

 
SUBTEMA 3 – DO DESENVOLVIMENTO 
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 
●●● Direito ao desenvolvimento, moradia e medidas contra a pobreza (GT06) 
Propostas que envolvem criação ou efetivação de planos e políticas públicas, criação de espaços 
institucionais, fundos e dotação orçamentária, regularização fundiária, políticas para população em 
situação de rua, políticas de habitação, desenvolvimento agrário, políticas de esporte, 
identificação/ cadastro diferenciado em programas e políticas, políticas públicas para a juventude, 
reparação em concordância à Convenção 169/OIT, criação e apoio a editais, políticas de turismo e 
SINAPIR. 
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●●● Educação e cultura (GT07) 
Propostas que apresentam efetivação ou criação de políticas relacionadas à cultura e à educação, 
valorização da capoeira, políticas culturais, políticas culturais para a juventude, legislação incluindo 
as Leis 10.639 e 11.645, cotas no ensino superior, matriz curricular, formação de profissionais na 
educação, acesso e permanência na educação, material didático, projeto político-pedagógico, 
incentivo à pesquisa, ampliação de cursos no ensino superior, infraestrutura na educação, 
educação profissionalizante, equipes multidisciplinares na educação, evasão, reconhecimento de 
escolas quilombolas, educação de jovens e adultos, criação de universidades e efetivação da 
educação para o sistema socioeducativo. 
 
●●● Empreendedorismo, emprego e renda (GT08) 
Propostas sobre empreendedorismo, emprego e renda, crédito para empreendedores, emprego e 
renda para a juventude negra, programa jovem aprendiz e estágio, cotas no serviço público e 
empresas privadas, formação profissionalizante, contratações do governo e políticas de igualdade 
salarial. 
 
●●● Saúde, Assistência e Previdência Social (GT09) 
Propostas sobre saúde, assistência social e previdência, violência obstétrica, doenças que 
acometem a população negra, saúde integral específica, formação de agentes de saúde, garantia 
de respeito e inclusão de saberes tradicionais, campanhas de saúde, racismo institucional na 
saúde, universalização no atendimento na saúde e na assistência social, aborto seguro, garantia 
de direitos na assistência social e criação de gerências específicas na assistência social. 
 

 
SUBTEMA 4 – DISCRIMINAÇÃO MÚLTIPLA OU AGRAVADA 
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 
●●● Gênero, o que incluirá os direitos sexuais e reprodutivos e a violência obstétrica 
(GT10) 
Propostas transversais aos eixos anteriores que tratam sobre direitos da mulher, saúde da mulher, 
violência obstétrica, direitos sexuais e reprodutivos, direitos da mulher em privação de liberdade, 
incentivo às políticas de empreendedorismo, emprego e renda para mulheres, violação de direitos 
de mulheres, campanhas sobre violência contra mulheres e demais propostas de igualdade de 
gênero. 
 
●●● Religiões tradicionais de matriz africana (GT11) 
Propostas transversais aos eixos anteriores que tratam sobre religiões de matriz africana e demais 
violações de direitos relacionados à intolerância religiosa, liberdade religiosa, liberdade religiosa 
na educação, mapeamento de terreiros, campanhas de liberdade religiosa, garantia do estado 
laico, respeito aos cultos/ espaços, reconhecimento/ promoção de religiões de matriz africana, 
enfrentamento à intolerância religiosa e criação de espaços institucionais especializados para o 
atendimento a denúncias. 
 
●●● Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros - LGBT (GT12) 
Propostas transversais aos eixos anteriores que tratam sobre direitos da população LGBT, combate 
ao preconceito/violência contra LGBT, saúde da população LGBT, criação de espaços institucionais, 
políticas de emprego e renda pra a população LGBT, campanhas sobre a população LGBT, garantia 
de direitos na Segurança Pública e direito à utilização do nome social. 
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─────── 
PROPOSTAS 

───────────────────────────── 
 
 

OBSERVAÇÕES SOBRE OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA A SISTEMATIZAÇÃO 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 
 

1 Este Caderno é o resultado da sistematização das propostas apresentadas e debatidas ao 
longo das 24 etapas estaduais e da Plenária Quilombola que compuseram o processo de 
realização da IV CONAPIR, conforme o quadro exposto ao lado. 
 

2 O objetivo deste documento é contribuir para que os debates sejam pautados por questões 
concretas – propostas sistematizadas e ordenadas por recorrência – que refletem as 
demandas, anseios e contribuições dos/as participantes do processo de realização da 
Conferência. 

 
3 Foram recebidas pela equipe de sistematização um total de 897 propostas. As propostas 

identificadas como nacionais foram codificadas e sistematizadas em doze Eixos, 
correspondentes aos doze Grupos de Trabalho que funcionarão durante a etapa nacional. 

 
4 No caso das etapas estaduais, as propostas foram codificadas utilizando a sigla do estado 

+ o número do subtema de origem + o número da proposta (por ex.: PE-ST1-01). As 
exceções são as etapas estaduais de Amapá e Minas Gerais, que foram codificadas 
utilizando apenas a sigla do estado + o número da proposta (por ex.: MG-01). No caso da 
Plenária Quilombola, as propostas foram codificadas utilizando a sigla PQ + o número do 
subtema + o número da proposta (por ex.: PQ-ST1-01). 

 
5 Dependendo de seu conteúdo, algumas propostas originais podem ter sido aproveitadas em 

mais de uma proposta aglutinada (isso significa que, em certos casos, apenas alguns 
trechos da proposta foram aproveitados para a aglutinação, a depender do tema da 
proposta). 

 
6 Propostas de caráter local, que por sua natureza não tenham sido incluídas no Caderno 

Nacional, serão enviadas diretamente para as autoridades municipais ou estaduais 
competentes, e farão parte dos Anais da Conferência. 
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CONFERÊNCIAS REALIZADAS – NÚMERO DE PROPOSTAS RECEBIDAS 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 
 

CONFERÊNCIA DATA LOCAL COD Total UF 

●Plenária Quilombola 22 e 23/03/2018 Auditorio do MDH - Brasília/DF PQ 20 

●Acre 31/10 a 
01/11/2017 

UFAC - Rio Branco/AC AC 28 

●Alagoas 27 e 28/11/2017 Hotel Ponta Verde - Maceió/AL AL 33 

●Amapá 09 e 10/12/2017 Centro de Educação Profissional CEPA - Macapá/AP AP  57 

●Ceará 11 e 12/11/2017 Hotel Porto D'aldeia - Fortaleza/CE CE 23 

●Distrito Federal 12 e 13/01/2018 Centro de Convenções Ulysses Guimarães - Brasília/DF DF 48 

●Espírito Santo 09 e 10/12/2017 Hotel Praia do Sol - Serra/ES ES 68 

●Goiás 08 e 09/12/2017 Biss Inn - Goiânia/GO GO 82 

●Maranhão 17 a 19/10/2017 Orienta Consultoria - São Luís/MA MA 6 

●Mato Grosso 29 e 30/12/2017 CENTRESIR/FETAGRI - Várzea Grande/MT MT 32 

●Mato Grosso do Sul 20/01/2018 Instituto Mirim - Campo Grande/MS MS 28 

●Minas Gerais 29/09 a 
01/10/2017 

Tauá Resort Caeté - Caeté/MG MG 23 

●Pará 27 e 28/03/2018 Hotel Gold Mar - Belém/PA PA 12 

●Paraíba 24 e 25/11/2017 Escola Técnica Estadual Pr João Pereira Gomes Filho - 
João Pessoa/PB 

PB 16 

●Paraná 02 a 04/02/2018 Hotel Estação Express - Curitiba/PR PR 170 

●Pernambuco 27/02/2018 Centro de Formação e Lazer SINDSPREV - Recife/PE  PE 8 

●Piauí 26 e 27/10/2017 Memorial Esperança Garcia - Teresina/PI PI 24 

●Rio de Janeiro 30/11/2017 Prédio da Central do Brasil - Rio de Janeiro/RJ RJ 76 

●Rio Grande do Norte 29 e 30/11/2017 Hotel D Beach Resort - Natal/RN RN 23 

●Rio Grande do Sul 28 a 30/11/2017 Casa de Cultura Mário Quintana - Porto Alegre/RS RS 13 

●Rondônia 28 a 30/11/2017 Hotel Rondon Palace - Porto Velho/RO RO 29 

●Santa Catarina 24/03/2018 IFSC - Florianópolis/SC SC 8 

●São Paulo 12 e 13/01/2018 Palácio dos Bandeirantes - São Paulo/SP SP 21 

●Sergipe 30/11/2017 Auditório da SEIDH - Aracaju/SE SE 22 

●Tocantins 06/02/2018 Auditório Cuíca da UFT - Palmas/TO TO 27 

●●TOTAL DE PROPOSTAS RECEBIDAS 897 
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●●● SUBTEMA 1 – DO RECONHECIMENTO 
 

GT01 – DIREITO À IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E À NÃO DISCRIMINAÇÃO 
 
# TEMA TEXTO CÓDIGOS 
1 Formação - 

Estado Geral 
Garantir programas permanentes de formação inicial e continuada 
para os servidores públicos das três esferas governamentais, nas 
diferentes áreas de atuação, com destaque para as de saúde, 
educação, cultura, assistência social e segurança pública, sobre a 
temática étnico-racial e os direitos das populações negra, 
indígena, cigana, quilombola e de demais povos e comunidades 
tradicionais, visando o enfrentamento ao racismo institucional, 
intolerância religiosa, xenofobia, machismo, LGBTfobia e demais 
formas de discriminação e violência por parte do Estado.  

AC-ST2-07 
AC-ST4-06 
CE-ST1-07 
DF-ST4-06 
DF-ST4-09 
ES-ST1-19 
MS-ST1-02 
MS-ST3-05 
PB-ST1-02 
PB-ST2-03 
PB-ST4-01 
PR-ST1-09 
PR-ST2-09 
PR-ST3-18 
RJ-ST1-23 
RN-ST1-02 
RO-ST1-01  
RS-ST1-02 
SE-ST1-05 
SP-ST1-02 
TO-ST2-06 

        
 2 Campanhas de 

promoção da 
igualdade racial 

Criar e assegurar, com dotação orçamentária, o financiamento 
específico para a realização de campanhas sobre o combate ao 
racismo, intolerância religiosa, LGBTfobia e demais formas de 
discriminação, garantindo sua divulgação tanto nos meios de 
comunicação de massa quanto nas instituições públicas e privadas, 
por meio de cartazes, panfletos, materiais audiovisuais, 
campanhas publicitárias, palestras, entre outros, voltadas para a 
sociedade em geral e, em especial, para os profissionais dos 
sistemas de ensino, saúde, segurança pública, justiça, assistência 
social e demais áreas (de forma acessível às pessoas com 
deficiências auditivas e visuais). 

AC-ST1-03 
AL-ST4-03 
GO-ST3-13 
GO-ST4-07 
MS-ST1-07 
PQ-ST4-04 
PR-ST2-18 
PR-ST3-25 
PR-ST4-08 
RO-ST1-08 
RO-ST2-01  
RO-ST4-01  
RO-ST4-04 
SC-ST1-02 
SE-ST1-03 
TO-ST1-06 
TO-ST4-03 

        
 3 Calendário/ 

Datas 
comemorativas 

Garantir recursos para criação de um calendário anual, nacional, 
estadual e municipal, de ações de Igualdade Racial, como forma de 
valorização da contribuição das populações negra, indígena e 
cigana na formação e desenvolvimento do Brasil, instituindo como 
feriado nacional o Dia da Consciência Negra (20 de Novembro) e 
as seguintes datas comemorativas: Dia em Memória às Lideranças 
Indígenas (20 de Abril); Dia Nacional dos Ciganos (24 de Maio); 
Dia da Mulher Negra (6 de Fevereiro); Dia Internacional da Mulher 
Negra Latino-americana e Caribenha (25 de Julho); e Dia Nacional 
das Mulheres Negras de Tereza de Benguela. 

DF-ST1-05 
DF-ST1-06 
ES-ST1-33 
GO-ST4-16 
MG-09 
PR-ST1-01 
PR-ST1-02 
PR-ST1-50 
PR-ST2-11 
RJ-ST1-17 
RO-ST3-08 

        
 4 Combate ao 

racismo – 
Meios de 
Comunicação 

Exigir o cumprimento da legislação acerca das concessões públicas 
de rádio, TV's e mídias digitais, fazendo com que os meios de 
comunicação de massa assegurem em suas programações a 
veiculação de campanhas de promoção da igualdade racial e das 
ações afirmativas, divulgação dos direitos, valorização e respeito 
às culturas afro-brasileiras, às religiões de matriz africana, aos 
povos indígenas e às diversidades étnicas, de gênero e de 
orientação sexual, bem como de prevenção, combate as 
manifestações de racismo, xenofobia e intolerância religiosa nos 
meios de comunicação, além da erradicação de todos os 
estereótipos de gênero, raça, cor, etnia e religiosidade. 

AL-ST3-09 
AP-46 
MG-21 
MS-ST2-07 
MT-ST1-06 
PR-ST1-53 
PR-ST1-55 
TO-ST3-04 
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 5 Memória - 
Patrimônio 

Adotar, nas três esferas de governo, políticas públicas para o 
reconhecimento, registro, tombamento e preservação do 
patrimônio material e imaterial dos povos e comunidades 
tradicionais e de matriz africana, considerando suas diversas 
manifestações e promovendo, inclusive com a realização de 
audiências públicas, o inventário e a legalização das comunidades 
quilombolas e das casas de tradições de matriz africana, 
garantindo o exercício de seus cultos. Para tanto, deve-se instituir 
museus históricos, centros de referências e bibliotecas que 
retratem a memória e a identidade locais, prevendo ações de 
amparo às pesquisas históricas, antropológicas e sociológicas de 
forma a resgatar a história das comunidades e povos tradicionais. 

ES-ST1-03 
ES-ST1-23 
MG-11 
RJ-ST1-10 
RJ-ST4-21 
RO-ST1-04 
RS-ST1-01 
SE-ST3-04 

        
 6 Memória - 

Criação de 
espaços 

Criar equipamentos culturais e órgãos de preservação do 
patrimônio histórico, a exemplo de museus, centros de estudos e 
pontos de memória, assim como a criação de setores específicos 
naqueles equipamentos que já existam, para a salvaguarda das 
memórias negras, indígenas e ciganas, com foco em formação, 
preservação da língua, culinária, música, dança e demais saberes 
e manifestações culturais. 

AC-ST1-06 
GO-ST4-10 
PR-ST1-17 
PR-ST1-58 
PR-ST3-17 
RN-ST1-06 

        
 7 Combate ao 

racismo - 
Atenção e 
reparação às 
vítimas 

Adotar medidas de atenção e reparação, inclusive financeira, em 
favor das vítimas de racismo, discriminação e injúria racial, 
xenofobia e qualquer tipo de intolerância, garantindo atendimento 
profissional em núcleos multidisciplinares que envolvam 
diferentes áreas, a exemplo da assistência jurídica, social e 
psicossocial, e considerando as especificidades dos estudantes, da 
população jovem, mulheres negras, refugiadas(os) e 
estrangeiras(os). 

DF-ST2-06 
PR-ST2-41 
RJ-ST1-16 
RJ-ST2-08 
SE-ST2-04 

      
 8 Combate ao 

racismo 
institucional  
  
  

Combater o racismo institucional por meio de debates, palestras e 
formação para os agentes públicos, nas três esferas de governo e 
nos mais diversos setores (agentes policiais e de segurança 
pública, operadores do direito, profissionais da educação e da 
saúde, entre outros), com o objetivo de erradicar a violência e 
todas as formas de discriminação praticadas pelo Estado. 

CE-ST2-04 
ES-ST1-29 
GO-ST2-01 
PI-ST1-06 

        
 9 Combate ao 

racismo geral 
Garantir o cumprimento das medidas legais já existentes e 
implantar novas políticas, programas, projetos e campanhas de 
conscientização sobre a igualdade racial e o combate ao racismo, 
discriminação, abuso do poder, superioridade racial, ódio racial, e 
sobre a incitação à propaganda, participação e organização racista, 
assegurando, assim, os direitos humanos e liberdades 
fundamentais dos povos indígenas, população negra, ciganos, 
migrantes, diáspora negra, muçulmanos, religiões de matriz 
africana e quilombolas. 

AP-34 
PR-ST2-08 
PR-ST2-32 
RJ-ST4-17 

    
 10 Legislação - 

Outros 
Assegurar o cumprimento, execução e fortalecimento, nas três 
esferas de governo, das leis e projetos já existentes voltados para 
a igualdade racial, a exemplo do PL nº 7.582/2014, que define os 
crimes de ódio e intolerância e cria mecanismos para coibi-los; bem 
como criar e implementar novas normativas sobre o tema, voltadas 
para o orgulho étnico e para a implantação de práticas de 
humanização nas áreas de Segurança Pública, Saúde, Educação e 
Assistência Social. 

AL-ST4-04 
PI-ST2-06 
RJ-ST1-19 
SE-ST4-05 

        
 11 Políticas de 

Ações 
Afirmativas - 
Cotas 

Garantir acesso e fortalecimento das políticas afirmativas e cotas, 
respeitando o gênero e a diversidade religiosa, com paridade nos 
espaços políticos e instituições de educação (Universidades), 
promovendo ações de conscientização para compreensão das leis 
de políticas afirmativas e cumprimento das mesmas. 

AP-18 
PR-ST1-32 
RJ-ST4-01 
TO-ST1-03 
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 12 Divulgação da 
cultura 
afrodescendente e 
PCT’s 

Garantir linhas de financiamento para a elaboração e publicação 
de materiais impressos, a exemplo de cartilhas, cadernos e 
periódicos, com distribuição gratuita, assim como sites e 
materiais audiovisuais, que informem sobre a igualdade racial e 
os direitos humanos e valorizem as contribuições históricas e as 
diversidades culturais, religiosas, artísticas, científicas e 
antropológicas da população afro-brasileira, dos povos de 
terreiro, indígenas e ciganos e demais povos e comunidades 
tradicionais, de forma acessível nas linguagens LIBRAS e braile.  

CE-ST1-11 
PR-ST1-48 
PR-ST1-51 
PR-ST1-56 

         
 13 Políticas de Ações 

Afirmativas - 
Cargos eletivos 

Criar cotas na legislação eleitoral para assegurar a candidatura 
e representação de indígenas, negros, demais povos de 
comunidades tradicionais e LGBT’s, bem como aumentar para 
50% as cotas para mulheres, a cargos eletivos, nos níveis 
municipal, estadual e federal. 

AL-ST1-06 
PR-ST1-45 
PR-ST2-56 
 

        
 14 Pol. Nac. de 

Desenvolvimento 
Sustentável de 
PCT’s 

Transformar o Decreto nº 6.040/2007, que institui a Política 
Nacional de Reconhecimento e Desenvolvimento Sustentável 
dos Povos e Comunidades Tradicionais, em lei federal, 
fortalecendo e efetivando o mais rápido possível o combate ao 
racismo e a valorização da diversidade étnico-racial. 

ES-ST4-08 
PA-ST3-01 
RS-ST4-03 

        
 15 Memória - Cidade Estabelecer políticas públicas de identificação, criação e 

reconhecimento de monumentos importantes para a 
manutenção da história do povo negro e indígena, garantindo, 
por lei, que vias públicas, praças, parques, instituições de 
estado, roteiros e pontos turísticos sejam nomeados em 
homenagem ao povo negro e indígena. 

ES-ST1-02 
ES-ST1-18 
PR-ST3-24 

        
 16 Combate ao 

racismo - Ações 
interinstitucionais 

Fortalecer as ações interinstitucionais envolvendo secretarias de 
governo - a exemplo das Secretarias de Segurança Pública, Ação 
Social, Comunicação, Educação e Saúde -, diferentes 
movimentos sociais - negro, LGBT, povos de terreiro, direitos 
humanos - e instituições como Conselhos Tutelares, Ministério 
Público e a OAB, para elaborar programas e projetos voltados 
para a efetivação e divulgação da Política Nacional de Promoção 
da Igualdade Racial e como forma de combater a desinformação 
sobre os direitos já conquistados. 

AC-ST1-02 
GO-ST4-01 
RJ-ST1-01 

        
 17 Estatuto da 

Igualdade Racial  
Efetivar e acompanhar a implantação e execução do Estatuto da 
Igualdade Racial, garantindo as penalizações dos crimes de 
racismo e dando visibilidade aos espaços e mecanismos de 
enfrentamento, tais como ouvidorias, conselhos, números e 
locais de denúncias, além de sensibilizar a população a conhecer 
o Estatuto da Igualdade Racial, principalmente através de 
formação nos territórios das comunidades quilombolas, 
indígenas, ciganas e demais comunidades tradicionais, centros 
urbanos e órgãos públicos. 

AP-27 
GO-ST2-07 
PR-ST2-07 

        
 18 Prêmios e selos Criar editais e programas específicos (prêmios e selos), nas 

esferas municipal, estadual e federal, para pessoas, empresas, 
organizações e órgãos, a fim de valorizar a arte e cultura do(a) 
jovem negro(a), cigano(a), indígena, quilombola, de 
comunidades tradicionais de matriz africana, povos de terreiro e 
demais povos e comunidades tradicionais, em diversas áreas, 
como literatura, artes cênicas e visuais, audiovisual, música e 
gastronomia, potencializando os grupos de juventude já 
existentes, como forma de promover a autoestima desses jovens 
e possibilitar o estudo, pesquisa e resgate da cultura tradicional 
desses povos. 

PR-ST1-57 
PR-ST2-26 
PR-ST2-49 

        
 19 Campanhas - 

Órgãos de 
governo 

Desenvolver iniciativas de promoção da igualdade racial, 
diversidade étnica, orientação sexual, identidade de gênero, 
religiões de matrizes africana e afro-brasileira, através dos 
diferentes órgãos dos governos federal, distrital, estaduais e 
municipais e de suas propagandas oficiais. 

MT-ST3-07 
RJ-ST1-02 
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20 Políticas de 
Ações 
Afirmativas - 
Meios de 
comunicação 

Exigir das três esferas governamentais que se cumpram as leis 
existentes de garantia da representatividade e diversidade étnica 
nas produções e conteúdos dos meios de comunicação social, em 
consonância e respeito às políticas de ações afirmativas vigentes, 
com a inclusão, por lei, de cota mínima de 50% de participação na 
publicidade institucional e nos veículos de comunicação públicos, 
inclusive em mídias sociais, de modo a combater estereótipos e 
fortalecer a difusão de valores característicos das culturas negras, 
indígenas e ciganas por seus protagonistas. 

MG-20 
SP-ST1-05 

        

21 Políticas de 
Ações 
Afirmativas - 
Cotas - 
Imigrantes 

Garantir a abrangência de estrangeiros negros e migrantes da 
diáspora negra no sistema de cotas. 

PR-ST2-54  

        

22 Comunicação - 
Rádios 
comunitárias 

Garantir incentivo governamental à criação de rádios comunitárias 
legalizadas. 

RJ-ST3-07  

        

23 Povos Ciganos Aprovar o Estatuto do Cigano, que tramita no Senado Federal. AL-ST1-01  

        

24 Campanhas 
bilíngues 

Confeccionar cartilhas, cartazes e campanhas comunitárias de 
saúde bilíngues para melhor atendimento a imigrantes negros em 
todos os órgãos públicos. 

MS-ST1-07 
  

        

25 Povos Ciganos 
–Nomenclatura 

Reformular o conceito da palavra “cigano” no dicionário brasileiro, 
acrescentando a nomenclatura “RRons” e suprimindo todas as 
referências pejorativas. 

RN-ST4-04  

        

26 Divulgação/ 
Publicações - 
Específico 

Criar cartilha informativa sobre leis e benefícios nacionais e 
internacionais. 

ES-ST4-05  

        

27 Legislação - 
Marco Legal 
das ONG's 

Que o Estado ratifique em todos os níveis a Lei nº 13.019/2014 
(Marco Legal das ONG’s). 

ES-ST4-07  

        

28 Autodeclaração 
- Carteira de 
Trabalho 

Sugerir que o próprio trabalhador decida qual a cor de sua pele, 
por meio da autodeclaração, no momento do preenchimento da 
carteira de trabalho. 

RJ-ST3-14  

        

29 Frente 
Parlamentar 

Criar frentes parlamentares dos Povos Tradicionais de Matriz 
Africana. 

ES-ST4-06  
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●●● SUBTEMA 1 – DO RECONHECIMENTO 
 

GT02 - PARTICIPAÇÃO E INCLUSÃO 
 
# TEMA TEXTO CÓDIGOS 
 1 Participação e 

Controle 
Social - 
Conselhos 

Criar, onde ainda não existam, Conselhos Municipais, Estaduais e 
Regionais de Promoção da Igualdade Racial, bem como fortalecer os 
conselhos já existentes, assegurando orçamento próprio e caráter 
deliberativo, além da efetiva inserção (ações e deliberações) das 
temáticas de políticas étnico-raciais e de matriz africana, garantindo 
a participação das entidades de juventude, gênero, lideranças 
afrodescendentes, povos de matriz africana, quilombolas, ciganos, 
indígenas e demais povos e comunidades tradicionais, tanto no 
âmbito dos Conselhos de Promoção da Igualdade Racial, quanto em 
outros conselhos de direitos e de políticas públicas, a exemplo dos 
Conselhos da Criança e Adolescente, Educação, Saúde e Segurança 
Alimentar e Nutricional, tendo-se em vista, também, a implantação 
de comitês de fiscalização e acompanhamento da execução da 
política racial. 

GO-ST3-14 
GO-ST3-22 
GO-ST3-31 
GO-ST4-01 
GO-ST4-15 
PI-ST1-01 
PR-ST1-05 
PR-ST1-06 
PR-ST3-10 
RJ-ST1-22 
RO-ST2-03 
RO-ST3-04 
RO-ST3-06 

        
 2 Participação e 

Controle 
Social - Geral  

Promover e garantir a participação plena, igualitária e efetiva (por 
meio de recursos, programas, decretos e leis) de jovens, mulheres, 
afrodescendentes, indígenas, quilombolas e demais povos e 
comunidades tradicionais na vida pública e política, assegurando 
fundos específicos definidos nos instrumentos de planejamento 
(PPA, LDO e LOA) para a criação e fortalecimento de espaços 
permanentes, fóruns, redes, associações, grupos e coletivos desses 
setores. 

AC-ST1-04 
DF-ST4-07 
ES-ST1-38 
GO-ST1-05 
GO-ST4-02 
RJ-ST2-09 
RJ-ST2-11 
RJ-ST4-02 
RS-ST1-01 

        
 3 Participação e 

Controle 
Social - 
Seminários 

Promover seminários, encontros, fóruns, conferências e outras 
atividades educativas com o tema da promoção da igualdade racial, 
visando valorizar e dar visibilidade às ações afirmativas e aos saberes 
das comunidades tradicionais de matriz africana, quilombolas, 
indígenas, ciganas e demais povos e comunidades tradicionais, 
considerando a transversalidade entre instituições governamentais 
(municipais, estaduais e federal) e não governamentais, acadêmicas, 
artísticas, afro-religiosas e culturais, para debater temáticas étnico-
raciais, a exemplo do combate ao racismo e à intolerância religiosa, 
assim como políticas públicas de educação, saúde, assistência social, 
segurança, abordagem policial, desmilitarização e racismo 
institucional, levando em consideração a agenda da Organização das 
Nações Unidas (ONU)  para a "Década internacional dos 
afrodescendentes: Reconhecimento, Justiça, Desenvolvimento e 
Igualdade de Direitos". 

ES-ST1-29 
GO-ST1-01 
GO-ST4-20 
MG-23 
PR-ST1-11 
PR-ST1-41 
PR-ST2-12 
RJ-ST1-21 

        
 4 Conferências Retomar, implementar e divulgar as propostas aprovadas nas edições 

anteriores da Conferência Nacional da Igualdade Racial.  
ES-ST1-07 
ES-ST1-08 
ES-ST1-26 
ES-ST1-40 
ES-ST2-07 
GO-ST1-16 

        
5  Participação e 

Controle 
Social - 
Formação 

Promover formação para os conselheiros municipais e estaduais 
sobre os temas relativos à transversalidade da igualdade racial e às 
políticas sociais e públicas de combate ao racismo e à intolerância 
religiosa, gênero, saúde da população negra e direitos dos povos e 
comunidades tradicionais. 

CE-ST1-01 
ES-ST1-39  
MT-ST3-06 
PR-ST1-07 

        
6  Participação e 

Controle 
Social - 
Juventude 

Promover encontros, fóruns e conferências com a juventude negra, 
de modo a promover a incidência desses jovens em temas como 
intolerância religiosa, empreendedorismo da juventude negra, 
implementação das Leis nº 10.639 e nº 11.645, extermínio da 
juventude negra e indígena e combate ao racismo. 

AP-12  
ES-ST1-34 
PA-ST1-01 
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7 Participação 
dos Conselhos 
de Igualdade 
Racial em 
outros 
Conselhos 

Garantir a participação dos Conselhos Federal, Estaduais e Municipais de 
Igualdade Racial nos Conselhos e demais estruturas de Segurança 
Pública, Educação, Saúde, Assistência Social, Desenvolvimento 
Econômico, Cultura e outros congêneres, de modo a promover o combate 
ao racismo e o acompanhamento da implementação das políticas públicas 
transversais às Políticas de Promoção de Igualdade Racial, pautando 
nesses espaços as demandas da Conferência de Igualdade Racial e outras 
correlatas. 

MS-ST1-03 
RS-ST3-01 

        

 8 Povos 
indígenas – 
FUNAI e 
PNGATI 

Garantir mais servidores(as) indígenas na FUNAI e demais órgãos 
relativos à promoção de políticas indígenas e indigenistas em âmbito 
federal, estadual e distrital, em diversas funções, inclusive nos cargos de 
chefia e direção, bem como assegurar que o Governo Federal capacite 
os(as) fiscais, servidores(as), funcionários(as) do IBAMA, AGEFIS, 
FUNAI e demais órgãos que trabalham com os povos indígenas, com 
conhecimentos sobre a diversidade sociocultural; promover, por fim,  a 
inserção e a efetiva participação dos indígenas na Política Nacional de 
Gestão Territorial e Ambiental das Terras Indígenas – PNGATI. 

DF-ST3-09 
DF-ST1-11 

        

9  Povos 
indígenas 

Assegurar, conforme a Constituição Federal de 1988 e a Convenção nº 
169 da OIT, respeito aos povos indígenas, seus modos de vida, culturas 
e especificidades, bem como garantir que o Estado, incluindo o Ministério 
Público Federal, atue no combate e na punição a todos os atos de 
discriminação, preconceito, racismo, criminalização, violência, negação 
da identidade étnica e quaisquer outras violações de direitos contra os 
povos indígenas, oriundas dos aparelhos estatais e da sociedade como 
um todo, a exemplo das instituições de ensino e da mídia.  

MA-ST1-02  

        

10 Participação e 
Controle 
Social – 
Audiência 
Pública 

Realizar Audiências Públicas, nos três níveis federativos, para prestação 
de contas dos entes públicos, fomento do controle social e indicação das 
demandas da sociedade civil, com encaminhamento dos resultados para 
os devidos Conselhos, levando em consideração o não cumprimento da 
coleta adequada dos dados do quesito raça/cor, nos Serviços de Saúde, 
Educação, Assistência Social, entre outros; bem como Formações Iniciais 
e Continuadas dos agentes públicos, de forma permanente, para a 
qualificação do atendimento, matriciamento dos dados e publicização dos 
mesmos. 

RS-ST3-02  

        

11 Participação e 
Controle 
Social - 
Educação 

Garantir o acesso à informação e a fiscalização pelos Conselhos de 
Direitos e sociedade civil organizada, sobretudo em função do não 
cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 
Relações Étnico-Raciais (CNE nº 01/2004) e para Quilombolas (Decreto 
nº 6.040 e CNE nº 03/2005), e demais legislações congêneres, 
principalmente nas questões de publicação e construção de materiais 
pedagógicos, Formações Iniciais e Continuadas, e a manutenção e criação 
de Ações Afirmativas em cursos de Pós-Graduação, com destinação de 
verbas específicas para tais fins. Ademais, incluir nos Planos Estaduais e 
Municipais a figura dos Mestres de Saberes Tradicionais e Educadores 
Populares Quilombolas, de Matriz Africana, dos demais Povos e 
Comunidades Tradicionais e os das Culturas de Periferias, a partir de seus 
princípios civilizatórios e cosmovisões de mundo. 

RS-ST3-03 

        

12 Participação e 
Controle 
Social - 
Nomenclatura 

Desconstruir conceitos que porventura possam minar os conteúdos das 
propostas antirracistas apresentadas, optando por utilizar as categorias 
deliberadas pelo movimento negro, tais como: negro (preto e pardo) ao 
invés de afrodescendentes; ações afirmativas ao invés de cotas; 
indígenas ou povos originários ao invés de índios; educação especial no 
que se refere às pessoas com deficiência ao invés de deficientes ou 
pessoas especiais; povos ou comunidades tradicionais para reconhecer, 
dentre outros, as congadas, os jongos, religiosidades de matriz africana, 
povos ciganos, quilombolas e indígenas, conforme institui o artigo 3º 
inciso 1º do Decreto nº 6.040 de 2007, do Ministério de Desenvolvimento 
Social. 

SP-ST1-01  

        

13 Participação e 
Controle 
Social - Outros 

Assegurar que as verbas direcionadas para as Comunidades Quilombolas 
sejam aplicadas, fiscalizadas e discutidas com a base, respeitando a 
Convenção nº 169/OIT. 

RJ-ST2-12  
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●●● SUBTEMA 2 – DA GARANTIA DE JUSTIÇA 
 

GT03 - ACESSO À JUSTIÇA 
 
# TEMA TEXTO CÓDIGOS 
1 Segurança 

pública - 
Criação de 
Espaços - 
Delegacia 

Criar delegacias especializadas no combate a crimes raciais, de 
intolerância religiosa, gênero, LGBTfobia, xenofobia e demais 
violações baseadas no ódio e na discriminação, inclusive aqueles 
cometidos pela internet, garantindo formação específica, 
permanente e continuada aos profissionais das áreas de justiça e 
segurança. 

AC-ST2-02 
AC-ST4-05 
ES-ST1-30 
GO-ST1-07 
GO-ST2-03 
GO-ST4-01 
MS-ST1-02 
MS-ST2-03 
MS-ST3-02 
PB-ST2-01 
PI-ST4-02 
PR-ST2-06 
PR-ST2-31 
RJ-ST2-02 
RJ-ST2-15 
RN-ST4-05 
RO-ST4-05 
RS-ST4-02 
TO-ST2-01 

        
2 Justiça - 

Acesso à 
justiça 

Garantir às vítimas de crimes de racismo, de caráter religioso, contra 
as comunidades quilombolas, de matriz africana, LGBT, indígenas e 
ciganos em condições de vulnerabilidade o pleno acesso à Justiça, 
proporcionando-lhes o atendimento jurídico público e gratuito, e 
promovendo a divulgação de tais serviços nas comunidades por meio 
de cartilhas informativas e outros instrumentos pertinentes. 

AC-ST2-01 
AC-ST2-02 
AC-ST2-07 
DF-ST2-07 
ES-ST2-03 
GO-ST2-06 
MA-ST4-01 
MS-ST2-05 
PQ-ST2-01 
PR-ST2-13 
RJ-ST2-06 
TO-ST2-05 

        
3 Canais de 

denúncia/ 
Ouvidoria - 
Criação/ 
Efetivação de 
ouvidorias de 
combate ao 
racismo 

Que sejam criadas Ouvidorias de Promoção da Igualdade Racial e 
Combate à Intolerância Religiosa nas três esferas de governo, com 
interlocução entre governo, sociedade civil e povos de matriz 
africana, com o objetivo de registrar denúncias relacionadas a 
ofensas, injúrias e crimes raciais e de intolerância religiosa e 
encaminhá-las ao Ministério Público para apuração e elaboração de 
Termo de Ajustamento de Conduta, de modo a cumprir com o que 
estabelece o Estatuto da Igualdade Racial. 

AC-ST1-05 
AC-ST2-01 
ES-ST1-15 
ES-ST1-31 
GO-ST1-13 
GO-ST2-07 
RJ-ST2-10 
RN-ST4-02 
SC-ST2-02 

        
4 Justiça - 

Defensoria 
Pública 

Criar, estruturar e garantir o funcionamento integral das Defensorias 
Públicas especializadas para o atendimento das populações negras, 
ciganas, quilombolas, indígenas, demais povos e comunidades 
tradicionais e população LGBT, bem como fortalecer tais instituições, 
com a realização de concursos e viabilização de profissionais em 
todas as Unidades Jurisdicionais dos estados, e com garantia de 
orçamento. 

ES-ST2-02 
ES-ST2-04 
MS-ST2-02 
MT-ST2-03 
PR-ST2-20 
PR-ST3-34 
TO-ST2-05 

        
5 Segurança 

pública - 
Criação de 
Espaços - 
Judiciário-MP 

Criar, nos Tribunais de Justiça e nos Ministérios Públicos de todo o 
país, Varas, Juízos e Promotorias especializados em crimes raciais e 
de intolerância religiosa, com vistas a combater o extermínio da 
juventude negra, a homolesbotransfobia, a violência policial, o 
genocídio dos Povos e Comunidades Tradicionais e a violência contra 
as mulheres negras, indígenas e ciganas. 

PB-ST2-01 
PR-ST2-36 
RS-ST2-03 
RS-ST4-02 
SE-ST2-03 

        
6 Segurança 

pública - 
Criação de 
Espaços - 
Delegacia - 
Núcleos 

Criar, nas três esferas de governo, núcleos especializados em crimes 
raciais, de intolerância religiosa e de LGBTfobia nas delegacias já 
existentes, garantindo-se assistência jurídica para recebimento e 
encaminhamentos de denúncias, bem como estrutura física e 
atendimento humanizado para as vítimas. 

ES-ST2-06 
GO-ST4-14 
GO-ST4-26 
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7 Canais de 

denúncia/ 
Ouvidoria - 
Divulgação dos 
canais já 
existentes 

Divulgar e informar a população sobre os canais de denúncia de 
violação de direitos já existentes, tais como Disque 100, Programa 
SOS Racismo e Disque 180, usando como principais veículos as 
escolas e os meios de comunicação, conforme estabelecido no 
Estatuto da Igualdade Racial. 

PR-ST4-17 
RJ-ST2-05 
SE-ST4-01 

        
8 Justiça - Autos 

de Resistência 
Implementar ações com vistas ao banimento dos autos de 
resistência, tais como cursos de formação em Direitos Humanos 
voltados para gestores (as) e trabalhadores (as) da segurança 
pública. 

AL-ST4-09 
GO-ST2-05 
RS-ST2-03 

        
9 Justiça – 

Tipificação 
penal 

Garantir que na elaboração do boletim de ocorrência, nos casos de 
crimes raciais, não haja a mudança de tipificação de delito pela 
autoridade policial, como ocorre nos casos de racismo e injúria racial, 
mantendo-se na ficha criminal o registro de ocorrência, de modo a 
manter o caráter punitivo, de acordo com a lei.  
 

MS-ST2-04 
RS-ST2-03 
 

    
10 Controle dos 

órgãos de 
segurança 

Fortalecer estratégias de denúncia e controle dos órgãos de 
segurança pública no sentido de assegurar a legalidade das 
atividades, com foco no enfrentamento ao racismo institucional e ao 
abuso de autoridade. 

PR-ST2-17  

        
11 Canais de 

denúncia/ 
Ouvidoria - 
Criação/ 
Efetivação No 
CNPIR 

Criar ouvidoria no Conselho de Promoção de Igualdade Racial, com 
assistência jurídica para o recebimento e encaminhamento de 
denúncias nas esferas de governo. 

ES-ST1-24  

    
12 Canais de 

denúncia/ 
Ouvidoria - 
Criação/ 
Efetivação Na 
PM 

Criar ouvidoria independente dentro da Polícia Militar, com titulares 
escolhidos a partir de lista tríplice composta por militantes na área 
de segurança pública. 

ES-ST1-25  
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●●● SUBTEMA 2 – DA GARANTIA DE JUSTIÇA 
 

GT04 - PREVENÇÃO E PUNIÇÃO DE TODAS AS VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS 
 
# TEMA TEXTO CÓDIGOS 
1 Formação de 

operadores de 
Justiça e 
Segurança 
Pública 

Assegurar que os profissionais do Sistema de Justiça e da Segurança 
Pública recebam formação inicial e continuada no campo do 
enfrentamento ao racismo institucional e a todas as formas de 
discriminação religiosa, racial, sexual e de gênero, com foco na 
garantia de uma abordagem policial pautada pelos princípios dos 
direitos humanos e da igualdade racial, de modo a resguardar os 
direitos das populações negras, indígenas, quilombolas e ciganas. 

AC-ST2-03 
AL-ST1-05 
AL-ST2-05 
AP-16 
AP-41 
CE-ST2-05 
DF-ST2-01 
GO-ST2-02 
GO-ST2-03 
MG-14 
MS-ST2-01 
PB-ST2-02 
PE-ST2-01 
PQ-ST2-02 
PR-ST2-02 
PR-ST2-21 
PR-ST2-35 
RJ-ST2-01 
RN-ST2-04 
RO-ST2-02 
RS-ST4-02 
TO-ST4-07 

        
 2 Violência - 

Juventude 
(Genocídio) 

Garantir a efetivação de uma política integrada de combate e 
erradicação do genocídio da juventude negra, incluindo: políticas de 
prevenção; atuação coordenada dos estados e municípios na 
implementação de protocolo de ações a ser criado pelos Ministérios 
Públicos Estaduais e Federal; criação de observatórios de violências 
nas três esferas federativas, mapeando áreas de riscos sociais e de 
violência nas periferias das cidades; ampla mudança do sistema 
policial e do modelo de política de combate às drogas e 
enfrentamento à violência urbana e rural; promoção da 
humanização das abordagens policiais a negros; programas 
educacionais e de formação política dos jovens; aperfeiçoamento do 
combate aos atos infracionais dos adolescentes; ampliação e 
melhoria de espaços culturais e esportivos; elaboração de 
campanha governamental objetivando a conscientização e o papel 
político do jovem negro; e garantia de recursos humanos e 
financeiros para a execução, nos estados e municípios, do programa 
Juventude Viva. 

AL-ST4-08 
CE-ST4-03 
DF-ST1-03 
MG-12 
PB-ST2-04 
PR-ST1-20 
PR-ST2-15 
PR-ST3-30 
SC-ST4-02 
SP-ST2-01 

        
 3 Justiça - 

Efetivação/ 
Monitoramento/ 
Punição 

Que os órgãos do Sistema de Justiça garantam a apuração das 
denúncias e a punição efetiva nos casos de crimes raciais, 
assegurando sua caracterização como crimes hediondos, aplicando 
mecanismos que inibam a impunidade, inclusive responsabilizando 
o Ministério Público e demais órgãos pela negligência, ineficiência, 
omissão e descaso na apuração das violações dos direitos dessas 
populações. Para tanto, assegurar que a SEPPIR e a SNC realizem o 
monitoramento da aplicação dos acordos internacionais de garantia 
de direitos da população negra e de povos e comunidades 
tradicionais. 

CE-ST2-06 
DF-ST2-05 
GO-ST4-03 
MT-ST4-04 
PR-ST2-25 
PR-ST2-42 
RS-ST2-02 
TO-ST2-03 

        
 4 Imigrantes/ 

Refugiados 
Criar mecanismos para o enfrentamento à intolerância e xenofobia 
praticadas contra refugiados e imigrantes, incluindo a criação de 
órgão governamental de referência, de modo a prestar assistência e 
garantir acesso a serviços de saúde, educação e inserção 
econômica-profissional aos refugiados e imigrantes recém-
chegados ao país; assegurando, ainda, a oferta de cursos de língua 
portuguesa para este público. 

GO-ST1-06 
MG-22 
PR-ST1-47 
PR-ST3-21 
SC-ST3-02 
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 5 Segurança 
Pública 

Garantir que os órgãos de segurança pública e Justiça atuem em 
rede, desenvolvendo ações de segurança que atendam as 
especificidades e promovam, com equidade, a segurança e 
proteção das populações negras, indígenas, imigrantes, ciganas, 
comunidades de terreiro e demais povos e comunidades 
tradicionais.  

AP-29 
AP-35 
PR-ST2-01 
PR-ST2-14 

        
 6 Coleta e Registro 

de Informações 
Implantar e universalizar o sistema de Segurança Pública 
integrado de coleta de informações, inclusive com a elaboração de 
normativa técnica para coleta de dados de raça e cor junto aos 
IML's, com formulários digitais integrados e qualificados, 
garantindo a catalogação e sistematização de dados estatísticos 
sobre todas as formas de violências em relação a orientação 
sexual, identidade de gênero, religiosidade, crimes de racismo, 
LGBTfobia e todas as formas de discriminação, com recorte racial 
e geracional, de modo a contribuir para a implementação de 
políticas públicas de promoção da igualdade racial. 

AC-ST4-01 
ES-ST1-10 
PR-ST2-51 
SE-ST4-03 

        
 7 Segurança 

pública - 
Desmilitarização 
da Polícia 

Promover o debate sobre a desmilitarização da polícia, com a 
unificação das carreiras dos órgãos de segurança pública, com 
ênfase na humanização dos mesmos, observando-se os princípios 
da igualdade racial. 

ES-ST1-29 
PR-ST2-48 
SE-ST2-01 

        
 8 Justiça - OAB Que a OAB crie Comissões de Igualdade Racial, Gênero e 

Diversidade Sexual em todas as seccionais e subseções onde 
ainda não existem, além de ouvidoria e corregedoria específicas, 
de modo a acompanhar os casos de racismo e demais violações de 
caráter racial, de gênero e de diversidade sexual. 

PR-ST2-34 
PR-ST2-55 
PR-ST2-33 

        
 9 Segurança 

Pública - 
Juventude 

Implantar ações de segurança pública voltadas para a proteção de 
jovens negros, indígenas, quilombolas e ciganos, principalmente 
nas regiões em situação de vulnerabilidade social, garantindo que 
os órgãos competentes sejam mais rigorosos na apuração dos 
casos de violência e racismo contra adolescentes e jovens, 
especialmente aqueles praticados por agentes públicos. 

AP-28 
DF-ST2-02 
RJ-ST2-03 

        
10 Segurança 

Pública - Tráfico 
de pessoas 

Garantir a implementação e fiscalização de uma política nacional 
de enfretamento ao tráfico de pessoas, com foco étnico-racial e 
no tráfico de meninas e pessoas LGBT. 

AP-31 
MS-ST3-07 
 

        
11 Combate ao 

genocídio e à 
violência 

Garantir efetivo enfrentamento aos genocídios e aos etnocídios 
contra os povos originários e tradicionais, bem como contra a 
população negra de modo geral, particularmente no que tange ao 
extermínio da juventude negra, violência decorrente de 
intolerância religiosa, violência contra mulheres negras, 
população LGBT e população indígena. 

DF-ST1-03 
SC-ST4-02 
 

        
12  Violação de 

direitos 
Construir uma agenda conjunta entre LGBT, negros, negras, 
religiosos, indígenas, quilombolas e ciganos voltada ao combate à 
violação de todos os direitos sofridos por esses segmentos. 

AP-30 
AP-48 

        
13 Políticas de 

drogas 
Implantar políticas públicas específicas e ampliar as discussões 
acerca da atual legislação e das políticas sobre drogas, 
descriminalizando-as e fortalecendo as estratégias de redução de 
danos e reintegração social como orientadoras dessas políticas,  
ressaltando-se a descriminalização e regulamentação do uso 
medicinal, recreativo, religioso e industrial da maconha. 

CE-ST2-03 
PR-ST2-47 
 

        
14 Justiça - 

Mediação de 
Conflitos 

Aplicar o Código de Processo Civil em seu Artigo 3º - Métodos 
Adequados de Solução de Conflitos: mediação de conflitos, 
comunitários, escolares, Justiça Restaurativa, Círculos de 
Diálogos e Paz, Oficinas de Parentalidade, Constelação Sistêmica. 

ES-ST2-01  
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15 Violência - 

Juventude - 
Específica 

Emitir relatório semestral com diagnóstico das violações e 
violências contra a juventude negra, indígena e cigana, elaborado 
pelo Ministério Público. O objetivo é que se cumpram, pelos três 
poderes, os princípios e diretrizes presentes no Estatuto da 
Criança e do Adolescente - ECA, no Estatuto da Juventude e no 
Estatuto da Igualdade Racial, bem como, e prioritariamente, que 
se assegure a manutenção das garantias constitucionais, criando 
projeto de lei que ratifique o ECA no referente à religiosidade, 
respeitando dogmas, preceitos e fundamentos. 

SP-ST4-01  

        
16 Violência - Idoso Garantir tratamento humanizado e diferenciado às pessoas em 

fase de envelhecimento, tanto nas situações de abordagem 
policial quanto no sistema prisional, bem como o enfrentamento 
à violência contra o idoso em ambientes de asilamento e de 
privação de liberdade. 

AL-ST2-02  

 
      

17 Justiça – 
Assessoria 
jurídica/ 
Tipificação penal 

Garantir que seja estabelecida uma assessoria jurídica no âmbito 
do Ministério Público Federal e órgão federal da política de 
igualdade racial, com foco nos crimes de racismo, de caráter 
religioso, contra as comunidades quilombolas, de matriz africana, 
indígenas e ciganos em condições de vulnerabilidade e ainda 
quaisquer discriminações contra o público LGBT, propondo como 
crime hediondo todas as formas de LGBTFOBIA. 

MA-ST4-01  

        
18 Trabalho infantil Combater a exploração do trabalho infantil, especialmente o 

doméstico, entre as crianças negras, quilombolas e indígenas. 
AP-32  

        
19 Coleta e Registro 

de Informações - 
Censo Decenal 

Realizar censo decenal do pertencimento étnico-racial junto aos 
profissionais do serviço público, bem como das pessoas atendidas 
no âmbito dos órgãos de segurança pública e do Judiciário. 

PR-ST2-27  

        
20 Contratação de 

equipe 
multidisciplinar - 
Segurança 
Pública 

Contratar equipe multiprofissional para atendimento em 
delegacias, incluindo profissionais femininas, especialmente 
assistentes sociais e psicólogas, com foco no atendimento 
especial à população negra, indígena, migrantes do continente 
africano e da diáspora negra, quilombola, povos ciganos, demais 
comunidades tradicionais e crianças. 

PR-ST2-19  
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●●● SUBTEMA 2 – DA GARANTIA DE JUSTIÇA 
 
GT05 - SISTEMA PRISIONAL 
 
# TEMA TEXTO CÓDIGOS 
1 Sistema 

Prisional - 
Ressocialização 

Criar, ampliar e fortalecer as políticas públicas de ressocialização e 
reinserção social e econômica da população egressa e ainda 
inserida no sistema prisional, por meio de ações e programas 
multidisciplinares nas áreas de educação, saúde, cultura, esporte, 
lazer, trabalho e renda, de modo a promover uma melhor 
qualificação e formação educacional e profissional, e garantir seu 
acesso ao mercado de trabalho, resguardando seus direitos 
fundamentais e atendendo às especificidades de jovens, mulheres 
negras, refugiados(as) e estrangeiros(as). 

AC-ST3-04 
AL-ST2-01 
AL-ST2-06 
ES-ST2-08 
ES-ST2-11 
PR-ST1-60 
PR-ST2-04 
PR-ST2-38 
PR-ST2-39 
PR-ST2-40 
RO-ST2-05 

        
2  Sistema 

Prisional - 
Ressocialização 
- Juventude 

Ampliar e fortalecer as políticas públicas para reinserção social e 
econômica de adolescentes e jovens egressos das instituições de 
medidas socioeducativas e/ou do sistema prisional, por meio de 
programas nas áreas de saúde, educação, cultura, esporte, lazer, 
trabalho e renda, entre outras. 

AC-ST2-04 
AP-33 
MG-13 
RJ-ST3-11 
RS-ST2-02 
TO-ST2-04 

        
 3 Agentes 

penitenciários - 
Formação 

Promover ações de humanização, capacitação e formação 
continuada, em parcerias com comissões, núcleos, órgãos de 
Direitos Humanos e órgão de Igualdade Racial, para profissionais 
que atuam no sistema penitenciário, de modo a garantir os direitos 
humanos e condutas antirracistas no tratamento à população 
carcerária negra e de comunidades tradicionais, com vistas a 
combater e superar o racismo institucional. 

AL-ST2-05 
DF-ST2-10 
MG-14 
PB-ST2-02 

        
 4 Sistema 

Prisional - 
Atendimento 
Humanizado 

Fortalecer as políticas públicas no sistema prisional, de modo a 
garantir atendimento humanizado e respeito à dignidade da pessoa 
humana dos povos de terreiro, quilombolas, indígenas, negros, 
ciganos e demais povos tradicionais em situação de privação de 
liberdade, considerando suas especificidades e promovendo 
formação educacional, cultural, desportiva, garantindo-se, ainda, o 
adequado atendimento à saúde e a liberdade de expressão e de 
culto. 

GO-ST2-04 
MT-ST4-03 
PB-ST2-05 
TO-ST2-07 

        
 5 Sistema 

Prisional - 
Apoio à Família 

Garantir apoio aos familiares dos presos e egressos do sistema 
prisional, por meio de ações multidisciplinares que garantam a 
qualidade de vida das famílias, incluindo programas de educação e 
formação profissionalizante. 

AL-ST2-01 
AL-ST2-06 

        
6 Sistema 

Prisional - LGBT 
Assegurar no sistema penitenciário o direito ao atendimento 
qualificado à população LGBT, efetivando a criação de ala específica 
para este público em todos os presídios do país, garantindo a 
integridade física, respeitando a identidade de gênero e 
considerando suas especificidades, conforme Resolução Conjunta 
nº 01, de 15 de abril de 2014, do Conselho Nacional de Política 
Criminal e Penitenciária - CNPCP e Conselho Nacional de Combate 
à Discriminação - CNCD/LGBT. 

DF-ST4-10 
SE-ST4-02 

        
7 Sistema 

Prisional - 
Celeridade 

Garantir agilidade na triagem e julgamento de processos dos réus 
presos, especialmente aqueles presos provisoriamente, de modo a 
garantir celeridade na transferência dos mesmos ao sistema 
penitenciário. 

ES-ST2-05 
PR-ST2-37 

        
8 Sistema 

Prisional - 
Assistência 
Jurídica 

Garantir e ampliar o número de defensores públicos para o 
atendimento à população negra, especialmente os que estejam em 
situação de privação de liberdade, e promover o acompanhamento 
dos processos dos presos provisórios, como forma de desafogar o 
contingente populacional dos presídios. 

AC-ST2-05 
AL-ST2-06 
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9 Audiência de 

Custódia 
Garantir aos encarcerados o acesso à audiência de custódia, 
atentando-se às especificidades de cada grupo. 

DF-ST2-08  

        
10 Violação de DH 

da População 
Carcerária 

Denunciar aos organismos internacionais de direitos humanos a 
negligência do Brasil em relação à população carcerária. 

RS-ST2-03  

        
11 Sistema 

Prisional - 
Coleta e 
Registro de 
Informações 

Criar software de banco de dados integrado ao Sistema Judiciário 
dos estados, com referência no sistema carcerário, incluindo LGBT 
e comunidades tradicionais, com orientação e inserção de ex-
presidiários ao mercado de trabalho. 

RN-ST2-01  

        
12 Sistema 

Prisional - 
Ressocialização 
- APAC 

Ampliar o sistema de atendimento da Associação de Proteção e 
Assistência aos Condenados - APAC para 100% do sistema prisional 
brasileiro, com atendimento e assistência aos familiares, criando 
mecanismos de separação da população carcerária por grau de 
periculosidade dentro do sistema prisional, em todos os níveis. 

MA-ST2-01 

        
13 Sistema 

Prisional - 
Específico 

Garantir, por meio de portaria da Secretaria de Justiça, que na 
transferência de presos do sistema prisional a documentação e 
dossiê dos detentos sigam junto com os mesmos (evitando novo 
cadastro a cada transferência). 

 ES-ST1-04 
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●●● SUBTEMA 3 – DO DESENVOLVIMENTO 
 

GT06 - DIREITO AO DESENVOLVIMENTO, MORADIA E MEDIDAS CONTRA A 
POBREZA 
 
# TEMA TEXTO CÓDIGOS 
1 Regularização 

fundiária - 
PCT's 

Que os órgãos: Fundação Cultural Palmares, INCRA e FUNAI, com 
apoio do Ministério Público, executem, com prioridade, o processo 
de regularização territorial (identificação, mapeamento, 
reconhecimento, demarcação, titulação, certificação e 
homologação) dos quilombolas, indígenas e demais povos e 
comunidades tradicionais, de acordo com os Decretos nº 4.887/03 
e 6.040/07, além de garantir a infraestrutura necessária, levando 
em conta a questão ambiental, a preservação das memórias, a 
proteção às lideranças e o acesso a políticas de educação, saúde, 
moradia, turismo, entre outras, dentro dos territórios. 

AC-ST2-06 
AL-ST2-03 
AL-ST3-07 
AP-26 
AP-42 
CE-ST1-09 
CE-ST2-01 
DF-ST1-02 
DF-ST1-13 
DF-ST4-12 
GO-ST1-09 
GO-ST1-11 
GO-ST1-17 
MG-10 
MS-ST2-06 
MT-ST2-01 
MT-ST2-02 
MT-ST2-08 
PA-ST2-01 
PB-ST3-01 
PE-ST2-02 
PE-ST3-02 
PI-ST1-05 
PQ-ST2-03 
PQ-ST3-03 
PR-ST3-15 
RJ-ST2-07 
RN-ST1-04 
RN-ST3-02 
RO-ST1-07 
SC-ST2-01 
SE-ST4-04 
TO-ST2-02 
TO-ST3-02 

        
2 Habitação Garantir recursos financeiros para o desenvolvimento de ações, 

políticas e programas de moradia popular para as populações negra, 
quilombola, indígena, cigana, refugiados, povos de terreiro e de 
matriz africana e demais povos e comunidades tradicionais, 
respeitando suas especificidades culturais e suas relações 
territoriais, por meio de medidas como: a) manutenção e ampliação 
de programas já existentes, como o "Minha Casa Minha Vida", 
assegurando prioridade a essas populações no acesso aos 
programas, em especial às mulheres negras; b) criação de 
programas específicos para PCT's, com acesso desburocratizado, 
linhas de crédito específicas, com tempo de carência, juros e 
parcelas especiais para esses segmentos; e c) garantia de 
infraestrutura adequada, com abastecimento de água, energia 
elétrica e saneamento básico. 

CE-ST3-03 
ES-ST3-06 
GO-ST3-26 
GO-ST3-27 
MG-08 
PA-ST3-07 
PA-ST3-08 
PB-ST3-05 
PI-ST3-05 
PQ-ST3-02 
PR-ST1-48 
PR-ST2-22 
RO-ST3-01 
RS-ST2-01 
SP-ST3-03 
TO-ST3-03 

        
3 Criação de 

Espaços 
institucionais - 
Secretarias 

Criar, em âmbito estadual e municipal, estruturas organizacionais 
de Promoção da Igualdade Racial, tais como Secretarias, 
Subsecretarias, Coordenadorias, Núcleos, Gerências e Conselhos, 
com estrutura e dotação orçamentária próprias, a fim de, entre 
outras coisas, efetivar políticas afirmativas, atuar no combate ao 
racismo e discriminação étnico-racial e atender às demandas das 
populações negra, cigana, indígena, quilombola, de matriz africana 
e de terreiro e demais povos e comunidades tradicionais. 

ES-ST1-31 
ES-ST1-32 
ES-ST4-02 
ES-ST4-10 
GO-ST1-12 
GO-ST3-04 
MS-ST1-03 
PB-ST1-01 
PI-ST1-04 
PI-ST2-03 
PR-ST1-08 
PR-ST3-07 
RS-ST1-01 

        
4 Efetivação de 

Políticas 
Públicas 

Criar, implementar e divulgar, nas três esferas governamentais, 
políticas públicas voltadas para as populações negra, indígena, 
quilombola, imigrantes do continente africano e da diáspora negra, 
cigana, de matriz africana e demais povos e comunidades 
tradicionais em todas as áreas, tais como: saúde, educação, 
assistência social, esporte, lazer, cultura, turismo, meio ambiente, 
trabalho e renda, formação profissional, acesso a territórios e 
moradia adequada, entre outras, assegurando, ainda, a manutenção 
das políticas públicas já conquistadas. 

AP-15 
AP-49 
ES-ST1-01  
GO-ST4-04 
MS-ST1-06 
PR-ST2-05 
PR-ST2-23 
PR-ST2-29 
PR-ST3-14 
RJ-ST4-14 
RJ-ST4-18 
RO-ST1-04 

        



30 

    
5 Esporte Implementar políticas públicas desportivas para a população 

negra, comunidades quilombola e demais povos e comunidades 
tradicionais, em todo o país, propondo como medidas: inserção de 
cotas raciais no programa bolsa atleta; desenvolvimento de 
programas para descobrir futuros atletas; fomento do esporte 
amador, com realização de atividades culturais e esportivas nas 
comunidades e bairros periféricos; e ações de fortalecimento de 
grupos de esportes afrodescendentes já existentes. 

AP-51 
AP-52 
AP-53 
AP-56 
AP-57 
MT-ST3-01 
PR-ST3-11 
PR-ST3-16 

        

6 Orçamento - 
Criação de Fundo 

Criar, por meio de lei, nas três esferas de governo, Fundos de 
Promoção da Igualdade Racial, com inclusão e previsão no 
orçamento anual e plurianual, de modo a promover as ações 
afirmativas e a maior participação das populações negras, 
indígenas, demais povos e comunidades tradicionais e LGBT na 
vida econômica, social, política e cultural do país. 

CE-ST4-01 
DF-ST1-10 
PR-ST1-04 
PR-ST3-31 
PR-ST4-09 
SP-ST1-04 

        

7 Identificação/Cad
astro em 
Programas e 
Políticas 

Efetivar, nos instrumentais das políticas públicas de saúde, 
educação, assistência social (CadÚnico) e agricultura familiar, a 
identificação das comunidades quilombolas, indígenas, ciganas, 
povos de matriz africana, de terreiro e demais povos e 
comunidades tradicionais, a fim de garantir o acesso a essas 
políticas, destacando o direito ao reconhecimento da identidade, 
da memória e da cultura dessas populações. 

CE-ST1-10 
ES-ST4-04 
GO-ST1-15 
PQ-ST3-05 
PQ-ST4-02 
RN-ST4-01 

        

8 Criação e 
Implementação 
de Planos e 
políticas 

Fazer valer as determinações do Plano Nacional de Promoção da 
Igualdade Racial, bem como criar e implementar Planos Estaduais 
e Municipais onde estes ainda não existam, contendo as diretrizes, 
metas, políticas, programas e projetos voltados para as 
populações negra, quilombola e demais povos e comunidades 
tradicionais, com ações nas áreas de saúde, educação, lazer, 
cultura, alimentação, segurança, moradia, saneamento básico, 
entre outras, respeitando os aspectos culturais dessas 
populações. 

CE-ST1-08 
ES-ST1-37 
RJ-ST1-14 
RJ-ST1-15 
RJ-ST1-24 
SC-ST1-01 

        

9 Habitação - 
Cotas 

Criar e efetivar cotas para as populações negra, indígena, cigana, 
quilombola, demais povos e comunidades tradicionais e 
população LGBT nas políticas públicas e programas de habitação, 
nas três esferas governamentais. 

AL-ST3-08 
GO-ST4-22 
PR-ST3-02 
RJ-ST3-16 
RN-ST3-01 
TO-ST4-05 

        

10 Desenvolvimento 
agrário para 
Territórios 
Quilombolas 

Garantir incentivos à produção e comercialização da agricultura 
familiar quilombola, adotando medidas como: a) concessão de 
incentivos agrícolas; b) linhas de créditos, inclusive para 
aquisição de equipamentos agrícolas e tecnologias modernas; c) 
desburocratização da DAP quilombola; e d) criação de um 
programa de Simples, CNPJ e; e) expandir o selo de qualidade 
quilombola dos produtos agroecológicos. 

AP-21 
AP-23 
AP-25 
MT-ST3-03 
PR-ST3-29 

        

11 Políticas Públicas 
para Juventude 

Implementar políticas públicas voltadas para a juventude negra 
nas áreas de educação, cultura, esporte, lazer, trabalho, moradia, 
comunicação e mídias digitais, entre outras, com articulação entre 
Poder Público e movimentos sociais, bem como assegurar seu 
acesso à cidade de modo pleno e efetivo, com a democratização 
dos espaços e equipamentos públicos. 

MS-ST4-05 
RJ-ST3-01 
RJ-ST3-06 
RJ-ST3-12 
SE-ST1-04 

        

12 Orçamento - 
Dotação 
específica 

Assegurar que os recursos previstos nos Planos Plurianuais 
(PPA's), na Lei Orçamentária Anual (LOA) e na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) sejam destinados para implementação de 
políticas de Promoção da Igualdade Racial e políticas públicas em 
diversas áreas temáticas. 

ES-ST1-06 
ES-ST3-01 
MT-ST4-02 
PR-ST1-10 
SP-ST1-04 

        

13 Gestão Territorial 
e Ambiental 
Quilombola 

Garantir a implementação de uma Política Nacional de Gestão 
Territorial e Ambiental dos Territórios Quilombolas, com o 
objetivo de enfrentar as ameaças a esses territórios e promover 
seu desenvolvimento sustentável, por meio de medidas como o 
mapeamento das cadeias produtivas; o gerenciamento e controle 
das ações de gestão do território e a consolidação de bancos de 
dados sobre as comunidades tradicionais. 

AP-37 
PQ-ST1-05 
PQ-ST3-04 

        



CADERNO DE PROPOSTAS

31 

    
14 Criação de 

Espaços 
institucionais - 
Centros de 
Referência 

Criar centros de referência estaduais e regionais em igualdade 
étnico-racial, para atendimento jurídico, psicológico e social para 
as populações negra, indígena, de imigrantes e demais povos e 
comunidades tradicionais e população LGBT. 

ES-ST1-14 
PR-ST2-44 
RJ-ST1-20 

        
15 Convenção 

169/OIT 
Criar e efetivar mecanismos legais voltados para a proteção dos 
territórios quilombolas e de demais povos e comunidades 
tradicionais frente a grandes empreendimentos, conflitos 
fundiários e proposições legislativas que os ameacem, 
aprimorando a legislação relacionada ao licenciamento ambiental, 
com destaque para o cumprimento de medidas compensatórias 
por parte de empresas, a obrigatoriedade da apresentação de 
estudos de impacto socioambiental e a necessidade de consulta à 
comunidade afetada, de acordo com a Convenção 169 da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT).   

AP-19 
PQ-ST1-03 
PQ-ST2-04 

        
16 Desenvolvimento 

agrário - Compra 
de alimentos 

Garantir a comercialização de produtos da agricultura familiar 
oriundos das comunidades negras, quilombolas, ciganos, 
indígenas, povos de terreiro e de matriz africana e demais povos 
e comunidades tradicionais, bem como de suas cooperativas, 
assegurando o cumprimento da lei de aquisição de 30% dos 
produtos da agricultura familiar por parte dos estados e 
municípios para merenda escolar, conforme preconiza o Programa 
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. 

GO-ST3-28 
PI-ST3-06 

        
17 Programa 

Juventude Viva 
Reativar o Programa Juventude Viva, com fiscalização do 
Ministério Público. 

PR-ST3-06 
RN-ST2-02 

        
18 SINAPIR Garantir que os estados façam adesão ao Sistema Nacional de 

Promoção da Igualdade Racial - SINAPIR, com as condições e 
tempos necessários, bem como a destinação de verbas específicas 
para o Sistema. 

PI-ST2-04 
RN-ST1-01 

        
19 Turismo Fomentar o ecoturismo e o turismo rural, com enfoque étnico-

racial e de vivências dos povos e comunidades tradicionais, 
garantindo que essas atividades sejam gerenciadas e 
compartilhadas pela comunidade, impulsionando a geração de 
renda para as populações locais. 

RJ-ST3-13 
PB-ST3-01 

        
20 Regularização 

fundiária - PCT's 
- CAR's 

Que o INCRA realize os Cadastros Ambientais Rurais (CAR's) dos 
territórios quilombolas que já tenham Certificação em nível 
nacional, e que os governos federal e estadual ofereçam estrutura 
e apoio técnico-financeiro para que possam ser elaborados os 
CAR's das demais comunidades por entidades representativas do 
movimento quilombola.  

PQ-ST1-02  

        
21 Programa 

Nacional Brasil 
Quilombola 

Implementar o Programa Nacional Brasil Quilombola, por meio de 
articulação entre os entes da Federação, a fim de garantir 
educação, moradia, saneamento básico e saúde para as 
comunidades quilombolas, respeitando os aspectos sociais e 
culturais dessas comunidades. 

TO-ST3-06  

        
22 Regularização 

fundiária - PCT's 
- Sobreposição 
territorial 

Estabelecer diálogo entre os órgãos responsáveis nos casos de 
sobreposição territorial que afetem comunidades quilombolas 
(por exemplo, Fundação Cultural Palmares, INCRA, SEPPIR, 
ICMBio, IBAMA, SPU, órgãos militares), a fim de resolvê-los e 
garantir o respeito às práticas tradicionais dessas comunidades. 

PQ-ST2-05  
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23 Criação de 
Ministério de 
Promoção da 
Igualdade Racial 

Criar o Ministério de Promoção da Igualdade Racial, com 
autonomia orçamentária, tendo, dentre suas atribuições, o 
acompanhamento e fomento financeiro para criação de órgãos 
estaduais e municipais de Promoção da Igualdade Racial e de 
comissões de regularização da cidadania dos imigrantes de 
origem negra. 

SP-ST1-03  

        
24 Desenvolvimento 

agrário - Plano 
Nacional 

Criar um Plano Nacional de Desenvolvimento Agrário, conforme o 
capítulo IV e artigos 27 a 30 do Estatuto da Igualdade Racial (Lei 
12.288/2010). 

AP-38  

        
25 Criação de 

órgãos para 
regularização 
fundiária -
Quilombolas 

Criar uma diretoria no INCRA voltada à regularização fundiária 
quilombola que tenha estrutura e dotação orçamentária, e que 
seja elaborado um Plano Nacional de Regularização Fundiária 
Quilombola para titular 50% dos territórios quilombolas com 
processos abertos no INCRA até 2022, garantida essa meta no 
PPA 2020-2023. 

PQ-ST1-01  

        
26 Regularização 

fundiária - PCT's 
- RTID 

Elaborar e publicar até o final de 2018 o Relatório de Identificação 
e Delimitação (RTID) das comunidades quilombolas já 
certificadas. 

 GO-ST1-10 

        
27 Criação de 

órgãos para 
regularização 
fundiária 

Criar mecanismos para fortalecer, com dotação orçamentária, os 
órgãos de regularização fundiária em nível federal (INCRA e 
FUNAI), para garantir a titulação de todos os territórios 
quilombolas e indígenas. 

MA-ST3-01  

        
28 Desenvolvimento 

agrário - 
Soberania 
alimentar 

Promover a soberania alimentar na valorização das economias, 
produção e consumo regionais de alimentos, com base nas 
especificidades culturais, na biodiversidade e nas condições agro 
ecológicas, garantindo a infraestrutura. 

GO-ST3-23  

        
29 Fortalecimento 

de Espaços 
institucionais 

Fortalecer a Secretaria Especial da Promoção de Políticas de 
Igualdade Racial (Seppir) dentro do Ministério de Direitos 
Humanos. 

MG-19  

        
30 Política Nacional 

para a população 
em situação de 
rua 

Exigir que o poder público cumpra a Política Nacional para a 
População em Situação de Rua e crie os Comitês Municipais para 
execução da Lei 7.053/09 (Lei da Política Nacional para a 
População em Situação de Rua). 

 GO-ST3-11 

        
31 Políticas de 

Habitação - 
Terrenos 
desapropriados 

Garantir que os terrenos que forem desapropriados tenham 30% 
de sua medida destinados à construção de casas para a 
comunidade negra. 

 RJ-ST3-03 
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●●● SUBTEMA 3 – DO DESENVOLVIMENTO 
 
GT07 - EDUCAÇÃO E CULTURA 
 
# TEMA TEXTO CÓDIGOS 
1 Educação - 

Legislação 
(10.639 e 
11.645) 

Garantir o cumprimento dos dispostos nas Leis nº 10.639/03 e 
11.645/08 em todas as etapas da Educação Básica e também no 
Ensino Superior, nas redes pública e privada, quanto à 
obrigatoriedade do ensino da história e cultura da África, do povo 
afro-brasileiro e dos povos indígenas, promovendo debates, 
palestras, confecção de cartilhas e outras medidas que fomentem 
discussões sobre igualdade racial, diversidades étnico-racial, 
religiosa e de gênero, como forma de combate ao racismo, 
LGBTfobia, intolerância religiosa e todas as formas de 
discriminação. Assegurar, ainda, o monitoramento e a aplicação de 
penalidades em caso de não cumprimento das referidas Leis. 

AC-ST4-04 
AP-01 
AP-02 
AP-47 
CE-ST1-02 
CE-ST4-02 
DF-ST1-07 
ES-ST2-09 
GO-ST1-02 
GO-ST4-13 
MS-ST1-01 
MS-ST3-06 
PE-ST1-02 
PE-ST4-01 
PR-ST1-22 
PR-ST2-28 
PR-ST4-03 
RJ-ST1-04 
RN-ST3-06 
RN-ST4-03 
RO-ST2-07 
RO-ST3-05 
SE-ST1-04 
SP-ST3-01 

        

 2 Educação - 
Ensino 
Superior - 
Cotas 

Assegurar o acesso e permanência no Ensino Superior (Institutos 
Federais, Universidades Federais e Estaduais, públicas e privadas, 
nos níveis de graduação e pós-graduação, stricto e lato sensu) para 
as populações negra, indígena, quilombola, cigana e demais 
comunidades tradicionais, por meio das seguintes medidas: a) 
fortalecimento do sistema de cotas, fiscalizado por Comissões de 
Verificação que contem com a participação e protagonismo dos 
movimentos sociais organizados; b) cursos pré-vestibulares e 
vestibulares específicos; c) estímulo aos programas de permanência 
com bolsas de estudo e verbas para moradia, alimentação e 
mobilidade, de acordo com as Leis 12.711/12 e 12.990/14. 

AP-50 
CE-ST1-03  
DF-ST1-08 
DF-ST2-04 
DF-ST3-04 
ES-ST3-02 
GO-ST3-16 
GO-ST3-29 
MG-03 
MG-04 
MS-ST1-05 
MS-ST3-04 
MT-ST4-08 
PB-ST1-03 
PR-ST1-33 
PR-ST1-34 
PR-ST3-19 
PR-ST4-07 
RJ-ST1-03 
RN-ST1-05 
RO-ST1-02 
RO-ST2-08 
RS-ST1-03 
SE-ST2-02 

        

3 Educação - 
Formação 

Assegurar que os cursos de formação inicial e continuada para 
professores(as) e gestores(as) da Educação Básica e do Ensino 
Superior, das redes pública e privada, tenham obrigatoriamente em 
sua carga horária conteúdos sobre história e cultura afro-brasileira, 
indígena, de povos ciganos e  demais comunidades tradicionais, bem 
como sobre liberdade religiosa, direitos sexuais e reprodutivos, 
identidade de gênero e orientação sexual, em conformidade com as 
Leis nº 10.639/03 e nº 11.645/08 e as diretrizes curriculares 
nacionais e estaduais de educação, como forma de combate ao 
racismo institucional, intolerância religiosa e outras formas de 
discriminação e preconceito. 

AC-ST4-04 
AL-ST2-07 
CE-ST1-02 
CE-ST1-03 
DF-ST2-01 
DF-ST3-02 
DF-ST4-11 
ES-ST1-36 
GO-ST4-13 
MS-ST1-01 
MS-ST4-07 
PR-ST1-23 
PR-ST1-49 
PR-ST4-16 
RJ-ST1-07 
RN-ST3-03 
RS-ST1-01 
TO-ST1-02 
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4 Políticas 

Culturais 
Garantir, nas três esferas de governo, a implantação de ações de 
promoção e realização de atividades artísticas e culturais pelas 
populações negra, indígena, cigana, quilombola, povos de terreiro e 
demais povos e comunidades tradicionais, com medidas como a 
criação de espaços para difusão da cultura dessas populações, a 
exemplo de Casas e Pontos de Cultura; a destinação de recursos 
específicos; e o fomento às entidades que trabalham com cultura 
afro-brasileira e manifestações populares (escolas de samba, blocos 
afro, grupos de hip-hop, entre outras), respeitando, em todas essas 
ações, os recortes de gênero, identidade, orientação sexual e acesso 
de pessoas com deficiência. 

AC-ST1-01 
DF-ST3-07 
DF-ST4-08 
ES-ST1-27 
GO-ST1-04 
GO-ST1-08 
GO-ST4-06 
GO-ST4-17 
PR-ST1-14 
PR-ST1-15 
PR-ST1-18 
PR-ST1-21 
RJ-ST1-05 
RJ-ST3-08 
RS-ST1-01 

        

5 Educação - 
Currículo 

Efetivar a inclusão, na Base Nacional Curricular Comum (BNCC), 
para escolas públicas e privadas, e nos currículos das Instituições 
de Ensino Superior, nos cursos de graduação e pós-graduação, 
conteúdos sobre a história e cultura da população negra, povos 
indígenas, quilombolas, ciganos, de terreiro e de matriz africana e 
demais povos e comunidades tradicionais, bem como sobre direitos 
sexuais e reprodutivos, questões de gênero e identidade de gênero, 
orientação sexual, sexualidade e pessoa com deficiência, como 
forma de valorização dos saberes tradicionais, combate ao racismo, 
intolerância religiosa e todas as formas de discriminação, de modo 
a garantir a aplicação das Leis nº 10.639/03 e 11.645/08. 

AL-ST1-03 
CE-ST4-02 
DF-ST4-03 
ES-ST3-02 
GO-ST3-30 
MG-05 
PR-ST1-35 
RJ-ST1-03 
RO-ST1-03 

        

6 Educação - 
Pesquisa 

Criar Núcleos de Estudo e Pesquisa, prêmios e incentivos para o 
desenvolvimento de pesquisas, estudos e projetos sobre as 
populações negra, quilombola e demais comunidades tradicionais, 
visando o mapeamento e levantamento das demandas dessas 
populações, bem como a publicação de materiais sobre suas 
manifestações culturais e práticas pedagógicas, como forma de 
combate ao racismo nos sistemas de ensino. 

AP-36 
DF-ST2-03 
ES-ST1-11 
ES-ST1-17 
MG-13 
MT-ST2-07 
RJ-ST1-12 

        

7 Educação - 
Combate ao 
racismo em 
geral 

Realizar campanhas de conscientização nas escolas e Secretarias de 
Educação, por meio da distribuição de panfletos e organização de 
palestras, debates e discussões sobre igualdade racial e 
diversidades étnico-racial, religiosa, sexual e de gênero, como 
forma de combater o racismo, LGBTfobia e demais formas de 
discriminação e preconceito em todo o sistema de ensino. 

AC-ST1-07 
AP-17 
ES-ST1-12 
PR-ST1-28 
PR-ST1-38 
PR-ST2-10 
RJ-ST4-08 

        

8 Educação - 
Material 
didático  

Garantir e incentivar a produção de materiais didáticos e 
paradidáticos que enfatizem as diversidades étnico-raciais, sexuais 
e de gênero e a história e cultura afro-brasileira, indígena e cigana, 
bem como a revisão de materiais já produzidos, com a garantia de 
recolhimento de todo e qualquer material que traga estereótipos 
inferiorizantes de negros, indígenas, mulheres e demais 
diversidades. 

MT-ST4-01 
PI-ST3-03 
PR-ST1-43 
RJ-ST4-20 
RN-ST3-06 
RS-ST1-01 
TO-ST1-05 

        

9 Educação - 
Infraestrutura 

Assegurar a construção de escolas de Educação Básica e de Ensino 
Técnico nas comunidades quilombolas, ribeirinhas e indígenas, com 
consulta prévia aos povos onde sejam implantados os projetos, 
garantindo a contratação de professores das comunidades, através 
de concursos públicos específicos e cotas, de forma a promover a 
permanência e conclusão dos cursos por parte dessas populações. 

AL-ST3-06 
MA-ST1-01 
PI-ST3-02 
PQ-ST1-04 
PR-ST1-31 
RO-ST1-05 

        

10 Valorização da 
capoeira 

Incentivar a prática da capoeira na grade curricular da Educação 
Básica, nas esferas estadual e municipal, conforme estabelecido no 
Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/10), por meio de 
parceria entre escolas, Secretarias de Educação e associações de 
capoeira, priorizando a presença de mestres, professores e outros 
profissionais formados na tradição, como forma de preservar seus 
valores, fundamentos, filosofia e ancestralidade. 

AC-ST1-03 
AL-ST3-01 
AP-55 
PB-ST1-04 
PR-ST1-27 
TO-ST1-04 
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11 Educação - PPP Efetivar, no Projeto Político Pedagógico (PPP) das escolas 

municipais e estaduais, em especial das escolas que atendem 
povos e comunidades tradicionais, práticas pedagógicas e 
calendários letivos que contemplem as culturas tradicionais e as 
diversidades étnico-racial e de gênero da comunidade escolar, 
monitorando sua execução, em articulação com os movimentos 
sociais, de acordo com o Decreto nº 6.040 e as Leis nº 10.639/03 
e 11.645/08. 

AL-ST1-07 
AP-04 
PR-ST1-24 
RN-ST1-03 
SE-ST3-05 
TO-ST1-01 

        

12 Educação 
Profissionalizante 

Assegurar a oferta de cursos técnicos e profissionalizantes 
voltados para jovens e adultos das populações negra, cigana, 
indígena, quilombola, demais povos e comunidades tradicionais 
e população LGBT, visando a inserção dessas populações no 
mercado de trabalho, por meio de parcerias entre governos e 
instituições públicas e privadas, a exemplo do Sistema S. 

MS-ST1-05 
MS-ST1-06 
PI-ST4-03 
PR-ST3-32 
RN-ST3-05 

        

13 Políticas Culturais 
para Juventude 

Criar editais e programas específicos, nas esferas municipal, 
estadual e federal, para a valorização da arte e cultura do(a) 
jovem negro(a), cigano(a), indígena, quilombola, de terreiro, de 
matriz africana e de demais povos e comunidades, em diversas 
áreas, como literatura, artes cênicas e visuais, audiovisual, 
música e gastronomia, potencializando os grupos de juventude 
já existentes, como forma de promover a autoestima desses 
jovens e possibilitar o estudo, pesquisa e resgate da cultura 
tradicional desses povos. 

CE-ST1-06 
GO-ST3-03 
MG-06 
RJ-ST1-08 

        

14 Educação - Ensino 
Superior - Cursos 

Promover a democratização das Universidades Públicas e 
privadas, por meio do estabelecimento de parcerias entre as 
Instituições de Ensino Superior e as comunidades locais; da 
criação de cursos específicos para negros, ciganos, indígenas, 
quilombolas, povos de terreiro e de matriz africana e demais 
povos e comunidades tradicionais, incluindo extensão, mestrado 
e doutorado; e da oferta de todos os cursos de bacharelado e 
licenciatura no período noturno. 

AP-08 
GO-ST3-08 
MT-ST2-06 
PR-ST1-37 

        

15 Educação Básica - 
Acesso e 
permanência 

Garantir o acesso e permanência de estudantes negros, 
quilombolas, indígenas, ciganos, demais povos e comunidades 
tradicionais e LGBT em todas as etapas da Educação Básica 
(Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio), considerando 
as especificidades territoriais e culturais e as necessidades de 
alimentação e transporte. 

AP-24 
DF-ST3-03 
MG-04 
PB-ST1-03 

        

16 Educação 
Quilombola 

Garantir a implementação das Diretrizes Nacionais Curriculares 
para a Educação Escolar Quilombola, assegurando a inclusão dos 
saberes tradicionais no currículo; o fim do fechamento de 
escolas quilombolas; a construção de escolas dignas e efetivação 
das reformas e melhorias na infraestrutura; o incentivo à 
permanência dos(as) professores(as) quilombolas na 
comunidade, com condições adequadas para o exercício de sua 
função, através de concursos públicos específicos e cotas, 
resoluções de designações (a exemplo de Minas Gerais e 
Pernambuco) e processos seletivos nas escolas localizadas em 
territórios remanescentes de quilombos; e a garantia de que 
estados e municípios criem suas próprias diretrizes para a 
educação escolar quilombola, com equipe e estrutura para a 
implementação; promovendo a permanência de estudantes nas 
escolas das comunidades quilombolas, possibilitando, assim, o 
cumprimento da Resolução 08/2012, que trata das Diretrizes 
Nacionais para a Educação Quilombola. 

AP-03 
PI-ST3-02 
PQ-ST1-04 

        

17 Educação - 
Equipes 
multidisciplinares 

Constituir equipes multidisciplinares de diversidade étnico-
racial e de gênero nas Secretarias Municipais e Estaduais de 
Educação e nas respectivas unidades escolares, incluindo a rede 
privada de ensino, com a contratação e qualificação de 
profissionais como: assistente social, psicólogo, pedagogo, 
sociólogo e antropólogo, para o acompanhamento das famílias e 
suas demandas decorrentes do racismo e discriminação 
existentes. 

PR-ST1-30 
PR-ST1-36 
RO-ST1-06 
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18 Políticas 
Culturais - 
Editais 

Dar continuidade à política de editais específicos para produtores 
culturais ameríndios e afrodescendentes. 

AP-39  
SE-ST3-05 

        

19 Políticas 
Culturais - 
Intercâmbios 

Implementar e fortalecer políticas de intercâmbio cultural, inclusive 
entre Diáspora e África, buscando a realização de eventos que 
contemplem a arte e outras manifestações culturais, garantindo 
assim a preservação da cultura e do patrimônio material e imaterial 
das comunidades de matriz africana. 

DF-ST1-14  
RJ-ST1-11 

        

20 Políticas 
Culturais - 
Produção 
Literária 

Criar, implantar e garantir editais específicos para a publicação e 
divulgação das produções literárias de negros(as), ciganos(as), 
indígenas, quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais. 

AL-ST3-02 
PI-ST1-03 

        

21 Educação - 
Evasão 

Promover o levantamento de dados macrorregionais, visando a 
reinserção escolar e a mitigação da evasão e repetência nas escolas 
públicas. 

ES-ST1-16 
PR-ST1-39  

        

22 Educação 
Escolar 
Indígena 

Garantir o direito à educação escolar específica indígena, 
diferenciada, intercultural, bilíngue/multilíngue e comunitária, 
seguindo regime de colaboração entre os entes federados, 
respeitando as culturas, identidades e especificidades dos 
povos/etnias indígenas, de acordo com a Constituição Federal de 
1988 e demais legislações relacionadas (Lei nº 9.394/1996; Lei nº 
10.639/2003 e Lei nº 11.645/2008), fomentando, para tanto, a 
implantação do Referencial Curricular Nacional para a Educação 
Escolar Indígena – RCNEI. 

DF-ST1-09 
MT-ST2-05  

        

23 Educação - 
Sistema 
socioeducativo 
 

Fortalecer as políticas públicas no sistema socioeducativo, com o 
objetivo de garantir os direitos dos adolescentes e jovens em 
situação de privação de liberdade e egressos, com base na formação 
educacional, cultural e desportiva. 

PB-ST2-05  

        

24 Políticas 
Culturais - 
Plano Nacional 
de Cultura 

Garantir o cumprimento das metas do Plano Nacional de Cultura 
(PNC), instituído pela Lei nº 12.343/10, especialmente da Meta 6, e 
apoio a projetos relevantes que estejam em consonância com as 
diretrizes e os critérios do Fundo Nacional de Cultura (FNC).  

MG-07  

        

25 Categoria 
professor 
indígena e 
quilombola 

Propor ao MEC a inserção das categorias “Professor(a) Indígena” e 
“Professor(a) Quilombola” na legislação que regulamenta a 
categoria. 

AL-ST1-04  

        

26  Educação - 
Ensino 
Religioso 

Garantir que o Art. 33 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
9.394/96, que trata do Ensino Religioso no ensino fundamental, seja 
implementado, por meio de palestras ministradas por 
representantes de cada religião e que seja abordada a diversidade 
das religiões de matriz africana. 

PR-ST4-02  

        

27 Educação - 
EJA 

Incentivar alfabetização na terceira idade na modalidade EJA 
(Educação de Jovens e Adultos), promovendo projetos de leitura e 
escrita. 

PR-ST1-26  

        

28 Educação do 
Campo 

Efetivar e execução nas escolas do/no Campo das leis sobre a 
Política Nacional de Educação do Campo e Programa Nacional de 
Educação na Reforma Agrária (PRONERA) de 2010; o Parecer 
CNE/CEB 36/2001, que dispõe sobre as Diretrizes Operacionais para 
a Educação Básica nas Escolas do Campo; a Resolução nº 2, de 28 
de Abril de 2008, que estabelece Diretrizes Complementares, 
normas e princípios para o desenvolvimento de Políticas Públicas de 
Atendimento à Educação Básica do campo; e o Decreto nº 6.040, de 
7 de fevereiro de 2007 (Política Nacional de Desenvolvimento). 

PR-ST1-25  
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29 Políticas 

Culturais - 
Biblioteca 

Criar uma biblioteca com acervo literário da cultura e religiosidade 
afro-brasileira, homenageando Zumbi dos Palmares. 

RJ-ST4-12  

        

30 Educação - 
Equipes 
multidisciplinares 
- Saúde 

Implementar políticas de Saúde pública nas escolas, abrangendo 
a capacitação dos profissionais da educação, por meio de equipe 
multidisciplinar (psicólogo, assistente social, pedagogo) para 
evitar a medicalização excessiva da infância, indicada para 
crianças negras, como por exemplo o uso banal de ritalina nas 
escolas. 

PR-ST3-22  

        

31 Educação - 
Criação de 
Universidade 
Indígena 

Construir Universidades Indígenas, com a composição do corpo 
docente priorizando profissionais indígenas e considerando as 
especificidades linguísticas dos povos indígenas, para facilitar a 
compreensão do processo de divulgação e de seleção. 

PR-ST1-16  

        

32 Educação - 
Legislação 
(outras) 

Fortalecer, aplicar e divulgar a Lei Federal 7.716/89, que define 
os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, inclusive 
nas instituições de ensino público e privadas, da Educação Básica 
ao Ensino Superior. 

PR-ST1-42  

        

33 Educação - 
Ensino Superior - 
UNILAB 

Garantir a implementação e a manutenção do projeto de criação 
da UNILAB, Leis nº 10.639/03 e nº 11.645/08, promovendo a 
cooperação e a integração efetiva da Universidade com os 
municípios do Maciço de Baturité e os países-parceiros. Para isso, 
faz-se necessário garantir, no currículo escolar municipal, 
conteúdos afrocentrados, trabalhando projetos em que haja 
inclusão de grupos étnico-raciais, adotando materiais didáticos a 
serem trabalhados no ensino básico, gerando avanços 
educacionais, culturais, econômicos e sociais para os municípios. 

CE-ST3-02  

        

34 Línguas 
Comunidades 
Tradicionais 

Possibilitar o ensino da escrita e da gramática das línguas faladas 
nas Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, a saber, de 
origem Bantu (Kimbundo e Kikongo), Ewe-Fon e Yorubá, mantidas 
até hoje através de tradição oral, com vistas à manutenção e 
preservação da tradicionalidade destes povos. 

DF-ST1-12 

        

35 Educação - 
Reconhecimento 
de escolas 
quilombolas 

Garantir que as escolas públicas e centros municipais de 
atendimento infantil instaladas nos territórios quilombolas sejam 
declarados como “Escolas e CEMEIS Quilombolas”, para que 
tenham acesso aos recursos especialmente destinados para essas 
unidades, em razão do atendimento aos alunos quilombolas. 

GO-ST3-07 

        

36 Escola Sem 
Partido 

Não aprovar Projetos de Lei como o “Escola Sem Partido”, que 
ferem a liberdade de expressão, a laicidade do estado e os direitos 
de grupos minoritários (em especial, mulheres, negros e 
população LGBT) em instituições de ensino municipais, estaduais 
e federais. 

SE-ST1-01  

        

37 Educação - 
Ensino Superior - 
Cotas (50%) 

Criar lei que assegure que 50% (cinquenta por cento) de todas as 
vagas em todos os cursos, nas Universidades Públicas estaduais, 
sejam destinadas aos alunos da rede pública estadual de ensino, 
que sempre estudaram na rede pública oficial, assim como, que 
seja assegurado que os alunos da rede pública de ensino que 
concluem o Ensino Médio sejam isentos da taxa de inscrição para 
o vestibular nas Universidades Públicas estaduais e que nos anos 
subsequentes tenham um desconto mínimo de 50% (cinquenta 
por cento) dessa mesma taxa. 

PR-ST1-40  

        

38 Educação - 
Ensino Superior - 
Cotas (100%) 

Estabelecer o percentual de 100% das cotas raciais nas 
Universidades Públicas de forma proporcional a todos os cursos, 
resguardando o acesso dos autistas às universidades. 

AC-ST3-03 

        

39 Educação - 
Outros 

Garantir no texto da Base Nacional Comum Curricular a inclusão 
dos termos “identidade de gênero” e “orientação sexual”, 
agregando ao pertencimento étnico-racial, bem como a retomada 
das orientações sobre Ensino Religioso da segunda versão da 
BNCC. 

DF-ST4-01 
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●●● SUBTEMA 3 – DO DESENVOLVIMENTO 
 
GT08 - EMPREENDEDORISMO, EMPREGO E RENDA 
 
# TEMA TEXTO CÓDIGOS 
1 Emprego e renda - 

Crédito/ 
empreendedorismo 

Fomentar o empreendedorismo e cooperativismo das 
populações negra, quilombola, indígena, cigana, demais povos e 
comunidades tradicionais e LGBT, por meio da concessão de 
linhas de crédito e microcrédito; estabelecimento de parcerias 
com entidades públicas e privadas; oferta de formação na área 
do empreendedorismo; realização de feiras culturais e de 
comercialização de produtos; assessoria; incentivos fiscais e 
tributários; e medidas de apoio à agricultura familiar, 
estimulando, assim, o desenvolvimento sustentável e a 
economia criativa e solidária praticada por essas populações. 

AC-ST3-01 
ES-ST1-28 
ES-ST3-03 
GO-ST1-14 
GO-ST3-06 
GO-ST3-10 
GO-ST3-25 
GO-ST4-21 
MG-01 
MT-ST1-03 
PB-ST3-02 
PR-ST1-59 
PR-ST3-13  
PR-ST3-23 
RJ-ST3-09 
RN-ST2-03 
SC-ST3-01 
SP-ST3-02 
TO-ST3-01 

        
2 Emprego e renda - 

Cotas (Serviço 
público) 

Garantir cotas (reserva de vagas) nos concursos públicos para a 
população negra, indígena, quilombola, de matriz africana e 
mulheres para todos os cargos do serviço público, em todos os 
poderes e esferas, na administração direta e indireta, 
assegurando seu cumprimento e fiscalização através de 
Comissões de Verificação, com a participação e protagonismo 
dos Movimentos Sociais organizados. 

AC-ST3-02 
CE-ST1-04 
DF-ST3-04 
ES-ST1-09 
GO-ST1-03 
MS-ST1-05 
MT-ST1-04 
PA-ST2-02 
PA-ST3-02 
PR-ST1-45 
PR-ST3-19 
PR-ST3-33 
RO-ST1-02 
RS-ST1-03 

        
3  Emprego e renda - 

Juventude 
Criar planos de promoção do trabalho decente para os jovens 
negros/as, ciganos/as, indígenas, quilombolas, de matriz 
africana e de terreiro e de demais povos e comunidades 
tradicionais, que conte com linhas de fomento e apoio financeiro, 
garantindo cursos e oficinas profissionalizantes voltadas ao 
acesso ao mercado de trabalho, incentivando formas 
associativas de trabalho entre os jovens e assegurando 
parcerias com entidades públicas e privadas para implantação 
de políticas de primeiro emprego. 

AP-11 
ES-ST1-35 
GO-ST3-01 
GO-ST3-02 
MG-15 
MT-ST1-08 
PI-ST3-04 
PR-ST1-52 
RJ-ST1-08 
RJ-ST3-15 
RS-ST2-01 

        
4 Emprego e renda – 

Empresas Privadas 
Ofertar incentivos, na forma de renúncia fiscal, selos, 
certificações e inclusão de critérios de desempate em licitações 
públicas, às empresas que estabeleçam cotas para negros/as, 
ciganos, indígenas e demais povos tradicionais em todos os 
níveis de emprego, inclusive em cargos de gestão, e que adotem 
programas de Promoção da Igualdade Racial e formação 
profissional, especialmente para a juventude negra. Em sentido 
contrário, criar mecanismos que impeçam a participação em 
processos licitatórios e acesso a incentivos fiscais para as 
empresas que tenham, comprovadamente, práticas de racismo 
e/ou injúria racial. 

GO-ST3-15 
MG-18 
MT-ST1-04 
PA-ST3-02 
PB-ST3-03 
PR-ST3-26 
PR-ST3-27 
RS-ST4-04 
SE-ST3-03 

        
5 Emprego e renda - 

Formação 
Fomentar, a nível municipal, estadual e federal, Políticas 
Públicas voltadas a formação e qualificação para o mercado 
profissional, considerando as populações negras, quilombolas, 
indígenas, ciganas, demais povos e comunidades tradicionais, 
mulheres e população LGBT, com recorte geracional, 
assegurando a criação de escolas técnicas com cursos 
permanentes em suas comunidades, conforme a especificidade 
de cada grupo, de modo a promover a geração de trabalho e 
renda focando, entre outras áreas, em práticas como pesca, 
agricultura familiar, coleta seletiva e reciclagem. 

GO-ST3-05 
GO-ST3-09 
MG-02 
MS-ST1-04 
MT-ST3-02 
RN-ST1-07 
RO-ST1-05 
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 6 Emprego e renda - 
Juventude - Jovem 
Aprendiz e Estágio 

Inclusão de jovens negros/as, indígenas, de demais povos e 
comunidades tradicionais e LGBT, por meio de cotas raciais, nos 
programas de estágio e jovem aprendiz, garantida a formação 
profissional e o incentivo aos estudos regulares. 

AP-11 
ES-ST1-22 
GO-ST4-23 
PR-ST2-16 
PR-ST3-28 

        

7 Emprego e renda - 
Geral 

Criar e garantir políticas de acesso ao mercado de trabalho e 
desenvolvimento econômico e sustentável que fomentem a 
igualdade de oportunidades e de remuneração, de forma a 
contribuir para a autonomia de negros e negras, indígenas, 
quilombolas, povos de terreiro e ciganos, demais comunidades 
tradicionais e migrantes do continente africano e da diáspora 
negra, por meio de incentivo fiscal, da qualificação e da 
assessoria. 

CE-ST3-01 
DF-ST4-15 
PR-ST2-24 
RJ-ST3-10 

        

8 Emprego e renda - 
Comunicação 

Promover e ampliar o acesso de profissionais negros nas áreas 
de comunicação, exigindo o cumprimento da legislação das 
concessões de rádios, TVs e mídias digitais referente à presença 
de profissionais negros/as e indígenas na produção e 
apresentação de seus conteúdos. 

PR-ST1-54 
PR-ST1-46 

        

9 Emprego e renda - 
Pessoas com 
deficiência 

Garantir politica pública de inclusão social para pessoas com 
deficiência dos segmentos cigano, indígena e quilombola. 
Reabilitação com Base na Comunidade – RBC, inserindo-as no 
mercado de trabalho, gerando oportunidade de participação 
proativa. 

AL-ST4-06  

        

10 Emprego e renda - 
Profissionais da 
PIR 

Realizar concursos para profissionais capacitados para a gestão 
das políticas de promoção da igualdade racial. 

 PR-ST2-30 

        

11 Emprego e renda - 
Estatuto da 
Igualdade Racial 

Garantir e fortalecer a implementação do estatuto da Igualdade 
Racial que trata da inclusão de negros e negras no mercado de 
trabalho. 

 PR-ST3-12 
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●●● SUBTEMA 3 – DO DESENVOLVIMENTO 
 

GT09 - SAÚDE, ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL 
 
# TEMA TEXTO CÓDIGOS 
1 Saúde - Saúde 

Integral da 
Mulher Negra 

Garantir a efetivação da política de saúde integral para mulher 
negra, indígena, cigana, quilombolas, muçulmanas, mulheres em 
situação de cárcere e mulheres trans e travestis, em todos os 
serviços da rede pública e conveniados do SUS, estimulando o 
programa parto humanizado, enfrentando a violência obstétrica 
com política de acompanhamento das gestantes, implementando 
políticas de monitoramento na assistência do pré-natal e durante o 
parto, a melhoria e qualificação do diagnóstico da doença 
falciforme na triagem neonatal, institucionalizando debates, a 
capacitação e formação permanente de profissionais de saúde, 
conforme a Política Nacional de Humanização do SUS, referente ao 
atendimento e acompanhamento, com ênfase na promoção da 
igualdade racial e étnica, erradicação de preconceitos, valorizando 
os saberes tradicionais; assegurando a estruturação dos 
equipamentos da rede de saúde pública, especialmente aqueles 
voltados para a saúde da mulher, cisgênero e transgênero, e em 
situação de desigualdade social e que dependem do SUS, 
garantindo-lhes acessibilidade, recursos humanos especializados, 
insumos e orçamento necessário. 

AC-ST4-03 
AL-ST3-03 
GO-ST3-17 
MG-16 
MS-ST3-01 
MS-ST4-03 
MT-ST1-01 
PB-ST4-02 
PR-ST4-06 
RS-ST2-03 
RS-ST4-01 
SE-ST3-02 
SE-ST4-07 

        
2 Saúde - Saúde 

Integral 
Implementar e monitorar a Política Nacional de Saúde Integral da 
População Negra e indígena, estendendo-a aos povos ciganos, 
quilombolas, comunidades de terreiros, demais povos e 
comunidades tradicionais, capoeiristas, população LGBT e pessoas 
com deficiência, de forma articulada com os Conselhos de 
Promoção da Igualdade Racial, obedecendo aos recortes 
geracionais garantidos nestes planos , além de garantir recursos 
para a criação de comitês estaduais e municipais para 
acompanhamento da política. 

AL-ST4-05 
DF-ST3-06 
DF-ST4-05 
ES-ST3-05 
GO-ST3-18 
MT-ST2-04 
PA-ST3-05 
PB-ST3-04 
PI-ST3-07 
PR-ST3-03 
RJ-ST4-19 
SC-ST4-01 
SE-ST1-02 

        
 3 Saúde - 

Formação 
(Combate ao 
Racismo) 

Ofertar formação inicial, continuada e permanente, assegurada 
dotação orçamentária, para os profissionais de saúde, incluindo 
conteúdos acerca da população negra, das mulheres e de povos e 
comunidades tradicionais, além de direitos humanos, saúde sexual 
e reprodutiva, de modo a combater o racismo  velado e 
institucionalizado, machismo, misoginia, violência sexual, 
LGBTfobia e outras violências relacionadas a questões étnico-
raciais. 

AL-ST3-04 
DF-ST1-01 
DF-ST4-04 
GO-ST4-25 
MG-16 
PA-ST3-06 
PR-ST3-05 
RJ-ST3-02 
RJ-ST4-06 
RJ-ST4-07  
RN-ST3-03 
RS-ST2-03 
SP-ST3-04 

        
4 Saúde - 

Campanhas 
Promover campanhas informativas, seminários, fóruns, eventos, 
atividades de sensibilização/mobilização, cartilhas e outras 
publicações sobre saúde e doenças correlacionadas a questões 
étnico-raciais, com ênfase no atendimento a enfermidades como 
doença falciforme e glaucoma, para divulgação junto às populações 
negras, indígenas,  quilombolas, ciganas, imigrantes e LGBT, com 
recorte geracional e de gênero e em linguagem acessível a pessoas 
com deficiência, garantindo sua veiculação em centros de ensino, 
serviços de saúde, ONG's, mídias sociais e demais espaços e 
contemplando, ainda, a oferta de programas de formação sobre 
esta temática para os profissionais de saúde. 

AP-09 
ES-ST3-05 
MS-ST1-07 
PB-ST3-04 
RJ-ST1-18 
RJ-ST4-07 
RJ-ST4-10 
RO-ST4-03 
TO-ST3-05 
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 5 Saúde - 

Violência 
obstétrica 

Tornar crime as práticas de violência obstétrica, ginecológica e 
abusos dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres negras, 
indígenas, de demais comunidades e povos tradicionais, lésbicas, 
com deficiência e população transgênero, visando inibir e erradicar 
essas violências no âmbito público e privado, garantindo 
atendimento humanizado, de acordo com a política nacional de 
humanização da assistência ao parto e da garantia dos direitos das 
gestantes, por meio de: formações e capacitações continuadas de 
profissionais de saúde sobre atendimento adequado às mulheres, 
inclusive as do sistema prisional; realização de um dia D contra a 
violência obstétrica; oferta de serviço acessível de saúde mental 
para mulheres vítimas deste tipo de violência e grupos de discussão 
no  pré-natal e pautando esse tema nos serviços públicos e privados 
e nos Conselhos de Saúde. 

GO-ST4-09 
MS-ST3-01 
MS-ST4-02 
MT-ST1-01 
PE-ST4-02 
RJ-ST4-03 
SP-ST4-07 
SP-ST4-08 
TO-ST4-01 

        
 6 Saúde - 

Doenças 
Efetivar programas de prevenção de doenças, especialmente da 
doença falciforme, nas populações negra e comunidades 
tradicionais, com recorte de gênero, geracional, de orientação 
religiosa e sexual, realizando mapeamento e controle das doenças 
que atingem estes povos, aprimorando seus diagnósticos, 
qualificando os profissionais da saúde e criando centros de 
referência para tratamento das mesmas, com vistas a fortalecer a 
pauta destas doenças no âmbito do Sistema Único de Saúde. 

AP-05 
ES-ST3-04 
GO-ST3-19 
MS-ST4-04 
PI-ST1-02 
SE-ST3-01 
SE-ST3-02 
TO-ST3-07 

        
 7 Saúde - 

Saberes 
Tradicionais 

Fomentar a aplicação dos saberes tradicionais afro-brasileiros e 
indígenas no que tange ao manejo da agricultura, fitoterapia e uso 
da medicina natural, com vistas à promoção da saúde e da 
soberania alimentar e à valorização de parteiras, pajés, raizeiros e 
benzedeiras, garantindo que estes saberes sejam reconhecidos 
pelo Estado e incluídos no SUS e assegurando, ainda, formação 
específica aos profissionais da saúde a respeito do tema. 

AC-ST4-07 
ES-ST4-03 
GO-ST3-20 
MT-ST4-06 
PQ-ST4-01 
PR-ST3-01 
PR-ST3-08 

        
 8 Saúde - 

Efetivação das 
Políticas de 
Saúde 

Aprovar e efetivar política de saúde específica para a população 
negra, quilombola, ciganas, religiões de matriz afro-ameríndia, 
juventude, indígenas do campo, da floresta e da água, além de 
outras populações em situação de vulnerabilidade, com captação 
de recursos federais e dotação orçamentaria para efetivação das 
mesmas. 

AP-07 
ES-ST1-13 
PE-ST3-01 
PR-ST3-09 
PR-ST4-10 
RN-ST3-04 
RO-ST3-07 

        
 9 Saúde - nos 

PCT's 
Garantir a implantação de políticas e postos de saúde dentro das 
comunidades tradicionais, com equipe de profissionais da saúde 
capacitados (incluindo as parteiras e doulas tradicionais) e 
equipamentos adequados aos atendimentos de emergência, além 
de editais específicos para contratação de equipes locais para 
atuarem no Programa Saúde da Família (PSF), garantindo 
tratamento, prevenção e promoção da saúde, com especial atenção 
às doenças prevalentes nestas comunidades (diabetes, hipertensão 
arterial, lúpus, doença falciforme, hanseníase, leishmaniose, 
tuberculose, etc). 

AP-06 
MT-ST3-04 
PI-ST3-01 
PQ-ST3-01 
PQ-ST4-03 

        
10 Saúde - Aborto Descriminalizar e legalizar o aborto, tratando como uma questão de 

saúde e não como crime, garantindo o acesso a procedimentos 
seguros, especialmente às mulheres negras e em situação de 
vulnerabilidade, com a devida regulamentação com base nos 
parâmetros da Organização Mundial da Saúde (OMS), bem como 
difundir amplamente informações sobre as hipóteses previstas 
legalmente para o acesso ao procedimento e aos métodos 
contraceptivos e combater a violência institucional em casos de 
aborto. 

DF-ST4-05 
MS-ST3-01 
PR-ST2-45 
PR-ST2-46 
SP-ST4-05 
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11 Saúde - Parto 

Humanizado 
Ampliar e garantir a cobertura da Rede Cegonha para 
implementação de rede de cuidados que assegurem às mulheres o 
direito ao planejamento reprodutivo e atenção humanizada à 
gravidez, ao parto e puerpério, bem como o direito das crianças ao 
nascimento seguro e crescimento saudáveis, garantindo às 
mulheres soropositivas a opção pela maternidade, ao mesmo 
tempo, assegurando partos diferenciados, respeitando 
especificidades das parturientes, com assistência desde o pré-natal 
até o nascimento, incluindo orientações e esclarecimentos sobre a 
escolha e tipo de parto, efetivando a Lei n ° 11.108/2005, com 
acompanhamento de doula ou parteira e intérprete de libras à 
escolha da paciente durante o parto e capacitação dos profissionais 
de saúde para a promoção do parto humanizado.  

AL-ST3-05 
RJ-ST4-15 
RO-ST3-02 
SP-ST4-09 

        
12 Saúde - 

Mortalidade 
Materna 

Garantir a redução da mortalidade materna no pré-natal, parto e 
puerpério por meio de: programa de atendimento e assistência 
qualificada e equânime às mulheres (negras, de axé, indígenas, 
quilombolas, de matriz africana e demais povos e comunidades 
tradicionais, LGBT e mulheres com deficiência e mobilidade 
reduzida), nas maternidades; programa de educação continuada, 
em todas as secretarias e esferas de governo, de Prevenção a 
Gravidez Precoce e não Planejada; Campanha nacional de 
enfrentamento à mortalidade de parturientes, especialmente as 
negras; capacitação de profissionais nos estados, municípios e 
Distrito Federal que atuam nos serviços essenciais de saúde de 
baixa, média e alta complexidade em relação aos direitos sociais, 
reprodutivos, obstétricos, violência física, psicológica e sexual 
incluindo os procedimentos ginecológicos e obstétricos seguros.   

AC-ST4-02 
GO-ST4-05 
GO-ST4-08 
SE-ST4-07 

        
13 Saúde - 

Indicadores 
Melhorar a qualidade dos sistemas de informação dos SUS no que 
tange à coleta, ao processamento e à análise dos dados 
desagregados por cor, etnia, gênero e identidade de gênero, 
respeitando o nome social, com formulários próprios de registro, 
garantindo a publicação anual e o monitoramento dos indicadores 
de saúde sobre a população negra, indígena, quilombola e cigana. 

AP-10 
DF-ST3-05 
GO-ST1-15 
PR-ST4-01 

        
14 Saúde - 

Comitês 
Técnicos 

Garantir a criação e/ou manutenção de Comitês Técnicos de Saúde 
das Populações negra e indígena nos municípios e estados, com 
destinação de recursos específicos, incluindo a garantia do 
atendimento à saúde das mulheres. 

AP-40 
GO-ST3-17 
GO-ST3-21 

        
15 Previdência 

Social 
Articular e criar a lei específica para as comunidades quilombolas e 
demais povos e comunidades tradicionais dentro da Previdência 
Social. 

AP-20 
RN-ST1-05  

        
16 Saúde - Outros  Assegurar o atendimento ao negro, ao índio e ao cigano mantendo 

a distribuição de medicações, médicos e profissionais 
especializados, veículos para atendimentos e UTI's móveis nas 
regiões e cidades com maior prevalência de afrodescendentes e 
indígenas, além das zonas rurais, aldeias negras e territórios mais 
vulneráveis. 

MT-ST3-05 
RN-ST3-07  

        
17
  

Saúde - Saúde 
Mental 

Fortalecer a área técnica de saúde da população negra nas ações 
de saúde mental e psicológica para todas as gerações e gêneros 
(rural, ribeirinho e urbana), com atenção ao alto índice de suicídio, 
levando em consideração a saúde emocional da população de 
egressos do sistema prisional e violência doméstica. 

AC-ST3-07  
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18 Assistência 
Social - 
Formação 

Que a secretaria de assistência social promova capacitação 
continuada aos seus funcionários com relação ao recorte racial e 
combate ao racismo institucional. Promover, nos espaços de CRAS 
e CREAS, Associações de Moradores e Escolas, debates sobre o 
tema de discriminação racial. Buscar junto as três esferas 
governamentais a capacitação e qualificação da mão de obra do 
negro, para inseri-lo ao mercado de trabalho. Fomentar a 
participação dos idosos negros (as) nas Políticas Públicas de 
atendimento para a melhor idade por meio de campanha de 
sensibilização. 

MS-ST1-04  

        

19 Assistência 
Social - Cestas 
básicas 

Implementar o programa de doação das cestas básicas com 
controle social dos quilombolas. 

MT-ST1-07  

        

20 Saúde - 
Comissão de 
Investigação 

Criar comissão permanente de investigação da mortalidade e 
morbidade em decorrência de fatores externos específicos da causa 
de violência; criação de comissões federais, estaduais e municipais 
no setor de epidemiologia com o objetivo de traçar o real perfil da 
mortandade da população negra, LGBT e negra/latina oriunda de 
causas externas. 

MG-17  

        

21 Assistência 
Social - 
Universalização 
do Atendimento 

Fortalecer as Políticas socioassistenciais nos territórios mais 
vulneráveis com vistas a universalização do atendimento. 

DF-ST3-08  

        

22
  

Saúde - 
Pesquisa 

Fomentar junto às Instituições de Ensino Superior a realização de 
estudos e pesquisas sobre racismo e saúde da população negra. 

PR-ST3-04  

        

23 Saúde - IST's Fiscalizar a aplicação dos recursos destinados a Infeccções 
Sexualmente Transmissíveis -ISTs-, executando e aplicando o 
mapeamento das áreas de atuação da população a que se destina e 
levantamento dos dados como idade e grau de escolaridade, para 
alimentar banco de dados para outras pesquisas. 

ES-ST4-01  

        

24 Assistência 
Social - 
Gerências 
específicas 

Garantir gerências específicas, dentro do SUAS (Sistema Único de 
Assistência Social) para as questões étnico-raciais e LGBT. 

AL-ST4-07  

        

25 Saúde - 
Assistência 
religiosa 

Garantir, através de portaria ministerial (Ministério da Saúde), que 
religiosos de matrizes africana e afro-brasileiras, quando 
internados em hospitais públicos e privados, possam ter assistência 
de seus pais e mães de santo. 

AL-ST4-01  

        

26 Assistência 
Social - Pessoa 
com deficiência 

Criar uma casa de acolhimento diurno para maiores de 18 anos com 
deficiência. 

RJ-ST3-04 

        

27 Assistência 
Social - 
Garantia de 
Direitos 

Garantir, nas três esferas de governo, a permanência dos benefícios 
sociais já assegurados na Política de Assistência Social, entre eles 
Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada e benefícios 
eventuais. 

RN-ST1-05  

        

28 Assistência 
Social - CRAS 
quilombola 

Garantir a implementação e o funcionamento dos CRAS quilombolas 
nos municípios e estados. 

 GO-ST4-19 
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●●● SUBTEMA 4 – DISCRIMINAÇÃO MÚLTIPLA OU AGRAVADA 
 
GT10 - GÊNERO, O QUE INCLUIRÁ OS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS E A 
VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA 
 
 
# TEMA TEXTO CÓDIGOS 
1 Saúde Integral 

da Mulher 
Negra 

Garantir a efetivação da política de saúde integral para mulher 
negra, indígena, cigana, quilombolas, muçulmanas, mulheres em 
situação de cárcere e mulheres trans e travestis, em todos os 
serviços da rede pública e conveniados do SUS, estimulando o 
programa parto humanizado, enfrentando a violência obstétrica 
com política de acompanhamento das gestantes, implementando 
políticas de monitoramento na assistência do pré-natal e durante o 
parto, a melhoria e qualificação do diagnóstico da doença falciforme 
na triagem neonatal, institucionalizando debates, a capacitação e 
formação permanente de profissionais de saúde, conforme a Política 
Nacional de Humanização do SUS, referente ao atendimento e 
acompanhamento, com ênfase na promoção da igualdade racial e 
étnica, erradicação de preconceitos, valorizando os saberes 
tradicionais; assegurando a estruturação dos equipamentos da rede 
de saúde pública, especialmente aqueles voltados para a saúde da 
mulher, cisgênero e transgênero, e em situação de desigualdade 
social e que dependem do SUS, garantindo-lhes acessibilidade, 
recursos humanos especializados, insumos e orçamento necessário. 

AC-ST4-03 
AL-ST3-03 
GO-ST3-17 
MG-16 
MS-ST3-01 
MS-ST4-03 
MT-ST1-01 
PB-ST4-02 
PR-ST4-06 
RS-ST2-03 
RS-ST4-01 
SE-ST3-02 
SE-ST4-07 

        
 2 Serviços 

especializados 
– violência  

Implantar e ampliar as Delegacias da Mulher para atendimento das 
vítimas de violência doméstica, assim como o combate a todas as 
formas de abuso de direitos contra as mulheres (mulher negra, cis, 
trans, indígenas, quilombolas e ciganas), resguardando 
atendimento das vítimas separado do agressor, observando as 
especificidades de comunidades tradicionais de Matriz Africana e 
remanescentes Quilombolas e contemplando abordagem racial por 
meio da inserção do quesito raça/cor no registro dos boletins de 
ocorrência, visto que a maioria das vítimas e agredidas são 
mulheres negras, garantindo, ainda, equipe capacitada, inter e 
multidisciplinar composta por mulheres e LGBT, incluindo as Casas 
Abrigo. Que as Secretarias de Segurança Pública garantam o 
atendimento integral e contínuo das DDM, durante 24 horas e 7 dias 
na semana e, nas cidades que não tenham, que o atendimento 
defina-se pela criação de unidade de referência para as demandas 
desta população, com fundamento no artigo 5º da Lei 12.288/2010. 

AP-30 
MT-ST1-05 
PI-ST2-02 
PI-ST4-02 
PR-ST2-06 
PR-ST3-20 
RJ-ST2-13 
RS-ST4-02 
SE-ST4-06 
SP-ST4-06 
TO-ST4-02 

        
 3 Combate à 

Violência 
Obstétrica 

Tornar crime as práticas de violência obstétrica, ginecológica e 
abusos dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres negras, 
indígenas, de demais comunidades e povos tradicionais, lésbicas, 
com deficiência e população transgênero, visando inibir e erradicar 
essas violências em âmbito público e privado, garantindo 
atendimento humanizado, de acordo com a política nacional de 
humanização da assistência ao parto e da garantia dos direitos das 
gestantes, por meio de: formações e capacitações continuadas de 
profissionais de saúde sobre atendimento adequado às mulheres, 
inclusive as do sistema prisional; realização de um dia D contra a 
violência obstétrica; oferta de serviço acessível de saúde mental 
para mulheres vítimas deste tipo de violência e grupos de discussão 
no  pré-natal e pautando esse tema nos serviços públicos e privados 
e nos Conselhos de Saúde. 

GO-ST4-09 
MS-ST3-01 
MS-ST4-02 
MT-ST1-01 
PE-ST4-02 
RJ-ST4-03 
SP-ST4-07 
SP-ST4-08 
TO-ST4-01 
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 4 Mulheres - 

Emprego e 
renda 

Desenvolver ações e estratégias para o acesso ao mercado de 
trabalho e à renda para mulheres negras, de comunidades 
tradicionais, LGBT e jovens, inclusive as que estão fora da escola, 
por meio de: projetos de capacitação, qualificação e 
profissionalização; efetivação de cursos profissionalizantes, 
incluindo campanhas de incentivo aos estudos regulares e estágios 
remunerados; garantia de vagas de emprego nos espaços públicos 
e privados; política de formação para mulheres de religiões de 
matriz africana e afrodescendentes; espaços específicos para 
implementar projetos da economia solidária para o 
empreendedorismo dessas mulheres. 

AP-11 
MT-ST1-03 
MT-ST1-04 
MT-ST3-02 
PI-ST2-05 
PI-ST3-04 
PI-ST4-03 

        
 5 Políticas 

Públicas para 
mulheres 

Que os governos estaduais e federal garantam a efetivação e 
implementação dos Planos Nacional e Estaduais de Políticas para 
Mulheres, assegurando a continuidade das políticas afirmativas 
voltadas às mulheres negras, indígenas, ciganas, quilombolas, 
muçulmanas, mulheres em situação de cárcere, mulheres trans e 
travestis, e em situação de desigualdade social, com enfoque na 
educação inclusiva e não sexista, saúde, direitos sexuais e 
reprodutivos, de enfrentamento à violência e acesso ao mercado de 
trabalho, assegurando no Plano Plurianual (PAA) e Lei das Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) os recursos necessários.  

AP-49 
MS-ST3-03 
MT-ST1-02 
PI-ST4-04 
PR-ST2-01 
PR-ST4-06 

        
 6 Mulheres - 

Sistema 
Penitenciário 

Garantir os direitos das mulheres privadas de liberdade no que diz 
respeito à dignidade humana e ao cumprimento da Lei de Execuções 
Penais, em especial no tocante às mulheres negras, refugiadas e 
estrangeiras, por meio de medidas como: acesso à justiça; 
educação; profissionalização e inserção no mercado de trabalho; 
sensibilização da população sobre a importância social do seu 
acolhimento; direito à visita íntima; ampliação de vagas no sistema 
prisional para cumprimento de pena em penitenciárias, e não em 
delegacias; cumprimento da legislação que trata dos direitos das 
gestantes, para que possam cumprir a pena em regime domiciliar no 
período de gravidez, amamentação e criação, com acompanhamento 
psicológico e socioassistencial, garantindo-lhes o direito à 
maternidade; e criação de políticas públicas voltadas especialmente 
para adolescentes negras no sistema socioeducativo.  

DF-ST2-09 
GO-ST2-04 
PB-ST4-02 
PR-ST2-03 
PR-ST2-40 
PR-ST2-52 

        
 7 Pacto Nacional 

de 
Enfrentamento 
à Violência 
contra as 
Mulheres 

Os governos, em suas distintas competências, devem assumir o 
Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e 
denunciar os números de violência no país, nos Estados, Municípios 
e Regiões, aliado à garantia e promoção de campanhas de combate 
à violência doméstica e sexual contra as mulheres, principalmente 
as mulheres negras, mulheres trans e de comunidades tradicionais, 
e que as campanhas governamentais de combate ao racismo 
incluam os temas da violência e da valorização das mulheres, 
capacitando servidores das Secretarias de Segurança Pública em 
todos os níveis. 

MT-ST4-05 
PI-ST2-01 
PI-ST4-01 
SP-ST4-03 
SP-ST4-10 

        
 8 Aborto Descriminalizar e legalizar o aborto, tratando como uma questão de 

saúde e não como crime, garantindo o acesso a procedimentos 
seguros, especialmente às mulheres negras e em situação de 
vulnerabilidade, com a devida regulamentação com base nos 
parâmetros da Organização Mundial da Saúde (OMS), bem como 
difundir amplamente informações sobre as hipóteses previstas 
legalmente para o acesso ao procedimento e aos métodos 
contraceptivos e combater a violência institucional em casos de 
aborto.  

DF-ST4-05 
MS-ST3-01 
PR-ST2-45 
PR-ST2-46 
SP-ST4-05 
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 9 Mortalidade 
materna 

Garantir a redução da mortalidade materna no pré-natal, parto e 
puerpério por meio de: programa de atendimento e assistência 
qualificada e equânime às mulheres (negras, de axé, indígenas, 
quilombolas, de matriz africana, de demais povos e comunidades 
tradicionais, LGBT e mulheres com deficiência e mobilidade 
reduzidas), nas maternidades; programa de educação continuada, 
em todas as secretarias e esferas de governo, de Prevenção a 
Gravidez Precoce e não Planejada; Campanha nacional de 
enfrentamento à mortalidade de parturientes, especialmente as 
negras; capacitação de profissionais nos estados, municípios e 
Distrito Federal que atuam nos serviços essenciais de saúde de 
baixa, média e alta complexidade em relação aos direitos sociais, 
reprodutivos, obstétricos, violência física, psicológica e sexual 
incluindo os procedimentos ginecológicos e obstétricos seguros.   

AC-ST4-02 
GO-ST4-05 
GO-ST4-08 
SE-ST4-07 

        

10 Parto 
humanizado 

Ampliar e garantir a cobertura da Rede Cegonha para 
implementação de rede de cuidados que assegurem às mulheres o 
direito ao planejamento reprodutivo e atenção humanizada à 
gravidez, ao parto e puerpério, bem como o direito das crianças ao 
nascimento seguro e crescimento saudáveis, garantindo às 
mulheres soropositivas a opção pela maternidade, ao mesmo tempo, 
assegurando partos diferenciados, respeitando especificidades das 
parturientes, com assistência desde o pré-natal até o nascimento, 
incluindo orientações e esclarecimentos sobre a escolha e tipo de 
parto, efetivando a Lei n ° 11.108/2005, com acompanhamento de 
doula ou parteira e intérprete de libras à escolha da paciente 
durante o parto e capacitação dos profissionais de saúde para a 
promoção do parto humanizado.   

AL-ST3-05 
RJ-ST4-15 
RO-ST3-02 
SP-ST4-09 

        

11 Mulheres - 
Educação 

Garantir a inclusão dos conteúdos sobre os direitos sexuais e 
reprodutivos, étnico-raciais, gênero e identidade de gênero, 
orientação sexual e sexualidade, pessoa com deficiência, enquanto 
temas transversais, nas orientações pedagógicas e nos projetos 
políticos e pedagógicos nas instituições de ensino formal e informal, 
bem como a obrigatoriedade do recolhimento, pelo Ministério da 
Educação, de todo e qualquer material que traga estereótipos 
inferiorizantes das mulheres e demais diversidades, garantindo 
formação continuada aos professores de escolas públicas, em todos 
os níveis de ensino, no que se refere aos conteúdos propostos, 
interseccionado com a questão de raça e etnia. 

DF-ST4-03 
MT-ST4-01 
PI-ST2-05 
TO-ST1-02 

        

12 Cotas para 
mulheres 

Garantir que a partir de 2018 nas seleções e concursos públicos seja 
assegurada a porcentagem mínima de 20% para os povos 
tradicionais (indígenas, quilombolas, ciganos e povo de terreiro), 
com inclusão de mulheres negras e juventude negra, dentro dos 
editais, nas esferas municipal, estadual e federal. 

AP-50 
GO-ST1-03 
PR-ST2-56 

        

13  Habitação 
para mulheres 

Garantia de recursos financeiros para o desenvolvimento de ações, 
políticas e programas de moradia, assegurando ações para viabilizar 
acesso prioritário e facilitado às mulheres negras, quilombolas, 
indígenas, refugiadas e ciganas, dentro dos seus territórios de 
direito, instituindo critério de dupla pontuação para mulheres 
afrodescendentes e arrimos de famílias nos programas 
habitacionais do governo federal. 

MG-08 
SP-ST3-03  

        

14 Participação 
de Gênero 

Promover e garantir a participação efetiva de mulheres, nos 
diferentes segmentos das Políticas Públicas, assegurando a sua 
participação nas decisões públicas da cidade. 

 RJ-ST2-11 

        
15 Recursos para 

eventos 
diversos 

Garantir recursos para campanhas informativas, eventos, 
capacitações, encontros e atividades dos segmentos de mulheres 
negras, ciganas, indígenas e de outras etnias, destacando-se a 
problematização das suas especificidades sociais, bem como os 
benefícios sociais destinados à diversidade racial das mulheres. 

 MG-09 



CADERNO DE PROPOSTAS

47 

 
●●● SUBTEMA 4 – DISCRIMINAÇÃO MÚLTIPLA OU AGRAVADA 
 
GT11 - RELIGIÕES TRADICIONAIS DE MATRIZ AFRICANA 
 
# TEMA TEXTO CÓDIGOS 
 1 Campanhas de 

conscientização 
- Ações 
educativas 

Promover campanhas permanentes e atividades educativas 
voltadas para o enfrentamento à intolerância religiosa, conforme 
preconizado no Parágrafo 3º do Art. 10 do Estatuto da Igualdade 
Racial, com especial atenção às religiões de matriz africanas, 
afrodescendentes e afro-ameríndias, incluindo: a) campanhas, nas 
instituições públicas e privadas (escolas da rede pública de ensino, 
nos órgãos administração pública e na mídia e demais meios de 
comunicação), contemplando ações de divulgação da Lei de 
combate à intolerância religiosa, mobilização em torno das datas 
do calendário das comunidades tradicionais de matriz africana e 
povos de terreiro e o estímulo à eliminação de estereótipos; b) 
programas culturais e educacionais; c) debates, intercâmbios e 
seminários de conscientização; e d) encontros ecumênicos com 
todas as religiões, combatendo também a islamofobia. 

AC-ST1-03 
AL-ST4-03 
AP-12 
GO-ST3-13 
GO-ST4-07 
MG-21 
MS-ST2-07 
PI-ST1-07 
PR-ST2-08 
PR-ST4-13 
RJ-ST1-09 
RJ-ST2-04 
RN-ST4-03 
RO-ST1-08 
RO-ST2-01  
SE-ST2-05 

        
 2 Serviços 

especializados 
Fortalecer instituições e criar Grupo de Trabalho envolvendo 
Secretarias de Segurança Pública, Movimentos Sociais (negro, 
LGBT povos de terreiro e direitos humanos), Órgãos de Promoção 
da Igualdade Racial, Ministério Público Federal e seccionais da OAB, 
nas três esferas de governo, para elaborar projetos que resultem 
na criação e/ou efetivação de serviços especializados no combate 
ao crime de racismo e à intolerância religiosa, à violência contra o 
patrimônio físico das tradições de matriz africana e das 
comunidades afrodescendentes, incluindo os crimes cometidos 
pela internet, por meio da criação de: delegacias, varas especiais, 
núcleos, promotorias, ouvidorias e fóruns permanentes específicos 
para o atendimento às vítimas de intolerância religiosa; garantindo 
equipe multiprofissional qualificada, com formação permanente e 
continuada dos agentes públicos, especialmente os de segurança 
pública e do  judiciário, com vistas a um atendimento humanizado; 
encaminhamento das ocorrências para apuração e elaboração de 
termo de conduta; ofertando assistência jurídica para orientação e 
encaminhamento de denúncias; objetivando a efetivação das 
penalidades ligadas a esses crimes e sua tipificação nos registros 
de ocorrência. 

AC-ST4-05 
AP-29 
ES-ST1-31 
ES-ST2-06 
GO-ST2-03 
GO-ST4-01 
GO-ST4-14 
MA-ST4-01 
MS-ST2-03 
MS-ST3-02 
PB-ST2-01 
RN-ST4-02 
RO-ST4-05 
RS-ST4-02 
SC-ST2-02 
TO-ST2-07 

        
 3 Formação Desenvolver ações de formação para o enfrentamento ao racismo 

institucional e à intolerância religiosa, com o objetivo de garantir a 
conscientização, o respeito aos direitos humanos e uma conduta 
não racista por parte de profissionais, respaldando a dignidade da 
população negra, afrodescendente e de matriz africana, por meio 
de: a) Plano de Formação continuada de profissionais, pelas 
instituições e órgãos públicos da administração direta e indireta, 
em etapas presenciais e à distância, via plataforma digital; b) 
formação de conselheiros municipais e estaduais, de profissionais 
das várias áreas, como da educação, da área jurídica, que atuam 
nas Ouvidorias e Defensorias Públicas; c) formação continuada dos 
operadores da segurança pública, em caráter obrigatório, com 
inserção desses temas na grade curricular; d) inserção do tema da 
religiosidade afro-ameríndia como disciplina regular nos cursos 
para policiais, como parte da política de segurança pública; e e) 
palestras e outras ações educativas nas diversas Políticas Públicas 
de forma transversal para a integração das comunidades. 

AC-ST4-06 
AP-16 
AP-41 
GO-ST2-03 
GO-ST3-13 
GO-ST4-03 
GO-ST4-07 
PE-ST2-01 
PR-ST1-07 
PR-ST1-09 
PR-ST1-41 
RN-ST2-04 
SP-ST3-01 
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 4 Direito ao culto Garantir a liberdade de expressão e os direitos das tradições 
religiosas de matrizes africana e afro-brasileira de: a) professarem 
e praticarem, inclusive de possuir símbolos sagrados e trajes 
religiosos; b) acesso igualitário das lideranças de matriz africana e 
muçulmanas para assistência e atendimento nas instituições 
públicas e de privação de liberdade (hospitais, asilos, manicômios 
e penitenciárias) e outros espaços públicos como, por exemplo, 
(praças, escolas e demais logradouros); c) espaços reservados nos 
cemitérios para desenvolver suas tradições litúrgicas; d) área 
ambiental, com matos e na proximidade de rios e lagos; e) proteção 
dos terreiros pelo Estado (federativo), usando mecanismos de 
segurança púbica para garantia de liberdade de culto; f) garantia 
da inviolabilidade dos templos e; g) defesa contra qualquer 
tentativa de marginalizar e/ou proibir o culto sob qualquer aspecto, 
independente da formalização legal. 

AL-ST2-04 
AL-ST4-01 
AP-43 
AP-44 
GO-ST4-12 
PA-ST1-02 
PA-ST3-03 
PR-ST1-13 
PR-ST2-43 
RJ-ST4-05 
RJ-ST4-09 
RO-ST4-02 

        

 5 Terreiros – 
mapeamento  

Desenvolver e incentivar ações de mapeamento, identificação, 
registro, inventário, reconhecimento e fomento da titulação dos 
terreiros tradicionais de religião de matriz africana, a fim de: a) 
incentivar o cadastro das casas de segmentos religiosos de matriz 
africana nos núcleos de direitos humanos da OAB e MP; b) construir 
banco de dados e dossiê sobre os povos de terreiro e comunidades 
quilombolas com informações para subsidiar ações preventivas que 
garantam a idoneidade física dos templos e praticantes, e acesso a 
direitos e serviços nas comunidades, identificando as principais 
demandas com direcionamento para a atuação das Políticas 
Públicas e garantia de recursos; e c) elaborar plano de tombamento 
dos terreiros por meio do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional - IPHAN. 

CE-ST1-05 
GO-ST4-18 
PE-ST1-01 
PQ-ST4-05 
PR-ST1-12 
PR-ST4-18 
RJ-ST3-05 
RJ-ST4-21 
RO-ST3-03 
TO-ST4-06  

        

 6 Cultura Promover ações que visem o reconhecimento e fortalecimento do 
patrimônio histórico e cultural, material e imaterial dos povos e 
comunidades tradicionais de matriz africana, como forma de 
preservação dessa cultura, tais como: fomento aos pontos de 
memória e a programas desenvolvidos nos territórios de matriz 
africana; promoção de eventos culturais, de preservação e 
manutenção dos territórios dos povos de terreiro; criação e 
construção de centros de tradições culturais nas zonas urbanas e 
rurais; realização de inventário pelas Secretarias de Cultura; e 
transformação ou criação de locais públicos para realização de 
cultos afro-brasileiros. 

DF-ST1-14 
ES-ST1-03 
GO-ST4-06 
GO-ST4-10 
PR-ST4-12 
PR-ST4-19 
RJ-ST4-13 
RN-ST1-06 

        

 7 Estado Laico Fazer cumprir o caráter laico do Estado, previsto na Constituição da 
República, por meio de medidas como: a) inclusão no currículo 
escolar de ações de enfrentamento das intolerâncias religiosas, 
promovendo a valorização e o respeito à pluralidade religiosa e 
cultural, a liberdade de não-crença, e o combate ao proselitismo; 
b) proibição da institucionalização e capelania de quaisquer 
segmentos religiosos em presídios e instituições públicas de 
reintegração social; c) garantia do direito ao amparo religioso 
desde que promovido em foro íntimo e privado do indivíduo e sua 
família; d) supressão do uso de símbolos religiosos em repartições 
públicas; e e) ações de formação e informação do Estado à 
sociedade civil. 

AL-ST4-02 
DF-ST4-13 
GO-ST3-12 
MG-05 
MT-ST3-08 
RJ-ST2-14 

        

 8 Saúde Promover a integridade com equidade na atenção à saúde das 
populações de religiões de matriz afro-ameríndia e implantar 
instâncias de referência na assistência e tratamento integral das 
doenças genéticas e daquelas com maior incidência na população 
negra, assegurando os recortes de gênero, geracional, de 
orientação religiosa e sexual, nos estados e municípios, 
capacitando profissionais de forma permanente para o atendimento 
qualificado dessas populações e de suas especificidades no 
território, bem como garantir que os poderes públicos reconheçam 
as práticas e saberes medicinais tradicionais, incorporando-os na 
implantação da Política de Práticas Integrativas e Complementares 
à Saúde – PICS. 

AP-40 
ES-ST4-03 
GO-ST3-19 
MT-ST4-06 
RN-ST3-04 
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9 Políticas 
Públicas 

Estabelecer o recorte étnico-racial como tratamento transversal 
nas Políticas Públicas, garantindo a igualdade e qualidade no 
atendimento da população de religiões de matriz africana, com 
destaque para as políticas de Assistência Social, Saúde, Educação, 
Habitação e Segurança Pública, bem como promovendo a 
integração das comunidades tradicionais de Matriz Africana no 
conjunto dessas políticas, nas três esferas governamentais. 

GO-ST4-04 
PQ-ST4-04 
PR-ST2-09 
RJ-ST1-24 
RJ-ST4-14 

        
10 Valorização Promover ações afirmativas, nas três esferas de governo, para 

valorização da cultura e religião de matriz africana e povos de 
terreiro, dando-lhes visibilidade, por meio de: elaboração de 
cartilhas com ampla distribuição em espaços públicos e a partir do 
diálogo com estes segmentos; realizando encontros, seminários e 
outros eventos que abordem o tema afro-brasileiro e religiões de 
matriz africana; e contribuindo para a construção de uma agenda 
conjunta dos vários segmentos (LGBT, negros e religiosidade) para 
o combate a violação de direitos por eles sofridos. 

AP-48 
CE-ST1-11 
GO-ST4-20 
PR-ST4-15 
RJ-ST4-21 

        
11 Educação Assegurar a aplicabilidade das Leis nº 10639/03 e nª 11645/08, 

bem como do Art. 33 da Lei nº 9.394/96, que trata o Ensino 
Religioso no ensino fundamental, garantindo, no ambiente escolar 
e em instituições de ensino públicas e privadas, a inclusão de 
reflexões que abordem a diversidade das religiões de matriz 
africana e a intolerância religiosa, com a representação de cada 
religião, garantindo uma educação mais equânime e que combata 
o estigma religioso. 

AC-ST4-04 
AP-47 
PR-ST4-02 
PR-ST4-03 
RJ-ST4-02 

        
12 Liberdade de 

consciência 
Fazer cumprir o Art. 5º, inciso VI da Constituição Federal, bem 
como o Art. 24 do Estatuto da Igualdade Racial e a Lei Caó 
7.716/89, efetivando o direito à inviolabilidade da liberdade de 
consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos 
cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais 
de culto, como: terreiros e espaços públicos (cemitérios, 
cachoeiras, bosques, praias, matas) e as especificidades culturais 
de cada religião e da humanização do atendimento nos 
estabelecimentos públicos e privados. 

PR-ST2-50 
PR-ST2-53 
PR-ST4-04 
RJ-ST4-21 
RO-ST2-04 

        
13 Coleta e 

sistematização 
de dados 

Incluir nos instrumentais das políticas de saúde, educação e 
assistência social a identificação das comunidades tradicionais de 
matriz africana e povos de terreiro, a fim de permitir a catalogação 
e sistematização, pelo Governo Federal, de dados estatísticos sobre 
crimes de racismo e intolerância religiosa, assim como a produção 
de diagnósticos socioeconômicos e de indicadores que possam 
subsidiar as políticas voltadas para esses segmentos. 

AC-ST4-01 
CE-ST1-10 
SE-ST4-03 

        
14 Sacralização Assegurar, em lei, o direito à sacralização de animais como fator 

histórico, social, ancestral e religioso, considerando o papel 
fundamental das religiões de matriz africana, afro-brasileiras, 
povos de terreiros e indígenas na construção da sociedade 
brasileira. Que seja arquivado processo que tramita no STJ que 
trata deste tema, respeitando a tradicionalidade e segurança 
alimentar dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. 

CE-ST2-02 
DF-ST4-15 
ES-ST4-09  

        
15  Mídias e 

comunicação 
Promover a diversidade étnica e as religiões de matriz africana e 
afro-brasileiras por meio das propagandas oficiais dos governos 
nas três esferas, criando dispositivos antirracistas e de valorização 
étnico-racial e religiosa, e exigir o cumprimento da legislação 
acerca das concessões públicas de rádio, TVs e mídias digitais, 
exigindo a inclusão em suas programações de programas culturais 
e educacionais, que abordem a temática das religiões de matrizes 
africana e indígena. 

MT-ST1-06 
MT-ST3-07 
PR-ST1-53 
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16 ECA e 
religiosidade 

Que o Ministério Público elabore e emita relatório semestral com 
diagnóstico das violações e violências contra a juventude negra, 
indígena e cigana, com o objetivo de que os três poderes cumpram 
e efetivem os princípios e diretrizes do Estatuto da Criança e do 
Adolescente - ECA, do Estatuto da Juventude e do Estatuto da 
Igualdade Racial, bem como e, prioritariamente, a manutenção das 
garantias constitucionais e projeto de lei que ratifique o ECA no que 
se refere à religiosidade, respeitando dogmas, preceitos e 
fundamentos e que o CONANDA inclua em suas ações, deliberações 
e demais atividades as temáticas das políticas étnico-raciais e 
povos tradicionais e de matriz africana. 

RO-ST2-03 
SP-ST4-01 

        

17 Etnodesenvol-
vimento 
sustentável  

Garantir a implantação do Plano Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais e a compra de 
alimentos para merenda escolar por parte de estados e municípios, 
de cooperativas comunidades tradicionais de matriz africana e 
povos de terreiro, em conformidade com o PNAE - Programa 
Nacional de Alimentação Escolar. 

ES-ST4-08 
GO-ST3-28 

        

18 Participação Criar e fomentar espaços permanentes, em rede, com apoio do 
poder público, por meio de fundos específicos definidos nos 
instrumentos de planejamento (PPA, LDO e LOA) para as iniciativas 
de movimentos sociais e institucionais no combate à intolerância 
religiosa, incluindo a criação de Conselhos Municipais e Regionais 
compostos pela sociedade civil para garantir, entre outras 
demandas, a implantação da lei de proteção ao direito de culto, 
prevista na Constituição Federal de 1988. 

GO-ST4-02 
GO-ST4-15 

        

19 Racismo 
Institucional 

Efetivar o Programa de Combate ao Racismo Institucional - PCRI, 
garantindo formação continuada para os agentes do Estado como 
forma de combater o crime de racismo religioso. 

PE-ST2-01 
PR-ST4-05 

        

20 Criminalização 
de condutas 
anti-religiosas 

Tornar crime contra o patrimônio cultural os ataques aos templos 
das religiões de matriz afro-brasileira, nos termos da Constituição 
Federal e das leis que os protegem, estabelecendo que às penas 
deste tipo de crime sejam somadas às de intolerância religiosa, 
tendo em vista que essas ações lesionam bens referentes à história, 
à memória, à dignidade e identidade dos fiéis das religiões afro-
brasileiras, o que justifica o seu combate implacável. Para isto, 
deve-se criar um Conselho de Comunidades Afro-brasileiras de 
Matriz Africana, visando as seguintes ações: a) amparo legal das 
comunidades que garanta a criminalização do terrorismo religioso 
e; b) apuração de denúncias; assegurando assim, o cumprimento 
do papel do Estado perante a sociedade. 

SP-ST4-02 

        

21 Plano Nacional 
de 
Enfrentamento 
à Intolerância e 
Promoção da 
Igualdade 
Religiosa 

Criar e implementar um Plano Nacional de Enfrentamento à 
Intolerância e Promoção da Igualdade Religiosa, equiparando os 
direitos dos Povos Originários e Comunidade Tradicionais às 
demais denominações religiosas, bem como combater a imposição 
e o proselitismo de igrejas e religiões dentro das aldeias e 
comunidades indígenas que discriminam e impedem a 
tradicionalidade espiritual, cultural, modo de vida, a prática dos 
pajés e uso de plantas medicinais, praticando o etnocídio, assim 
como a evangelização em massa dos povos indígenas e as 
perseguições das lideranças espirituais. 

DF-ST4-14  

        

22 Tipificação Tornar hediondo o crime de vilipêndio religioso, aumentando a 
pena.  

 AP-14 

        

23 Código 
Brasileiro de 
Ocupação 

Rever a classificação no código 2631 (ministro de culto, 
missionários, teólogos e profissionais assemelhados) do Código 
Brasileiro de Ocupação - CBO na qualificação de seus subitens, para 
reconhecimento dos sacerdotes e sacerdotisas dos Povos 
Tradicionais de Matriz Africana, e que seja discutido com os 
mesmos esta revisão. 

ES-ST4-11  

 
      

24 Frentes 
Parlamentares 

Criar frentes parlamentares dos Povos Tradicionais de Matriz 
Africana. 

 ES-ST4-06 
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●●● SUBTEMA 4 – DISCRIMINAÇÃO MÚLTIPLA OU AGRAVADA 
 
GT12 - LÉSBICAS, GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS, TRANSEXUAIS E 
TRANSGÊNEROS - LGBT 
 
# TEMA TEXTO CÓDIGOS 
 1 LGBT- Espaços 

Institucionais 
Criar espaços institucionais (delegacias, varas, promotorias e 
defensorias públicas) especializadas no combate aos crimes de 
racismo, LGBTfobia e intolerâncias correlatas, bem como núcleos 
específicos dentro das instituições já existentes, garantindo o 
acesso à justiça e ao direito de defesa a essas populações, com 
equipes multiprofissionais qualificadas, atendimento humanizado e 
assistência jurídica que possibilite o acesso às informações legais 
necessárias. 

AC-ST2-02 
AC-ST4-05 
ES-ST1-30 
ES-ST2-06 
GO-ST4-01 
GO-ST4-26 
MA-ST4-01 
MS-ST2-02 
MS-ST3-02 
PB-ST2-01 
RO-ST4-05 
RS-ST4-02 

        
 2 LGBT - 

Combate à 
LGBTfobia 

Garantir o desenvolvimento e a efetivação de programas, políticas 
e parcerias, nas três esferas de governo, que combatam a 
discriminação e a violência contra a população LGBT, tanto nos 
órgãos públicos quanto na sociedade em geral, por meio da 
efetivação de mecanismos de monitoramento e punição de 
manifestações e violências LGBTfóbicas. 

AC-ST4-04 
AP-48 
GO-ST4-03 
MA-ST4-01 
PR-ST4-14 
RJ-ST4-17 
SC-ST4-02 
SP-ST4-11 

        
 3 LGBT - 

Campanhas de 
conscientização 

Promover e divulgar, com dotação orçamentária específica para tal, 
campanhas e ações educativas de combate à discriminação de 
identidade e orientação sexual na sociedade, nas instituições 
públicas, nos meios de comunicação (impressa e eletrônica) e nos 
sistemas de saúde, educação e segurança pública, promovendo a 
diversidade e combatendo a LGBTfobia. 

GO-ST4-07 
MT-ST3-07 
PB-ST4-02 
PQ-ST4-04 
PR-ST4-08 
SE-ST1-03 

        
 4 LGBT - 

Combate ao 
preconceito 
(formação) 

Ofertar, através de ação integrada entre Estado e sociedade civil, 
formação inicial, continuada e permanente para todos(as) os(as) 
servidores(as) no âmbito da Administração Pública, nas três 
esferas de governo, sobre temas relativos a combate à LGBTfobia e 
demais formas de violência e discriminação, com especial atenção 
às travestis e transexuais, em razão de sua maior vulnerabilidade. 

DF-ST4-06 
DF-ST4-09 
GO-ST2-01 
GO-ST4-03 
PA-ST3-04 
RN-ST2-04 

        
 5 LGBT - Cotas Garantir cotas para a população LGBT em concursos públicos para 

as três esferas de governo, nos programas habitacionais nacionais, 
nas universidades federais e estaduais e nas candidaturas a cargos 
eletivos.  

AP-50 
GO-ST3-15 
GO-ST4-22 
GO-ST4-23 
PR-ST2-56 

        
 6 LGBT - Saúde - 

Saúde Integral 
Incluir o segmento LGBT na política de atenção à saúde para a 
população negra, dando ênfase às mulheres lésbicas, bissexuais e 
transexuais negras, assegurando seu atendimento e acesso de 
qualidade aos serviços de saúde, além de implementar programas 
de referência na assistência e tratamento integral acerca das 
doenças genéticas e daquelas com maior incidência junto à essa 
população. 

AP-45 
DF-ST4-05 
GO-ST3-19 
RJ-ST4-19 

        
 7 LGBT - Saúde - 

Formação 
Ofertar formação inicial, continuada e permanente para os 
profissionais de saúde sobre temas relacionados à população LGBT, 
de modo a prevenir a LGBTfobia e garantir o acesso  aos serviços 
de saúde e o acompanhamento da saúde sexual e reprodutiva dessa 
população, em todas as idades. 

DF-ST4-04 
GO-ST4-25 
RJ-ST4-06 
RS-ST4-01 

        
8 LGBT - 

Educação - 
Currículo 

Garantir a inclusão dos conteúdos sobre questões étnico-raciais, 
direitos sexuais e reprodutivos, gênero, identidade de gênero, 
orientação sexual, sexualidade e mudanças no que se refere ao 
modelo de família no texto da Base Nacional Curricular Comum 
(BNCC), nos materiais didáticos e nos Projetos Político Pedagógicos 
(PPP) das instituições de ensino, formais e informais, visando o 
combate ao racismo e a LGBTfobia.  

DF-ST4-01 
DF-ST4-03 
ES-ST1-12 
RJ-ST4-20 
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 9 LGBT - Banco 

de dados 
Criar banco de dados sobre violências sofridas pela comunidade 
LGBT, através de formulários digitais integrados sobre todas as 
formas de violências em relação à orientação sexual, além de 
produzir dados com informações acerca da população carcerária 
LGBT. 

AC-ST4-01 
ES-ST1-10 
RN-ST2-01 
SE-ST4-03 

        
10 LGBT - 

Emprego e 
renda 

Criar e implementar Políticas Públicas para garantir o acesso ao 
mercado de trabalho para população LGBT, através de formação 
profissional com garantia de financiamento continuado, reserva de 
vagas em cargos de gestão, estágios e outros, com desonerações 
e/ou incentivos fiscais para as empresas privadas que contemplem 
os critérios de equidade de gênero e orientação sexual.  

GO-ST4-27 
MG-02 
PI-ST4-03 
TO-ST4-05 

        
11 LGBT - Espaços 

institucionais - 
Centros de 
Referência 

Criar Centros de Referência específicos de pesquisa e atendimento 
para a população LGBT, assegurando o atendimento especializado 
às vítimas de violência, com  equipes interdisciplinares. 

PR-ST1-19 
PR-ST2-44 
PR-ST3-20 

        
12 LGBT - 

Participação 
Garantir representantes nos Conselhos de Educação, Cultura e 
Direitos Humanos para trabalhar a tolerância e combater os 
preconceitos de gênero e orientação sexual, criando, também, 
conselhos municipais e estaduais LGBT, além de organizar debates, 
palestras e ações voltadas para a população LGBT nas comunidades 
tradicionais. 

GO-ST3-14 
GO-ST4-24 
RJ-ST4-02 

        
13 LGBT- Saúde - 

Seminários e 
divulgação 

Promover e institucionalizar seminários, fóruns e eventos similares 
para discutir e divulgar os temas de saúde vinculados à população 
LGBT, com a finalidade de prevenção da violência, além de 
implementar ampla campanha voltada para o público LGBT, para 
que suas demandas específicas na área de saúde sejam conhecidas 
e atendidas. 

PB-ST3-04 
RJ-ST4-10 
RS-ST4-01 

        
14 LGBT - Cultura Fomentar e fortalecer políticas culturais e ações artísticas que 

garantam o protagonismo, a memória e diversidade étnico-racial, 
com recorte LGBT, incluindo a construção de centros de tradições 
culturais voltados para essas populações. 

DF-ST4-08 
GO-ST4-06 

        
15 LGBT - 

Educação - 
Formação 

Garantir a formação continuada de professores e demais 
profissionais da educação de escolas públicas, cuidadores e 
orientadores sociais, em todos os níveis de ensino, no que se refere 
aos direitos humanos, à igualdade racial, de gênero, orientação 
sexual, direitos sexuais e reprodutivos e identidade de gênero, 
interseccionado esses temas com as questões de raça e etnia, 
assegurando recursos financeiros para essa formação. 

MS-ST4-06 
TO-ST1-02 

        
16 LGBT - Fundo Criar Fundos Estaduais de Promoção da Igualdade Racial, com 

recorte para as demandas específicas das comunidades LGBT. 
 PR-ST3-31 

        
17 LGBT - Saúde - 

Atendimento 
Qualificado 

Assegurar nos sistemas penitenciário (conforme Resolução 
Conjunta nº 01, de 15 de Abril de 2014, do Conselho Nacional de 
Política Criminal e Penitenciária – CNPCP e Conselho Nacional de 
Combate à Discriminação - CNCD/LGBT), socioeducativo e 
hospitalar o direito ao atendimento qualificado à população LGBT, 
considerando suas especificidades. 

 DF-ST4-10 

        
18 LGBT - Canais 

de denúncia 
Incentivar e divulgar os canais de denúncia, tais como o Disque 
100, Programa SOS Racismo e Disque 180 entre outros, de violação 
de direitos humanos do segmento LGBT e discriminação 
interseccional ou múltipla. 

 PR-ST4-17 

        
19 LGBT - Estatuto Aprovar o Estatuto da Diversidade de Gênero.  MA-ST4-02 
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20
  

LGBT - 
Combate à 
violência - 
Tráfico de 
Pessoas 

Criar programas de fiscalização para o enfrentamento do tráfico de 
pessoas LGBT nas fronteiras. 

 MS-ST3-07 

        

21 LGBT - Sistema 
Penitenciário 

Criar ala específica para o público LGBT dentro dos presídios de 
todo país, respeitando a identidade de gênero e garantindo a 
integridade física dessas pessoas. 

 SE-ST4-02 

        

22 LGBT - SUAS Garantir gerências específicas, dentro do SUAS (Sistema Único de 
Assistência Social), para  as questões étnico-raciais e LGBT. 

 AL-ST4-07 

        

23 LGBT - Saúde - 
Comissão de 
Investigação 

Criar comissão permanente de investigação da mortalidade e 
morbidade em decorrência de fatores externos específicos 
causados por violência; criar comissões federais, estaduais e 
municipais no setor de epidemiologia com o objetivo de traçar o 
real perfil da mortandade da população negra, LGBT e negra/latina 
oriunda de causas externas. 

 MG-17 

        

24 LGBT - Inclusão 
de Quesito 

Garantir, nos documentos oficiais, a inclusão dos quesitos étnico-
raciais, de gênero e identidade de gênero, orientação sexual e 
sexualidade. 

 DF-ST4-02 

        

25 LGBT - Nome 
Social 

Garantir o uso do nome social em todos os espaços de atendimento 
público e privado, capacitando os profissionais que atendem a 
população nos diversos ambientes de acolhimento e/ou execução 
de serviços dos municípios, estados e governo federal. 

 TO-ST4-04 

        

26 LGBT - 
Juventude 

Apoiar projetos e iniciativas de instituições, núcleos e movimentos 
que trabalhem pelo empoderamento de jovens negros LGBT's, 
promovendo programas de empreendedorismo e o combate radical 
ao extermínio da juventude negra, através de ações participativas 
para esses jovens como oficinas e encontros, entre outras. 

RJ-ST4-16 
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▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 
PROPOSTAS NÃO UTILIZADAS PELA SISTEMATIZAÇÃO 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 
As propostas abaixo não foram inseridas na sistematização por se tratarem de reivindicações de 
caráter local/particular, ou por outros motivos que impediram o correto entendimento da proposta 
por parte da equipe de sistematização. No caso de propostas idênticas que apareceram duplicadas 
nos relatórios dos estados, a proposta só foi considerada uma vez. Todas as propostas serão 
incluídas, contudo, nos Anais da Conferência: 
 

●●● PROPOSTAS DE CARÁTER INDEFINIDO, COM TEXTO INCOMPLETO OU NÃO 
COMPREENDIDA PELA SISTEMATIZAÇÃO: 
 

ORIGEM PROPOSTA 
AC-ST3-06 INSTITUIR Dotação orçamentária e espaços amplos para o atendimento e desenvolvimento das 

atividades. (FUNDO ORÇAMENTÁRIO). 
AP-22 Efetivar através de plano nacional de combate desmobilização midiática para com as populações 

tradicionais e quilombolas. 
PR-ST1-29 Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais; Ministério da Educação Conselho Nacional 

de Educação Câmara de Educação Básica Resolução no 8, de 20 de novembro de 2012 (*) 
define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na Educação 
Básica, segundo a Lei 10.639/03 e a 11.645/08. 

RJ-ST1-13 Fortalecer as ações programáticas, visando à diversidade cultural e a produção efetiva da 
população afrosdescendentes na luta contra o racismo, discriminação racial, xenofobia e 
intolerâncias correlatas. 

RJ-ST4-11 Criação de cartilhas e/ou material destinadas às religiões de matrizes africanas com os temas: 
meio ambiente saúde da população negra, combate ao racismo, combate à intolerância 
religiosa, lei 10.639, mulher negra, história da África, combate à homofobia e outros. 

SP-ST4-04 Entenda-se mulher: negra, quilombola, indígena, cigana, refugiada, migrante e religiosa de 
matriz afro-brasileira e lésbica, bissexual, travesti e transexual-LBT. 

 
●●● PROPOSTAS DE CARÁTER LOCAL (DISTRITAL/ ESTADUAL/ MUNICIPAL): 
 

ORIGEM PROPOSTA 
AC-ST3-05 Fortalecer as políticas de implantação e implementação do PLANEPIR, bem como a sua 

divulgação através da mídia, além de criar a interseccionalidade e transversalidade através de 
fóruns de promoção de igualdade racial junto às instituições; com suporte teórico didático 
adequado. 

AL-ST1-02 Propor ao MEC a criação do Centro de Referência em Direitos Humanos e Igualdade Racial, com 
foco nas atividades de formação em ensino superior, baseado na diversidade étnico-cultural, 
situado no município de Palmeira dos Índios/AL. 

DF-ST1-04 Garantir a criação do Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena – DSEI, da Secretaria 
Especial de Saúde Indígena/SESAI, do Ministério da Saúde, no DF, bem como as construções 
do Posto de Saúde da Família Indígena – PSFI, a criação da estratégia da saúde da família para 
os indígenas - ESFI do DF, o reconhecimento e criação de uma farmácia de medicina natural 
indígena no DF, a exemplo da antiga FLORA MEDICINAL, do falecido líder do Santxiê Fulni-Ô 
Tapuya. 

ES-ST1-05 Realizar concurso público para os técnicos e profissionais atuarem no departamento de 
igualdade racial do Espírito Santo. 

ES-ST1-20 Implementar nas redes de ensino, o estudo da história do Estado do Espírito Santo explorando 
sua diversidade étnico-racial e cultural. 

ES-ST1-21 Implementar e monitorar o Fundo para a promoção e inclusão da Cultura Popular afro-capixaba. 
ES-ST2-10 Fortalecer e publicitar o núcleo de apenados do sistema prisional do ES. 
GO-ST4-11 Criação de uma praça pública em homenagem ao pai João de Abuque, patriarca e ancestral das 

comunidades de Axé de Goiás. 
PR-ST1-03 Assegurar a efetivação do Plano Estadual de Promoção da Igualdade Racial, bem como a criação 

de Conselhos e Planos Municipais de Promoção da Igualdade Racial em todos os municípios 
paranaenses. 

PR-ST1-44 Retomar os Encontros de Educadores do Estado do Paraná, criar um fundo para garantir a 
manutenção anual do evento e garantir a liberação dos profissionais pela direção da escola. 

PR-ST4-20 Reconhecer e incluir no calendário estadual o festival islâmico “Il al-Fitr”, “Eid al Adha” e “Mawlid 
Nabiyi”, considerando ser o Brasil o único país que não realiza este festival. 

RO-ST2-06 Exigir que o governo federal execute medida disciplinar e /ou criminal junto ao Exército 
Brasileiro instalado no Forte Príncipe da Beira (Vale do Guaporé) que ferirem quaisquer direitos 
da população afrodescendentes, quilombola e povos tradicionais. 
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●●● PROPOSTAS DUPLICADAS PELO ESTADO: 
 

ORIGEM PROPOSTA Duplicação 
AL-ST3-10 Implementar as políticas de homologação de territórios indígenas, a nível 

nacional, em regime de urgência 
Contemplada 
na proposta 
AL-ST3-07. 

AP-13 Empreendedorismo da juventude negra, implementação da lei 10.638 e lei 
8.645, extermínio da juventude negra e indígena e de combate ao racismo. 

Contemplada 
na proposta 
AP-12. 

AP-54 Desenvolver ações que possibilitem a participação das comunidades 
quilombolas e rurais de diversas idades de praticas de esportes e lazer no país, 
utilizando as arenas, campos de futebol e áreas verdes das comunidades e 
bairros. 

Contemplada 
na proposta 
AP-53. 

DF-ST3-01 Assegurar que as instituições de ensino formal em âmbito Federal, Distrital, 
Estadual e Municipal ofereçam formação continuada de professores(as) e 
gestores(as) educacionais com base no Art.26-A da LDB Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996 (Leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008) – em escolas 
de formação de profissionais de educação e insiram em sua carga horária, a 
fim de combater o racismo e promover o respeito às diferenças, à laicidade do 
Estado e às manifestações culturais na educação básica, assim como combater 
o racismo institucional e outras formas de discriminação e preconceito que 
possam agravar episódios de racismo. 

Contemplada 
na proposta 
DF-ST4-11. 

GO-ST3-24 Implementar programa de atendimento qualificado e equânime à negros, 
ciganos, indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais de matriz africana e 
povos de terreiro e LGBTT, que visem a redução da mortalidade em todo seu 
ciclo vital nas maternidades no pré-natal, parto e puerpério. 

Contemplada 
na proposta  
GO-ST4-08. 

MS-ST4-01 Garantir a implementação da política de saúde integral para mulher negra e 
efetivação em todos os serviços da rede pública e conveniados do SUS, 
estimulando o programa parto humanizado, enfrentando a violência obstétrica. 
Assegurando o acesso e atendimento da mulher negra ao aborto. 

Contemplada 
na proposta 
MS-ST3-01. 

MT-ST4-07 Implantar do referencial curricular nacional para a educação escolar indígena 
– RCNEI em regime de colaboração, respeitando cultura, identidade e 
especificidade dos povos/etnias indígenas.  

Contemplada 
na proposta 
MT-ST2-05. 

PR-ST4-11 Estabelecer que todos os programas de jovem aprendiz e programas de 
estágio, em todas as esferas e áreas estaduais, contemplem no mínimo 20% 
negros e indígenas. 

Contemplada 
na proposta 
PR-ST3-28. 

RJ-ST1-06 Educação continuada para os professores sobre a história e cultura 
afrodescendentes a nível Estadual. 

Contemplada 
na proposta 
RJ-ST1-07. 

RJ-ST4-04 Integração das comunidades remanescentes de Quilombola e das comunidades 
tradicionais de Matriz Africana no conjunto das Políticas Públicas nas esferas 
municipais, estadual e nacional reforçando a sua importância histórica e 
cultural em outras áreas, como educação, assistência social, turismo, trabalho 
e renda, entre outras e garantir o respeito às especificidades dos povos 
Tradicionais de Matriz Africana. 

Contemplada 
na proposta 
RJ-ST4-14 
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●●●●●●●● 
ANOTAÇÕES 
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●●●●●●●● 
ANOTAÇÕES 
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●●●●●●●● 
ANOTAÇÕES 
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●●●●●●●● 
ANOTAÇÕES 
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Realização


