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Propostas aprovadas em 2017, na IV Conferência Regional de Promoção da Igualdade Racial 

 

Decreto nº 11.530 de 15 de setembro de 2017 

 

EIXO I:  Do reconhecimento dos Afrodescendentes e dos Povos Indígenas 

 

EIXO  SUBTEMA  PALAVRA-CHAVE 
NÚMERO 
DA 
PROPOSTA  

PROPOSTA ENTE DESTINATÁRIO 

Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Educação em igualdade e 
conscientização 

capacitação e 
sensibilização de 
servidores públicos  

1.1 

Qualificar os gestores públicos, 
servidores e trabalhadores de órgãos e 
entidades para o enfrentamento e 
atendimento as pessoas vítimas de 
racismo; que os órgãos de Promoção da 
Igualdade Racial; Que os orgãos Pir's 
levem o debate  da igualdade racial 
para os mais diversos segmentos da 
sociedade, em especial as escolas onde 
estão parte significativa da juventude, 
promovendo a discussão e o 
empoderamento desses segmentos, em 
relação ao racismo sofrido(Campinas). 

FEDERAL, ESTADUAL  



IV Conferência Regional de Promoção da Igualdade Racial (2017) 

 
 

Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Educação em igualdade e 
conscientização 

capacitação e 
sensibilização de 
servidores públicos  

1.2 

Criação de programa de capacitação 
continuada voltado para gestores, 
diretores e supervisores de todas as 
políticas públicas com ênfase na 
transdisciplinariedade burocrático de 
forma que alcance todos os níveis 
governamentais (São Carlos). 

FEDERAL, ESTADUAL  

Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Educação em igualdade e 
conscientização 

capacitação e 
sensibilização de 
servidores públicos  

1.3 

Incluir cursos de capacitação quanto à 
regulamentação/leis e formas de 
abordagem para a conscientização da 
discriminação em todos os setores do 
poder público e privado (Presidente 
Prudente). 

FEDERAL, ESTADUAL  

Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Educação em igualdade e 
conscientização 

capacitação e 
sensibilização de 
servidores públicos  

1.4 

Promover campanhas intersetoriais de 
conscientização para apresentar a 
população questões legais relativas ao 
Estatuto de Igualdade Racial 
(Presidente Prudente). 

FEDERAL, ESTADUAL  

Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Educação em igualdade e 
conscientização 

capacitação e 
sensibilização de 
servidores públicos  

1.5 

Capacitação obrigatória nos espaços de 
atendimento inicial (Saúde, Educação  e 
Assistência Social) a população 
afrodescendente, para  coleta do 
quesito raça-cor e orientação para 
registro de denúncia no SGD Estadual e 
Federal (Alto Tietê). 

FEDERAL, ESTADUAL  
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Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Educação em igualdade e 
conscientização 

capacitação e 
sensibilização de 
servidores públicos  

1.6 

Incluir no conteúdo dos editais de 
concursos públicos a temática relativa 
às Leis federais 10.639/03, 11.645/08, 
12.711/10 (Estatuto da Igualdade 
Racial) e a 7.716/89 (Lei Caó) 
(Guarulhos).  

FEDERAL, ESTADUAL  

Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Educação em igualdade e 
conscientização 

capacitação e 
sensibilização de 
servidores públicos  

1.7 

Criar cartilhas e material de divulgação 
contendo informações sobre a 
promoção das culturas negra, indígena 
e cigana e migrantes, com legislação de 
enfrentamento ao racismo e toda 
forma de discriminação, incluindo 
gênero contribuindo assim para 
desconstruir estereótipos e empoderar 
os povos historicamente discriminados 
(Guarulhos). 

FEDERAL, ESTADUAL  

Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Direito à Igualdade de 
Oportunidades e à Não 
Discriminação 

comunicação social  2.1 

Realização de campanha publicitária de 
combate ao racismo no mercado de 
trabalho (seleção, contratação, assédio, 
progressão na carreira, entre outras 
situações) (ABC).  

FEDERAL, ESTADUAL  
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Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Educação em igualdade e 
conscientização 

comunicação social  2.2 

Garantir a representatividade e a 
diversidade étnico racial nos meios de 
comunicação, incluindo as propagandas 
governamentais em todos os âmbitos e 
fortalecer a difusão de valores 
característicos da cultura 
negra(Ribeirão Preto). 

FEDERAL, ESTADUAL  

Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Educação em igualdade e 
conscientização 

comunicação social  2.3 

Desconstrução de estereótipos 
atribuídos aos negros, visando uma 
maior participação, direta e indireta, na 
produção midiática, com a inclusão de 
atores e profissionais negros, além da 
ampliação de programas, jornais e 
anúncios comerciais voltados para o 
público Negro (Osasco). 

FEDERAL, ESTADUAL  

Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Educação em igualdade e 
conscientização 

comunicação social  2.4 

Criar veículos de comunicação (jornal, 
revistas, boletins informativos, redes 
sociais), possibilitando difundir as 
culturas negra, indígena e cigana além 
de reconhecer e divulgar os veículos já 
existentes(Guarulhos). 

FEDERAL, ESTADUAL  
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Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Educação em igualdade e 
conscientização 

comunicação social  2.5 

Garantir a representatividade e a 
diversidade étnica nos meios de 
comunicação, inclusive nas 
propagandas governamentais, em 
consonância com as políticas de ações 
afirmativas vigentes, fortalecendo a 
difusão de valores característicos das 
culturas negra, indígena e 
cigana(Guarulhos). 

FEDERAL, ESTADUAL  

Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Educação em igualdade e 
conscientização 

comunicação social  2.6 

Instituir política de inclusão com 
recorte racial, gênero, identidade de 
gênero, e de povos originários nas 
mídias, especialmente as televisivas  
(Araçatuba). 

FEDERAL, ESTADUAL  

Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Educação em igualdade e 
conscientização 

comunicação social  2.7 

Implementar políticas públicas que 
fomentem e garantam a produção e 
execução em todas as mídias 
principalmente as formais, de 
conteúdos desenvolvidos através de 
projetos que incluam e contemplem as 
comunidades em vulnerabilidade social 
como protagonistas (Araçatuba).  

FEDERAL, ESTADUAL  

Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Educação em igualdade e 
conscientização 

comunicação social  2.8 
Dar publicidade ao genocídio em 
âmbito nacional e internacional da 
juventude negra (São Carlos). 

NACIONAL  
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Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Educação em igualdade e 
conscientização 

comunicação social  2.9 

Criação de campanha publicitária nos 
diversos meios de comunicação de 
enfrentamento ao racismo no mercado 
de trabalho (ABC).   

FEDERAL, ESTADUAL  

Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Direito à Igualdade de 
Oportunidades e à Não 
Discriminação 

coordenação de 
políticas 
interesetoriais  

3.1 

Criação de uma Secretaria e 
Coordenadoria de Promoção da 
Igualdade Racial nos Municípios e no 
Estado, com dotação orçamentaria 
(Ribeirão Preto). 

FEDERAL, ESTADUAL  

Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Direito à Igualdade de 
Oportunidades e à Não 
Discriminação 

coordenação de 
políticas 
interesetoriais  

3.2 

Fortalecer a Coordenadoria da 
Igualdade Racial e o Centro de 
Referência de Cultura Negra e 
Igualdade Racial com suplementação 
orçamentária e ampliação de recursos 
humanos (Guarulhos). 

FEDERAL, ESTADUAL  

Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Direito à Igualdade de 
Oportunidades e à Não 
Discriminação 

coordenação de 
políticas 
interesetoriais  

3.3 

Criar e fortalecer as coordenadorias as 
subsecretarias e novas estruturas 
governamentais nas áreas prioritárias 
de Promoção de igualdade racial 
(Guarulhos). 

FEDERAL, ESTADUAL  

Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Direito à Igualdade de 
Oportunidades e à Não 
Discriminação 

coordenação de 
políticas 
interesetoriais  

3.4 
Criar a Secretaria Estadual de Políticas 
de Promoção da Igualdade Racial 
(Campinas).  

ESTADUAL 
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Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Direito à Igualdade de 
Oportunidades e à Não 
Discriminação 

coordenação de 
políticas 
interesetoriais  

3.5 

Oficializar da SEPPIR na qualidade de 
Ministério ligada diretamente à casa 
Civil com ouvidoria, corpo técnico 
qualificado, especializado em relações 
étnico raciais, com dotação 
orçamentária própria (Campinas). 

NACIONAL  

Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Direito à Igualdade de 
Oportunidades e à Não 
Discriminação 

coordenação de 
políticas 
interesetoriais  

3.6 

Promover a elaboração de Lei que 
garanta efetividade e permanência do 
Ministério de Políticas Públicas de 
Promoção a Igualdade Racial com 
dotação orçamentária equivalente ao 
percentual da população negra  
existente em nosso 
território(Campinas). 

NACIONAL  
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Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Direito à Igualdade de 
Oportunidades e à Não 
Discriminação 

coordenação de 
políticas 
interesetoriais  

3.7 

Apoiar, assessorar, estimular e 
incentivar a criação de orgãos e 
conselhos de promoção da igualdade 
racial nos municípios e estados em 
observancia ao Art. 47 da Lei 
12.288/2010 que institui o SINAPIR 
(Sistema Nacional de Politicas de 
Igualdade Racial) como forma de 
organização e de articulação para 
implementação de políticas de 
promoção da igualdade racial e ao 
Decreto 8.136/2013 que o 
regulamenta, descentraliza e define 
competências e responsabilidades 
entre a União e os entes federados e a 
Portaria n.º 8/2014 que tem como um 
dos seus requisitos o pleno 
funcionamento, atuação e estímulo a 
gestão plena e criação de Planos Locais 
de Enfrentamento ao Racismo e 
Promoção da Igualdade Racial para 
habilita-los na celebração de convênios 
e repasse de recursos em parceria com 
administrações públicas estaduais e 
federais. 

FEDERAL, ESTADUAL  
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Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Direito à Igualdade de 
Oportunidades e à Não 
Discriminação 

coordenação de 
políticas 
interesetoriais  

3.8 

Apoiar, articular e fomentar com 
dotação orçamentária direta dos 
órgãos de promoção de igualdade racial 
estaduais através de planejamento e 
parceria dos os conselhos estaduais de 
promoção de igualdade racial a criação 
de grupo diálogos, deliberações e 
propostas dos desafios e dificuldades 
das políticas públicas de promoção da 
igualdade racial das regiões 
administrativas de cada estado, 
estimulando a formação de fóruns 
regionais, cômites e/ou consórcios 
intermunicipais com planejamento e 
plano de ação específico, com o 
objetivo de pleitear atividades, projetos 
e recursos economicos e financeiros 
para ações organizadas coletivamente, 
servindo como formalização necessária 
para que esses entes federados façam 
adesão ao Sistema Nacional de Políticas 
de Igualdade Racial (SINAPIR). 

FEDERAL, ESTADUAL  
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Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Direito à Igualdade de 
Oportunidades e à Não 
Discriminação 

coordenação de 
políticas 
interesetoriais  

3.9 

Criação da Secretaria de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial do 
Estado de São Paulo, de gestão plena 
(1° escalão) com ouvidoria própria e 
departamento especializado em 
educação para as relação ético-raciais 
(Campinas). 

ESTADUAL 

Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Direito à Igualdade de 
Oportunidades e à Não 
Discriminação 

coordenação de 
políticas 
interesetoriais  

3.10 

Criação da diretoria regional de direitos 
humanos e uma Coordenadoria de 
Promoção e Defesa da Igualdade Racial, 
vinculados aos programas de proteção 
à vítimas. Ambas em uma ação 
consorciada da região metropolitana  
(Ribeirão Preto).  

ESTADUAL 

Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Direito à Igualdade de 
Oportunidades e à Não 
Discriminação 

coordenação de 
políticas 
interesetoriais  

3.11 
Implantação e Reestruturação das 
Coordenadorias (Osasco).  

FEDERAL, ESTADUAL  

Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Direito à Igualdade de 
Oportunidades e à Não 
Discriminação 

coordenação de 
políticas 
interesetoriais  

3.12 
Criação da Secretaria Estadual do 
Negro, com dotação orçamentária 
própria (Campinas).  

ESTADUAL 
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Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Direito à Igualdade de 
Oportunidades e à Não 
Discriminação 

coordenação de 
políticas 
interesetoriais  

3.13 

Definir a ação atual da SEPPIR no 
Ministério dos Direitos Humanos de 
acordo com a sistematização deixada 
por Luiza Bairos; conforme resoluções 
das III CONAPIR realizadas, e 
estabelecer a política de acordo com o 
plano de ação da Seppir no ministério 
de Direitos Humanos (Campinas).  

NACIONAL  

Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Direito à Igualdade de 
Oportunidades e à Não 
Discriminação 

coordenação de 
políticas 
interesetoriais  

3.14 

Exigir o estabelecimento de um marco 
inter secretarias de Estado, na 
promoção da igualdade racial (Vale do 
Ribeira).  

ESTADUAL 

Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Direito à Igualdade de 
Oportunidades e à Não 
Discriminação 

coordenação de 
políticas 
interesetoriais  

3.15 

Criação da diretoria regional de direitos 
humanos e uma Coordenadoria de 
Promoção e Defesa da Igualdade Racial, 
vinculados aos programas de proteção 
à vítimas. Ambas em uma ação 
consorciada da região metropolitana  
(Ribeirão Preto).  

ESTADUAL 

Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Direito à Igualdade de 
Oportunidades e à Não 
Discriminação 

coordenação de 
políticas 
interesetoriais  

3.16 
Implantação e Reestruturação das 
Coordenadorias (Osasco).  

FEDERAL, ESTADUAL  

Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Direito à Igualdade de 
Oportunidades e à Não 
Discriminação 

coordenação de 
políticas 
interesetoriais  

3.17 
Criação da Secretaria Estadual do 
Negro, com dotação orçamentária 
própria (Campinas).  

ESTADUAL 



IV Conferência Regional de Promoção da Igualdade Racial (2017) 

 
 

Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Direito à Igualdade de 
Oportunidades e à Não 
Discriminação 

coordenação de 
políticas 
interesetoriais  

3.18 

Definir a ação atual da SEPPIR no 
Ministério dos Direitos Humanos de 
acordo com a sistematização deixada 
por Luiza Bairos; conforme resoluções 
das III CONAPIR realizadas, e 
estabelecer a política de acordo com o 
plano de ação da Seppir no ministério 
de Direitos Humanos (Campinas).  

NACIONAL  

Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Direito à Igualdade de 
Oportunidades e à Não 
Discriminação 

direito à Igualdade 
de Oportunidades e 
à Não Discriminação 

4.1 

Garantir o acesso e direito a 
oportunidades e à não discriminação 
nos espaços públicos e privados, 
transversalizando os recortes de 
diversidade de gênero, sexualidade, 
geração e pessoa com deficiência (São 
José do Rio Preto).  

FEDERAL, ESTADUAL  

Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Direito à Igualdade de 
Oportunidades e à Não 
Discriminação 

direito à Igualdade 
de Oportunidades e 
à Não Discriminação 

4.2 
Direito à igualdade de oportunidades e 
à não discriminação (Araçatuba). 

FEDERAL, ESTADUAL  

Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Direito à Igualdade de 
Oportunidades e à Não 
Discriminação 

direito à Igualdade 
de Oportunidades e 
à Não Discriminação 

4.3 
Educação em igualdade e 
conscientização (Araçatuba).   

FEDERAL, ESTADUAL  

Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Direito à Igualdade de 
Oportunidades e à Não 
Discriminação 

direito à Igualdade 
de Oportunidades e 
à Não Discriminação 

4.4 Participação e inclusão. (Araçatuba). FEDERAL, ESTADUAL  
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Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Direito à Igualdade de 
Oportunidades e à Não 
Discriminação 

direito à Igualdade 
de Oportunidades e 
à Não Discriminação 

4.5 

Articular políticas públicas voltadas aos 
povos indígenas, envolvendo vários 
órgãos do governo municipal, estadual 
e federal.  

FEDERAL, ESTADUAL  

Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Direito à Igualdade de 
Oportunidades e à Não 
Discriminação 

garantia de recursos 
financeiros para as 
políticas de 
promoção da 
igualdade racial 

5.1 

 Garantia de rubricas orçamentárias 
para viabilização de políticas de 
promoção de igualdade racial (Ribeirão 
Preto). 

FEDERAL, ESTADUAL  

Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Direito à Igualdade de 
Oportunidades e à Não 
Discriminação 

garantia de recursos 
financeiros para as 
políticas de 
promoção da 
igualdade racial 

5.2 

Incluir nos planos setoriais e planos 
plurianuais (PPAs) das diversas áreas 
temáticas de Governo (Saúde, 
Educação, Segurança Pública, Trabalho, 
Assistência Social, Secretaria de 
Desenvolvimento Científico, 
Econômico, Tecnológico e de Inovação) 
objetivos e metas para promoção da 
igualdade racial (Guarulhos) 

FEDERAL, ESTADUAL  

Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Direito à Igualdade de 
Oportunidades e à Não 
Discriminação 

garantia de recursos 
financeiros para as 
políticas de 
promoção da 
igualdade racial 

5.3 

Criação do Fundo de Promoção da 
Igualdade Racial, complementar com 
artigo do Estatuto da Igualdade Racial 
(Guarulhos) 

FEDERAL, ESTADUAL  
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Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Direito à Igualdade de 
Oportunidades e à Não 
Discriminação 

garantia de recursos 
financeiros para as 
políticas de 
promoção da 
igualdade racial 

5.4 

Inclusão, nos orçamentos municipais, 
estaduais, e federal, a partir de 2019, 
das propostas de cunho financeiro, 
emanados das respectivas conferências 
de igualdade racial e criação e 
consolidação do fundo municipal para 
políticas de promoção da igualdade 
racial, atendendo aos artigos 17 ao 23 
do Estatuto da Igualdade Racial 

FEDERAL, ESTADUAL  

Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Participação e Inclusão  participação social  6.1 

Criação de um Conselho deliberativo de 
direitos de igualdade racial que receba 
denúncias e sugestões contra todo tipo 
de preconceito e intolerância (ABC).  

FEDERAL, ESTADUAL  

Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Participação e Inclusão  participação social  6.2 

Criação de Conselhos Regionais da 
Igualdade Racial com poder 
deliberativo e representação paritária 
entre poder público e sociedade civil, 
para o combate e enfrentamento ao 
racismo, bem como para a promoção 
da igualdade racial, vinculado ao 
governo estadual(Ribeirão Preto). 

ESTADUAL 
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Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Participação e Inclusão  participação social  6.3 

Criação do Conselho de Participação da 
Comunidade Negra garantindo em 
projeto de lei, dotação orçamentária, 
com caráter deliberativo, para o 
combate e enfrentamento ao racismo, 
vinculado ao governo estadual, 
municipal e distrital, garantindo em 
projeto de lei com dotação 
orçamentária, composição paritária, e 
com ampla representação social, e 
funções deliberativas, normativas, e 
fiscalizadoras, e com autonomia 
financeira e orçamentária(Ribeirão 
Preto). 

ESTADUAL 

Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Participação e Inclusão  participação social  6.4 

Tornar público o mecanismo de 
monitoramento e fiscalização (através 
de campanhas) da laicidade nos órgãos 
públicos a partir das instancias pró-
igualdade racial, através de comissões 
no Conselho Nacional de Promoção da 
Igualdade Racial (CNPIR), nas três 
esferas de governo(Ribeirão Preto).  

FEDERAL, ESTADUAL  
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Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Participação e Inclusão  participação social  6.5 

Garantir a capacitação da população 
negra, indígenas e ciganos, com recorte 
de gênero, identidade de gênero, 
orientação sexual e geracional dos 
mecanismos de controle social no 
acompanhamento e fiscalização das 
políticas de inclusão de acesso ao 
mercado de trabalho, empregos e 
economia solidária, visando à 
promoção de igualdade racial(Ribeirão 
Preto). 

FEDERAL, ESTADUAL  

Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Participação e Inclusão  participação social  6.6 
Criar o observatório de Promoção da 
Igualdade Racial (Guarulhos). 

FEDERAL, ESTADUAL  

Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Participação e Inclusão  participação social  6.7 

Criação de grupos de 
trabalho/comissões representativas da 
comunidade negra dentro dos espaços 
institucionais representados pelos 
trabalhadores e usuários dos serviços 
(São Carlos).  

FEDERAL, ESTADUAL  
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Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Participação e Inclusão  participação social  6.8 

Garantia da inclusão da mulher negra 
nas políticas públicas estaduais e 
municipais, assim como, garantir as 
condições (transporte, infraestrutura, 
alimentação, etc) para participação 
popular no Conselhos dos Municípios, 
com especial atenção para as 
comunidades e povos tradicionais e 
requerer que as reuniões dos Conselhos 
privilegiem a sua realização nas 
comunidades tradicionais (Vale do 
Ribeira). 

ESTADUAL 

Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Participação e Inclusão  participação social  6.9 
Constituição de um observatório para 
montar essas políticas públicas (São 
Paulo). 

FEDERAL, ESTADUAL  

Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Participação e Inclusão  participação social  6.10 
Criação de fóruns municipais, 
intermunicipais e estaduais de 
promoção da equidade racial 

ESTADUAL 

Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Direito à Igualdade de 
Oportunidades e à Não 
Discriminação 

quesito raça e cor 
nas políticas públicas 

7.1 

Garantir o direito à cota para o índio 
urbano independente deste pertencer a 
uma determinada tribo indígena (Alto 
Tietê). 

FEDERAL, ESTADUAL  

Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Direito à Igualdade de 
Oportunidades e à Não 
Discriminação 

quesito raça e cor 
nas políticas públicas 

7.2 

Criar um meio de identificação de 
estudantes, onde estes se 
autodeclaram pertencentes às raças 
branca, negra ou amarela (Alto Tietê). 

FEDERAL, ESTADUAL  
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Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Direito à Igualdade de 
Oportunidades e à Não 
Discriminação 

quesito raça e cor 
nas políticas públicas 

7.3 

Implantar e aprimorar a marcação do 
Quesito Cor para todas as políticas 
públicas e capacitação dos servidores 
públicos nas questões étnico-raciais 
(Alto Tietê). 

FEDERAL, ESTADUAL  

Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Direito à Igualdade de 
Oportunidades e à Não 
Discriminação 

quesito raça e cor 
nas políticas públicas 

7.4 
Redistribuição das políticas afirmativas 
de reconhecimento. (Araçatuba). 

FEDERAL, ESTADUAL  

Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Direito à Igualdade de 
Oportunidades e à Não 
Discriminação 

quesito raça e cor 
nas políticas públicas 

7.5 

Criação de comissão para regularização 
da cidadania de estrangeiros, com 
ênfase naqueles oriundos de países da 
África e Oriente Médio e demais 
regiões com população negra (Alto 
Tietê).  

NACIONAL  

Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Direito à Igualdade de 
Oportunidades e à Não 
Discriminação 

quesito raça e cor 
nas políticas públicas 

7.6 

Incluir o quesito raça/cor em todos os 
formulários de coleta de dados dos 
programas relativos às políticas 
públicas elaboradas por todos os 
órgãos de Governo (Guarulhos).  

FEDERAL, ESTADUAL  

Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Direito à Igualdade de 
Oportunidades e à Não 
Discriminação 

quesito raça e cor 
nas políticas públicas 

7.7 
Obrigatoriedade no preenchimento do 
quesito cor em formulários (Presidente 
Prudente) 

FEDERAL, ESTADUAL  

Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Direito à Igualdade de 
Oportunidades e à Não 
Discriminação 

quesito raça e cor 
nas políticas públicas 

7.8 
Melhorar os dados de pesquisa por raça 
para eleitores/as (Livre da CUT). 

FEDERAL, ESTADUAL  
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Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Direito à Igualdade de 
Oportunidades e à Não 
Discriminação 

sistema de cotas no 
serviço público 

8.1 

Considerando as barreiras sociais, 
educacionais e econômicas, o presente 
eixo tem a necessidade de ampliar o 
sistema de cotas como forma de 
reparação de um erro histórico que 
dizimou povos e culturas. Este sistema 
ampliado de cotas providenciaria parte 
dos cargos em serviços públicos, 
partidos políticos, secretariados, na 
mídia e em cargos de chefia. É 
igualmente reivindicada a abertura de 
um espaço para o exercício profissional 
às mulheres em funções que hoje são 
vistas como exclusivas para os homens. 
Neste espaço as mulheres poderiam 
atuar em equiparação salarial (Osasco). 

FEDERAL, ESTADUAL  

Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Direito à Igualdade de 
Oportunidades e à Não 
Discriminação 

sistema de cotas no 
serviço público 

8.2 

Que o Governo do Estado implemente  
o  Estatuto  da Igualdade Racial, com 
abrangência na participação e inclusão 
racial, com cotas raciais na 
administração pública estadual, com 
fundo estadual de promoção da 
igualdade racial (Baixada Santista). 

ESTADUAL 
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Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Direito à Igualdade de 
Oportunidades e à Não 
Discriminação 

sistema de cotas no 
serviço público 

8.3 

Incluir representantes dos Povos 
indígenas e ciganos nos Órgãos de 
Igualdade Racial (Secretarias, 
Coordenadorias e 
Conselhos)(Guarulhos). 

FEDERAL, ESTADUAL  

Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Direito à Igualdade de 
Oportunidades e à Não 
Discriminação 

sistema de cotas no 
serviço público 

8.4 

Ampliar o acesso de entidades da 
comunidade negra e povos originários 
aos diferentes setores de governo 
(cotas)  (Araçatuba). 

FEDERAL, ESTADUAL  

Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Direito à Igualdade de 
Oportunidades e à Não 
Discriminação 

sistema de cotas no 
serviço público 

8.5 

Cotas para afrodescendentes para 
concursos públicos, contemplando 
executivo, legislativo e judiciário 
(Presidente Prudente). 

FEDERAL, ESTADUAL  

Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Direito à Igualdade de 
Oportunidades e à Não 
Discriminação 

sistema de cotas no 
serviço público 

8.6 

Propor a proibição a empresas de 
concurso público de exigir formulário 
de comprovação de cor (Presidente 
Prudente), 

FEDERAL, ESTADUAL  

Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Direito à Igualdade de 
Oportunidades e à Não 
Discriminação 

sistema de cotas no 
serviço público 

8.7 

Regulamentação das Leis Municipais e 
Estaduais (Lei Complementar 
1259/2015), garantindo pontuação 
diferenciada em concursos públicos 
para negros, pardos e índios  (São José 
do Rio Preto). 

ESTADUAL 
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Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Direito à Igualdade de 
Oportunidades e à Não 
Discriminação 

sistema de cotas no 
serviço público 

8.8 

Inclusão da população negra, indígenas 
e ciganos, com recorte de gênero, 
identidade de gênero, orientação 
sexual e geracional de acesso 
diferenciado nos cargos em comissão 
de livre nomeação vinculada nas três 
esferas de governo, iniciando no ano de 
2018 aplicando-se índice de 
representatividade da população 
apresentado pelo no período anterior 
(Ribeirão Preto). 

FEDERAL, ESTADUAL  

Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Direito à Igualdade de 
Oportunidades e à Não 
Discriminação 

sistema de cotas no 
serviço público 

8.9 

Implementar ações afirmativas com 
recorte étnico-racial (para negros, 
indígenas, ciganos e povos de matriz 
africana) e de gênero para a nomeação 
de cargos de 1o, 2o e 3o escalão de 
Governo (Guarulhos).  

FEDERAL, ESTADUAL  
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Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Direito à Igualdade de 
Oportunidades e à Não 
Discriminação 

sistema de cotas no 
serviço público 

8.10 

Reservas de vagas (cotas étnico raciais) 
nos concursos públicos e processos 
seletivos em âmbito estadual, 
relacionado a área de educação para 
negros e negras e indígenas auto 
declarados com aplicação de 
penalidade em casos de fraudes 
comprovada no processo de ingresso 
via cotas, aplicação da legislação 
vigente no que concerne falsidade 
ideológica e fraude documental, 
abrangendo também as instituições de 
ensino privadas e conveniadas sob 
jurisdição do município (Campinas) 

ESTADUAL 

Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Direito à Igualdade de 
Oportunidades e à Não 
Discriminação 

sistema de cotas no 
serviço público 

8.11 
Contemplar com cotas sociais a 
população indígena “aldeiadas” e 
urbanas (Araçatuba).  

FEDERAL, ESTADUAL  

Reconhecimento dos 
afrodescendentes 

Direito à Igualdade de 
Oportunidades e à Não 
Discriminação 

sistema de cotas no 
serviço público 

8.12 

Regulamentar a política de cotas no 
mercado de trabalho, bem como no 
serviço público, preservando o princípio 
de isonomia salarial e igualdade nas 
oportunidades de acesso e promoção 
no emprego (Livre da CUT). 

FEDERAL, ESTADUAL  
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EIXO II – “Da garantia de justiça aos afrodescendentes e aos Povos Indígenas “  

 

EIXO  SUBTEMA  PALAVRA-CHAVE 
NÚMERO 
DA 
PROPOSTA 

PROPOSTA 
ENTE 
DESTINATÁRIO 

Garantia de justiça 
aos 
afrodescendentes 

Acesso à justiça acesso à justiça  9 

Criar canais entre o Executivo, instituições de ensino e 
órgãos correlatos, com o objetivo de levar conhecimento 
aos munícipes garantindo a descentralização do acesso à 
justiça (ABC).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Garantia de justiça 
aos 
afrodescendentes 

Prevenção e 
Punição de todas 
as Violações de 
Direitos Humanos 

capacitação e 
sensibilização de 
servidores públicos 
da segurança pública 
e do sistema de 
justiça 

10.1 

Formação e sensibilização de servidores públicos e privados 
e agentes de segurança pública, de forma intersetorial, 
permanente e continuada, para o atendimento à população 
afrodescendente, de forma humanizada (ABC).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Garantia de justiça 
aos 
afrodescendentes 

Prevenção e 
Punição de todas 
as Violações de 
Direitos Humanos 

capacitação e 
sensibilização de 
servidores públicos 
da segurança pública 
e do sistema de 
justiça 

10.2 
Campanha de conscientização mediante capacitação e 
cartilhas, voltada aos servidores da Segurança Pública e 
Sociedade Civil (São José do Rio Preto). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Garantia de justiça 
aos 
afrodescendentes 

Prevenção e 
Punição de todas 
as Violações de 
Direitos Humanos 

capacitação e 
sensibilização de 
servidores públicos 
da segurança pública 
e do sistema de 
justiça 

10.3 
Incluir na formação básica e continuada de policiais 
militares e civis o combate a estereotipação do corpo 
negro, indígena, LGBT e demais expressões sociais.  

ESTADUAL 

Garantia de justiça 
aos 
afrodescendentes 

Prevenção e 
Punição de todas 
as Violações de 
Direitos Humanos 

capacitação e 
sensibilização de 
servidores públicos 
da segurança pública 
e do sistema de 
justiça 

10.4 
Combater o racismo institucional dentro do poder judiciário 
através da capacitação de seus profissionais (Araçatuba).   

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Garantia de justiça 
aos 
afrodescendentes 

Prevenção e 
Punição de todas 
as Violações de 
Direitos Humanos 

capacitação e 
sensibilização de 
servidores públicos 
da segurança pública 
e do sistema de 
justiça 

10.5 

Solicitamos a obrigatoriedade da capacitação da educação 
das relações étnico-raciais em todos os cursos de formação 
continuada dos profissionais e forças de segurança pública 
(Cap. IV da Lei 12.288/2010), com duração mínima de 4 
(quatro) horas mensais, constando ao final e anexano ao 
seu prontuário individual sua efetiva participação 
(Barretos). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Garantia de justiça 
aos 
afrodescendentes 

Prevenção e 
Punição de todas 
as Violações de 
Direitos Humanos 

capacitação e 
sensibilização de 
servidores públicos 
da segurança pública 
e do sistema de 
justiça 

10.6 
Capacitação para os órgãos ligados à Justiça, especialmente 
a Polícia Militar, Civil e Ambiental do Estado de SP, para o 
tema da Promoção da Igualdade Racial (Vale do Ribeira).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Garantia de justiça 
aos 
afrodescendentes 

Acesso à justiça combate ao racismo 11.1 
Combater a criminalização dos movimentos sociais e 
culturais negros, tais como: hip-hop, funk, capoeira, entre 
outros(ABC).   

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Garantia de justiça 
aos 
afrodescendentes 

Acesso à justiça combate ao racismo 11.2 

Orientação aos três poderes (executivo, legislativo e 
judiciário), na promoção conjunta do combate ao racismo, 
no ordenamento jurídico brasileiro e na execução das 
políticas públicas  (Ribeirão Preto).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Garantia de justiça 
aos 
afrodescendentes 

Acesso à justiça combate ao racismo 11.3 

Acesso à justiça ineficaz, precisamos de uma maior 
participação dos meios advocatícios para assuntos que 
tangem a área da justiça, neste sentido, de acordo com a 
Lei 14.187/2010 que reprime todo meio de 
constrangimento e atos lesivos ao cidadão negro 
precisamos que aja de fato a participação efetiva da OAB a 
frente desta demanda (São Carlos).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Garantia de justiça 
aos 
afrodescendentes 

Prevenção e 
Punição de todas 
as Violações de 
Direitos Humanos 

combate ao racismo 11.4 Realizar campanha de enfrentamento ao racismo (ABC).  
FEDERAL, 
ESTADUAL  

Garantia de justiça 
aos 
afrodescendentes 

Prevenção e 
Punição de todas 
as Violações de 
Direitos Humanos 

combate ao racismo 11.5 

Criar campanhas educativas permanentes e efetivas de 
informação e combate ao racismo em escolas, órgãos 
públicos, entidades, mídias institucionais e fortalecer 
órgãos e departamentos de combate ao crime de 
racismo(Campinas). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Garantia de justiça 
aos 
afrodescendentes 

Prevenção e 
Punição de todas 
as Violações de 
Direitos Humanos 

combate ao racismo 11.6 
Parcerias com o movimento negro, em diálogo com as 
universidades públicas e Faculdades privadas, para a 
conscientização da igualdade racial (São José do Rio Preto). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Garantia de justiça 
aos 
afrodescendentes 

Prevenção e 
Punição de todas 
as Violações de 
Direitos Humanos 

combate ao racismo 11.7 

 Prever criação de campanhas em todas as mídias sobre 
direitos da população negra; Ser protagonista dos direitos e 
se apoderar como ato político. Exaustivamente, mobilizar 
campanhas de direitos e trabalhar a política de prevenção 
(Vale do Paraíba).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Garantia de justiça 
aos 
afrodescendentes 

Prevenção e 
Punição de todas 
as Violações de 
Direitos Humanos 

combate ao racismo 11.8 
Discriminação racial deve ser crime inafiançável, com prisão 
de quem comete o crime (Livre da CUT). 

NACIONAL  

Garantia de justiça 
aos 
afrodescendentes 

Prevenção e 
Punição de todas 
as Violações de 
Direitos Humanos 

combate ao racismo 11.9 
Combater a xenofobia por se tratar de uma manifestação 
do racismo (Livre da CUT). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Garantia de justiça 
aos 
afrodescendentes 

Prevenção e 
Punição de todas 
as Violações de 
Direitos Humanos 

combate ao racismo 11.10 

Previsão financeira e dotação orçamentária para ações de 
combate ao Genocídio da população negra nas mais 
diversas instâncias governamental de forma integrada e 
transparente, com avaliações dos resultados dessas ações 
de acordo com o Plano Nacional de Juventude Viva 
(Campinas).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Garantia de justiça 
aos 
afrodescendentes 

Prevenção e 
Punição de todas 
as Violações de 
Direitos Humanos 

Decradi 12.1 

Divulgação dos dados das ouvidorias (defensoria pública, 
ministério público e poder judiciário) que tratam do 
recebimento de denúncias envolvendo questões de 
racismo e discriminação (ABC).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Garantia de justiça 
aos 
afrodescendentes 

Prevenção e 
Punição de todas 
as Violações de 
Direitos Humanos 

Decradi 12.2 
Criação de uma Delegacia Especializada em crimes raciais 
(São José do Rio Preto). 

ESTADUAL 

Garantia de justiça 
aos 
afrodescendentes 

Prevenção e 
Punição de todas 
as Violações de 
Direitos Humanos 

Decradi 12.3 

Implantar a Decradi (regional) – Repressão dos crimes 
raciais e delitos de intolerância – Base solidária ampliada e 
especializada para as violências aos direitos humanos – 
trabalho humanizado e digno a pessoa humana inerente ao 
gênero, idade, etnia, e questões sociais. Atendimento de 
respeito e dignidade. “Delegacia de Direitos Humanos” 
(Vale do Paraíba).   

ESTADUAL 

Garantia de justiça 
aos 
afrodescendentes 

Prevenção e 
Punição de todas 
as Violações de 
Direitos Humanos 

Decradi 12.4 
Multiplicação das delegacias especiais contra crimes raciais  
(Ribeirão Preto).  

ESTADUAL 

Garantia de justiça 
aos 
afrodescendentes 

Prevenção e 
Punição de todas 
as Violações de 
Direitos Humanos 

Decradi 12.5 

Criar cargos de delegados especializados em crimes de 
racismo e intolerância, havendo uma delegacia 
especializada por região, assim como capacitar os agentes 
estaduais e municipais para atender este tipo de ocorrência 
(Osasco). 

ESTADUAL 
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Garantia de justiça 
aos 
afrodescendentes 

Prevenção e 
Punição de todas 
as Violações de 
Direitos Humanos 

Decradi 12.6 
Referenciar um distrito policial com profissionais 
capacitados para os casos de racismo e crimes de 
intolerância para cada município (Guarulhos).  

ESTADUAL 

Garantia de justiça 
aos 
afrodescendentes 

Prevenção e 
Punição de todas 
as Violações de 
Direitos Humanos 

Decradi 12.7 

Criação de Delegacias de Defesa dos Interesses do Negro, 
assegurando os direitos da população negra, e que sejam 
destinados servidores para o funcionamento 24hs por dia, 7 
dias por semana. Que a estrutura possa atender as cidades 
da Região Metropolitana de Campinas. E, ainda a criação da 
delegacia especializada em Racismo e Discriminação 
Religiosa; com equipe técnica especializada, de acordo com 
o artigo 52 da Lei 12.288/2010 (Campinas).  

ESTADUAL 

Garantia de justiça 
aos 
afrodescendentes 

Prevenção e 
Punição de todas 
as Violações de 
Direitos Humanos 

enfrentamento à 
violência  

13.1 

Garantir a realização de ações preventivas de 
enfrentamento a violência contra a população negra, 
indígenas e ciganos, com recorte de gênero, identidade de 
gênero, orientação sexual e geracional, obrigando União, 
Estados e Municípios a compactuarem com essa 
política(Ribeirão Preto). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Garantia de justiça 
aos 
afrodescendentes 

Prevenção e 
Punição de todas 
as Violações de 
Direitos Humanos 

enfrentamento à 
violência  

13.2 

Instaurar programa de conscientização da violência racial 
praticada pela Guarda Civil Municipal (GCM) e Polícia 
Militar (PM) e estabelecer meta de redução de mortes da 
população negra ocasionada por esta instância da 
segurança pública, inclusive, revisão do manual da polícia 
com orientações e procedimentos de natureza raça/cor, 
promovendo também debates no âmbito dos Conselhos de 
Segurança, transformando assim esses agentes em polícia 
humanitária (desmilitarização)(ABC).  

ESTADUAL 

Garantia de justiça 
aos 
afrodescendentes 

Prevenção e 
Punição de todas 
as Violações de 
Direitos Humanos 

enfrentamento à 
violência  

13.3 

Requalificação da polícia militar para abordagem policial, 
tendo em vista da violência e extermínio da juventude 
negra, fim dos autos da Resistência e adoção de 
monitoramento das abordagens policiais, com câmara e 
similares (Alto Tietê) 

ESTADUAL 
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Garantia de justiça 
aos 
afrodescendentes 

Prevenção e 
Punição de todas 
as Violações de 
Direitos Humanos 

enfrentamento à 
violência  

13.4 

Reivindicar a exclusão da escola de Lombroso dos cursos de 
Direito, Concursos Públicos e cursos de formação das 
Escolas e Academias de Polícia. Cesare Lombroso (1835-
1909) é considerado o pai da criminologia moderna. adepto 
da fisiognomia ele propôs um extenso estudo das 
características físicas de loucos, criminosos, prostitutas e 
“pessoas normais” em sua Itália natal. Hoje em dia, a maior 
parte de suas conclusões soam preconceituosas e 
tendenciosas, sendo que a maior parte das características 
citadas não aparecem numa porcentagem realmente 
impressionante para serem consideradas padrão de uma 
pessoa má.  
Fonte: 
https://construindovictoria.wordpress.com/2013/03/04/as-
caracteristicas-de-um-criminoso-segundo-cesare-lombroso/ 
(Osasco). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Garantia de justiça 
aos 
afrodescendentes 

Prevenção e 
Punição de todas 
as Violações de 
Direitos Humanos 

enfrentamento à 
violência  

13.5 
Rever posturas e práticas adotadas nas abordagens policiais 
contra a população negra.  

ESTADUAL 

Garantia de justiça 
aos 
afrodescendentes 

Prevenção e 
Punição de todas 
as Violações de 

enfrentamento à 
violência  

13.6 Fim dos autos de resistência (Livre da CUT). ESTADUAL 
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Direitos Humanos 

Garantia de justiça 
aos 
afrodescendentes 

Prevenção e 
Punição de todas 
as Violações de 
Direitos Humanos 

enfrentamento à 
violência  

13.7 

Estabelecer a obrigatoriedade em apresentar dados 
estatísticos referentes às abordagens dos serviços públicos 
de segurança principalmente das forças policiais, o quesito 
raça/cor e identidade de gênero, estabelecendo a 
qualificação e capacitação dos agentes públicos, atendendo 
a orientação da década dos afrodescendentes que firmam 
ações de Estado na garantia do reconhecimento, justiça e 
desenvolvimento  (Guarulhos).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Garantia de justiça 
aos 
afrodescendentes 

Sistema Prisional população prisional  14.1 
Garantir nos sistemas prisionais a laicidade do Estado (São 
José do Rio Preto). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Garantia de justiça 
aos 
afrodescendentes 

Sistema Prisional população prisional  14.2 
Garantir o acesso à saúde, quanto às especificidades da 
população negra (São José do Rio Preto). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Garantia de justiça 
aos 
afrodescendentes 

Sistema Prisional população prisional  14.3 
Uniformizar o sistema de visitas prisionais (São José do Rio 
Preto). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Garantia de justiça 
aos 
afrodescendentes 

Sistema Prisional população prisional  14.4 
 Apoio aos egressos do sistema prisional e a seus familiares 
(Osasco).. 

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Garantia de justiça 
aos 
afrodescendentes 

Sistema Prisional população prisional  14.5 

Saúde integral para população em situação de cárcere ou 
em situação de internação por ato infracional. 
Considerando as péssimas condições humanas 
apresentadas pelo sistema de punição prisional e 
infracional. Considerando as vigências das Lei de Execução 
Penais, Estatuto da Criança e do Adolescente e Estatuto da 
Igualdade Racial, que asseguram, junto com a CF88 e 
tratados internacionais, a dignidade no tratamento de 
saúde da população em situação em cárcere e internado 
infratores adolescentes. Considerando a vigência da 
portaria Interministerial 1777/03 (Ministério da Justiça e 
Ministério da Saúde. Exigimos: A) O cumprimento integral 
dos dispositivos legais mencionados, além de outros, 
visando a humanização dos serviços, criando e ampliando a 
atenção e os cuidados, aprimorando o treinamento e 
mantendo o aperfeiçoamento das equipes 
interdisciplinares competentes nos serviços de média e alta 
complexidade de saúde. B) A realização e ou atualização de 
censo carcerário e de internação infracional para apurar a 
raça/cor e etnia no Estado de São Paulo (Baixada Santista).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Garantia de justiça 
aos 
afrodescendentes 

Sistema Prisional população prisional  14.6 

 Fiscalizar o cumprimento efetivo das leis que garantam a 
efetiva progressão de regime e demais benefícios bem 
como a fiscalização e melhorias das unidades prisionais 
(Araçatuba).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Garantia de justiça 
aos 
afrodescendentes 

Sistema Prisional população prisional  14.7 

Trabalhar com políticas afirmativas na questão prisional, 
pois considerando que 70% dos internos são de origem 
negra, quando vem as ruas não existem oportunidades de 
trabalho, a não ser reprimendas por ser ex-presidiários e 
negro (São Carlos). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Garantia de justiça 
aos 
afrodescendentes 

Sistema Prisional população prisional  14.8 

Sugerimos que através das unidades seccionais da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) nos municípios em parceria 
com as respectivas Comissões de Igualdade Racial seja 
intermediado uma possível indicação de membro efetivo 
titular para acompanhar e assessorar técnicamente todo 
preso (preto, pardo IBGE) em flagrante durante o 
instrumento processual (audiência de custódia) (Barretos). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Garantia de justiça 
aos 
afrodescendentes 

Sistema Prisional população prisional  14.9 

Solicitamos e sugerimos a criação de um programa ou 
projeto voltado ao atendimento, assessoria e 
acompanhamento da situação processual das mulheres 
negras apenadas que se encontram reclusas no sistema 
prisional (Barretos). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Garantia de justiça 
aos 
afrodescendentes 

Sistema Prisional população prisional  14.10 

Solicitamos a garantia constitucional e estatutária de 
acesso a todos os serviços e direitos de saúde as mulheres 
apenadas que se encontram reclusas no sistema prisional 
(conf. Tit. II Cap. I, Art. 6º, § 1º e 2º da Lei 12.288/2010), e 
que sejam estruturados o atendimento ginecológico de 
qualidade e diretos à visitas íntimas, buscando e visando a 
igualdade na questão de gênero (Barretos). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Garantia de justiça 
aos 
afrodescendentes 

Sistema Prisional população prisional  14.11 

Solicitamos a garantia constitucional e estatutária (conf. 
Cap. III da Lei 12.288/2010), que assegura a assistência 
religiosa aos praticantes de religiões de matrizes africanas 
internados em hospitais ou em outras instituições de 
internação coletiva, inclusive que seja garantido direito à 
liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos 
cultos religiosos de matrizes africanas e suas manifestações 
àqueles submetidos a pena privativa de liberdade 
(Barretos). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Garantia de justiça 
aos 
afrodescendentes 

Sistema Prisional população prisional  14.12 

Requerer que a justiça reveja os “presos e presas” que 
estão na prisão sem condenação ou com a sentença já 
cumprida, em especial a população negra, pobre e 
periférica e Exigir o avanço nas medidas de ressocialização 
dos presos e presas e também com relação às medidas 
socioeducativas, no sentido de exigir ampla 
responsabilização do Estado, e adoção de políticas de 
proteção e o correto tratamento da população LGBT (Vale 
do Ribeira).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Garantia de justiça 
aos 
afrodescendentes 

Prevenção e 
Punição de todas 
as Violações de 
Direitos Humanos 

prevenção a 
violações de direitos 
humanos  

15.1 
Garantir ações e medidas articuladas com as demais áreas, 
como educação, saúde, trabalho, enquanto forma de 
prevenção às violações dos direitos humanos(ABC).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Garantia de justiça 
aos 
afrodescendentes 

Prevenção e 
Punição de todas 
as Violações de 
Direitos Humanos 

prevenção a 
violações de direitos 
humanos  

15.2 
Garantir a fiscalização do Conselho Tutelar para prevenir e 
combater torturas nas unidades da Fundação Casa (ABC).  

ESTADUAL 

Garantia de justiça 
aos 
afrodescendentes 

Prevenção e 
Punição de todas 
as Violações de 
Direitos Humanos 

prevenção a 
violações de direitos 
humanos  

15.3 
Maior divulgação ao “Disque 100”, quanto às denúncias 
raciais, discriminações (São José do Rio Preto). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Garantia de justiça 
aos 
afrodescendentes 

Acesso à justiça 
sistema de 
enfrentamento ao 
racismo  

16.1 
Criar serviços específicos de atendimento às vítimas de 
discriminação e racismo nos Municípios (Guarulhos). 

ESTADUAL 
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Garantia de justiça 
aos 
afrodescendentes 

Prevenção e 
Punição de todas 
as Violações de 
Direitos Humanos 

sistema de 
enfrentamento ao 
racismo  

16.2 

Construir a rede de enfrentamento ao racismo envolvendo 
os órgãos municipais, Defensoria Pública Estadual, 
Ministério Público e as Forças Policiais Civil e Militar do 
Estado de São Paulo, Defensoria Pública da União e 
Conselhos de Igualdade Racial (Guarulhos). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Garantia de justiça 
aos 
afrodescendentes 

Prevenção e 
Punição de todas 
as Violações de 
Direitos Humanos 

sistema de 
enfrentamento ao 
racismo  

16.3 
Criar Ouvidoria para denúncias de casos de racismo na 
Secretaria de Educação Municipal e Estadual (Guarulhos).  

ESTADUAL 

Garantia de justiça 
aos 
afrodescendentes 

Prevenção e 
Punição de todas 
as Violações de 
Direitos Humanos 

sistema de 
enfrentamento ao 
racismo  

16.4 

Desenvolver políticas  intersetoriais  de atendimento á 
população afrodescendente vitima de injúria e preconceito 
racial, além de promover políticas de combate ao racismo 
institucional  (Alto Tietê).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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EIXO III – “Do desenvolvimento dos afrodescendentes e dos Povos Indígenas  

EIXO  SUBTEMA  PALAVRA-CHAVE 
NÚMERO 
DA 
PROPOSTA 

PROPOSTA 
ENTE 
DESTINATÁRIO 

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação acesso à educação 17.1 

Destinar recursos para a melhoria na 
qualidade das escolas públicas, bem como 
para ampliação de número de escolas, a fim 
de diminuir a quantidade de alunos na sala de 
aulas, garantindo assim uma educação 
humanitária (Alto Tietê). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação acesso à educação 17.2 

Desenvolver veículos para fomentar a redução 
permanente da evasão escolar, possibilitando 
o ingresso a cursos profissionalizantes, 
formação técnica e/ou superior. Levando em 
consideração a eficácia dos atendimentos nos 
CRAS/CREAS interface com as demais Políticas 
Públicas e Conselhos para constituir a rede de 
proteção social através de coordenadoria, 
Conselho de Segurança Alimentar, Secretaria 
de Desenvolvimento Econômicos e Políticas 
de Igualdade Racial para levantamento de 
dados qualitativos e quantitativos  para 
enfrentamento   da   pobreza,   colocando   
como   metas prioritárias do respectivo 
Fórum: a) a criação de escolas indígenas, onde 
não houver, e a estruturação onde as mesmas 
estiverem precárias; b) a criação de um museu 
regional na Baixada Santista dedicado à 
história e a cultura dos afrodescendentes e 
indígenas nos moldes do Museu Afro Brasil; e 
c) inclusão da capoeira e demais 
manifestações africanas e afrobrasileiras nas 
diretrizes curriculares (Baixada Santista). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação acesso à educação 17.3 
Inserir assistentes sociais nas escolas públicas 
para atuar na garantia de direitos e autonomia 
dos adolescentes (Guarulhos).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação acesso à educação 17.4 

Realizar o censo na comunidade escolar na 
perspectiva étnico-racial identificando a 
porcentagem de negros, indígenas, ciganos e 
migrantes nas escolas e associações 
desportivas e culturais, por nível/segmento/ 
modalidade de ensino para diagnosticar o 
acesso, progressão, evasão e sucesso escolar 
(Guarulhos).  

ESTADUAL 

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação acesso à educação 17.5 

Fortalecer e ampliar a oferta e divulgação do 
EJA, CEEJA e MOVA, com incentivo à 
participação de jovens e adultos negros, 
indígenas e ciganos (Guarulhos).  

ESTADUAL 

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação acesso à educação 17.6 
 Realização de censo educacional da 
população negra a nível estadual 

ESTADUAL 

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação acesso à educação 17.7 
Reparação já, plena para que sejam criadas 
oportunidades para o desenvolvimento 
educacional, política e pessoal (São Carlos).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação acesso à educação 17.8 

Acesso digno à educação, onde as 
necessidades de cada indivíduo sejam 
atendidas criando oportunidades verdadeiras 
(São Carlos).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação acesso à educação 17.9 

Implementar escola em tempo integral, 
garantindo as especificidades de todas as 
comunidades e a qualidade do ensino e das 
estruturas (Livre da CUT). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação acesso à educação 17.10 
Abrir e manter escolas nas comunidades 
quilombolas  (Livre da CUT). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação acesso à educação 17.11 

Cobrar do governo federal, estados e 
municípios, investimento na construção de 
creche e escolas de tempo integral para 
atender o direito à educação, das crianças de 
3 a 14 anos, que são na sua maioria negras e 
negros (Livre da CUT). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação acesso à educação 17.12 

Promover mecanismos que permitam conciliar 
trabalho e estudo, para jovens que desejam 
ou precisam trabalhar, garantindo a vivência 
plena do processo educacional e sem 
prejuízos na elevação de sua escolaridade e 
qualificação profissional (Livre da CUT). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação acesso à educação 17.13 

Elaborar e desenvolver política de 
permanência estudantil no ensino superior 
com garantia de mobilidade e assistência 
psicológica com foco nas questões 
pedagógicas, socioeconômicas e de combate 
ao racismo institucional para os estudantes 
cotistas(Guarulhos). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação acesso à educação 17.14 
Fortalecer e reavaliar o Pro jovem com 
extensão da idade limite e financiamentos 
(Guarulhos). 

NACIONAL  
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Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação acesso à educação 17.15 

Garantir o direito à matrícula na escola mais 
próxima da moradia do estudante, assim 
como as garantias de permanência e de 
vivência cultural quilombola e povos 
tradicionais; garantir e criar as condições para 
as escolas quilombolas e povos tradicionais 
permanecerem em funcionamento e a 
reabertura das que foram fechadas e exigir 
formação e capacitação profissional docente 
para a promoção da igualdade racial e 
educação do campo, garantindo também a 
aplicação da lei 10.639 (Vale do Ribeira). 

ESTADUAL 

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
acesso ao ensino 
superior 

18.1 
Implementar e efetivar a política de cotas nas 
instituições de ensino superior público e 
privado.  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
acesso ao ensino 
superior 

18.2 

Manutenção e ampliação do programa das 
cotas raciais e sociais nas universidades 
públicas e privadas e cotas raciais nos 
concursos para as carreiras do serviço público 
(Ribeirão Preto). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
acesso ao ensino 
superior 

18.3 
Política de (con) validação de diplomas de 
imigrantes negros e negras.  

ESTADUAL 

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
acesso ao ensino 
superior 

18.4 
Criar cotas raciais e sociais nos cursos de 
medicina (Araçatuba).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
acesso ao ensino 
superior 

18.5 
No ensino superior, garantir uma política de 
assistência estudantil para os participantes 
das cotas raciais (Livre da CUT). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
acesso ao ensino 
superior 

18.6 
Aplicação, pelos estados e municípios, das 
cotas raciais nas Instituições de Ensino 
Superior públicas e privadas (Livre da CUT). 

ESTADUAL 

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
acesso ao ensino 
superior 

18.7 
Cotas para o serviço público municipal e para 
as universidades públicas estaduais (ETEC?) 
(Vale do Ribeira). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
educação em direitos 
humanos e cidadania 

19.1 

Garantir que as escolas tenham focos nos 
direitos humanos, abrangendo todas as 
diversidades com previsão no projeto político 
pedagógico (Vale do Paraíba). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
educação em direitos 
humanos e cidadania 

19.2 

Formação nas escolas voltada aos jovens 
referente às questões étnicos raciais, 
priorizando abordagens policiais, diversidade 
sexual, gênero e liberdade religiosa.  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
educação em direitos 
humanos e cidadania 

19.3 

Garantia de ensino laico, contra o ensino 
religioso confessional e contra movimentos 
controladores da educação como a escola sem 
partido (São Paulo). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
educação em direitos 
humanos e cidadania 

19.4 

Implementar Políticas de formação inicial e 
continuada, para potencializar educadores e 
demais trabalhadores da educação, no 
desenvolvimento de projetos e experiências 
criativas promotoras de uma educação 
antirracista, anti-sexista, anti-homofobia e 
antielitista  (São José do Rio Preto). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
educação em direitos 
humanos e cidadania 

19.5 

Instalar Fórum Regional para Educação das 
Relações Étnico Raciais, com gestão semestral, 
dentro da região metropolitana, sendo o 
primeiro fórum a realizar-se em março/2018 
em Altinópolis, devendo fazer parte de um 
grupo (Ribeirão Preto). 

ESTADUAL 

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
educação em direitos 
humanos e cidadania 

19.6 

Criar na Secretaria da Educação uma divisão 
responsável pela implementação de políticas 
públicas educacionais para as relações étnico-
raciais e de gênero (Guarulhos).  

ESTADUAL 

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
educação em direitos 
humanos e cidadania 

19.7 
Reforma curricular, com metodologia e 
conteúdo que respeite a especificidade das 
comunidades (Livre da CUT). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
educação em direitos 
humanos e cidadania 

19.8 
Incluir o tema raça e gênero, como uma das 
dimensões estruturantes das desigualdades 
nos processos de educação (Livre da CUT). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
formação dos 
profissionais da 
educação 

20.1 

Instituir um programa permanente de 
qualificação dos profissionais de educação que 
tenha como tema a educação das relações 
étnico-raciais e sugestões de materiais 
didáticos e paradidáticos com esse tema (São 
Paulo). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
formação dos 
profissionais da 
educação 

20.2 

Realizar a formação permanente para os/as 
educadores/as e demais profissionais das 
Secretarias de Educação, Esporte, Recreação e 
Lazer, comunidade escolar e profissionais da 
capoeira sobre relações étnico-raciais para 
promoção da igualdade racial (Guarulhos).  

ESTADUAL 
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Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
Leis 10.639/2003 e 
11.645/2008 

21.1 

Realização de 1 grupo de trabalho composto 
por representantes do movimento negro, 
sociedade civil, instâncias municipais e 
estaduais da educação para pressionar o 
governo federal, estadual e municipal para a 
divulgação e disseminação das pesquisas 
diagnósticas realizadas em relação à 
implementação das leis 10.639/2003 e 
11.645/2008 para o fortalecimento, 
acompanhamento e manutenção de programa 
de desenvolvimento social e econômico para a 
população negra. Inclusive com a realização 
de uma bienal da memória de povos 
historicamente marginalizados na sociedade 
brasileira, população africana e seus 
descendentes e comunidades tradicionais e 
pela garantia da implementação de 
Observatório de Gênero na Cidade para a 
produção de dados, estudos e diagnósticos, 
considerando as perspectivas étnicas a ação 
das políticas públicas na cidade para o 
segmento (São Paulo) 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
Leis 10.639/2003 e 
11.645/2008 

21.2 

Garantir e efetivar nos currículos escolares a 
implantação de ações educacionais baseadas 
nas Leis Nº 10. 639/2003 e Nº 11.645/2008 
(ABC) 

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
Leis 10.639/2003 e 
11.645/2008 

21.3 

Que seja criado a nível regional um núcleo 
com a participação da Delegacia de Ensino e 
Secretaria de Educação dos municípios e da 
Sociedade Civil para a formação e fiscalização 
da lei 11.645/08 que torna obrigatório o 
ensino da história da África de dos Indígenas 
em sala de aula para toda rede de ensino 
pública e privada (Vale do Paraíba).  

ESTADUAL 

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
Leis 10.639/2003 e 
11.645/2008 

21.4 
Fiscalizar do cumprimento das Leis nº 
10.639/03 e 11.645/08 na politica da 
educação (Alto Tietê). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
Leis 10.639/2003 e 
11.645/2008 

21.5 

Orientar para que no processo educacional 
seja garantida a inserção de pessoas que 
tenham vivência na questão étnico-racial, tais 
como Pajés (Alto Tietê). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
Leis 10.639/2003 e 
11.645/2008 

21.6 
Lutar pela manutenção da obrigatoriedade da 
História da África e dos Povos Africanos e 
Indígenas no currículo escolar (Alto Tietê). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
Leis 10.639/2003 e 
11.645/2008 

21.7 
Criar um projeto que trate de inclusão da 
História e da cultura indígena dentro do 
calendário escolar (Alto Tietê). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
Leis 10.639/2003 e 
11.645/2008 

21.8 
Supervisionar e punir o não cumprimento das 
Leis 10.639 e 11.645/2008 nas escolas 
(Osasco).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
Leis 10.639/2003 e 
11.645/2008 

21.9 

Que a Lei 10.639/03, que determina o ensino 
da cultura afro-brasileira, bem  como a Lei 
11.645/08  que  inclui a história  e  cultura 
indígena, sejam efetivamente trabalhadas nas 
escolas públicas municipais e estaduais e que 
seja oferecido aos professores da Educação 
Infantil, Ensino Fundamental e Médio, 
formação continuada e material de apoio 
(Baixada Santista). 

ESTADUAL 

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
Leis 10.639/2003 e 
11.645/2008 

21.10 
Fazer cumprir a lei 10.639/03 e 11.645/08 nas 
grades curriculares das escolas públicas, 
particulares e universidades (Araçatuba).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
Leis 10.639/2003 e 
11.645/2008 

21.11 

Formar profissionais da educação com o 
recorte racial, identidade de gênero, 
orientação sexual, e povos originários 
(Araçatuba).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
Leis 10.639/2003 e 
11.645/2008 

21.12 

Revisão geral e alteração profunda da 
sistematização do ensino da cultura e história 
africana e afro-brasileira e indígena, uma vez 
que, atualmente busca-se apenas absorção 
deste conteúdo em detrimento da real 
aplicação do mesmo no contexto educacional  
(São Carlos). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
Leis 10.639/2003 e 
11.645/2008 

21.13 

Incluir o conteúdo étnico racial no currículo da 
Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio 
e Superior para ser abordado durante o ano 
letivo e não apenas em meses específicos 
(Presidente Prudente). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
Leis 10.639/2003 e 
11.645/2008 

21.14 

Incluir nos currículos da Educação Infantil, 
Ensino Fundamental, Médio e Superior 
conteúdos para serem abordados durante o 
ano letivo e não apenas em meses específicos 
(Presidente Prudente). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
Leis 10.639/2003 e 
11.645/2008 

21.15 

Obrigatoriedade curricular em disciplinas que 
envolvam a questão da discriminação dos 
afrodescendentes para a formação de 
professores ou cursos de licenciatura, 
conforme previsto na Lei 10.639 (Presidente 
Prudente). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
Leis 10.639/2003 e 
11.645/2008 

21.16 

Aplicação plena da lei 10639/03 e 11646/08 e 
dos direitos curriculares da educação das 
relações étnico-raciais e fiscalização pelos 
órgãos responsáveis e suas publicações (São 
Paulo). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
Leis 10.639/2003 e 
11.645/2008 

21.17 

Implementar, monitorar e fiscalizar as Lei 
10.639/03 e 11.645/08 em todo território 
estadual e federal e estimular a discussão de 
temática da discriminação étnica racial dentro 
dos grêmios estudantis, associações de pais e 
mestres e conselhos escolares(ABC).   

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
Leis 10.639/2003 e 
11.645/2008 

21.18 

Inserção de conteúdos relativos à educação 
para as relações etnicorraciais e história e 
cultura africana, afro-brasileira e indígena na 
agenda de formação continuada de 
professores das redes municipais e estaduais 
de ensino (Ribeirão Preto). 

ESTADUAL 

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
Leis 10.639/2003 e 
11.645/2008 

21.19 

Retornar a obrigatoriedade e garantir a 
implementação da Lei nº 10.639/03 e da Lei 
11.645/08, que alterou a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB) no currículo 
escolar para o ensino da História da África e 
do povo Afro-brasileiro e dos Povos indígenas 
(Alto Tietê). 

NACIONAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
Leis 10.639/2003 e 
11.645/2008 

21.20 

Garantir  implementação  da   Lei   10.639/03   
–   11.645/2008,   de   forma transversal, com 
a criação de um Fórum Estadual Permanente 
de educação e diversidade etnicorracial na 
Secretaria de Educação e Diretorias Regionais 
de Ensino tornando obrigatória a 
implementação da legislação supracitada 
desde a educação infantil até o ensino médio 
(Baixada Santista). 

ESTADUAL 

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
Leis 10.639/2003 e 
11.645/2008 

21.21 
Aplicar a lei 10.639, desde o ensino 
fundamental (Guarulhos).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
Leis 10.639/2003 e 
11.645/2008 

21.22 

Rever, adquirir e garantir o uso de recursos e 
materiais didáticos como: livros de literatura, 
jogos pedagógicos, mídias, instrumentos 
musicais e brinquedos que abordem as 
culturas negra, indígena e cigana a serem 
adotados na rede municipal de educação 
(desde a educação infantil), segundo os 
parâmetros das Leis 10.639/03 e 11.645/08 
(Guarulhos).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
Leis 10.639/2003 e 
11.645/2008 

21.23 
Incorporar no currículo escolar o histórico de 
personalidades esportistas negras do passado 
e do presente (Guarulhos).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
Leis 10.639/2003 e 
11.645/2008 

21.24 
Incluir conteúdos sobre a história e cultura 
dos povos ciganos nos currículos escolares 
(Guarulhos).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
Leis 10.639/2003 e 
11.645/2008 

21.25 

Propor a continuidade e ampliação das 
oficinas de cultura indígena nas escolas 
municipais e a criação de oficinas ligadas à 
cultura cigana (Guarulhos).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
Leis 10.639/2003 e 
11.645/2008 

21.26 
Fomentar e Garantir a Semana da Consciência 
Negra na Educação (Guarulhos).  

ESTADUAL 

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
Leis 10.639/2003 e 
11.645/2008 

21.27 
Realizar diagnóstico periódico sobre a 
implementação das Leis 10.639/03 e 
11.645/08 (Guarulhos).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
Leis 10.639/2003 e 
11.645/2008 

21.28 

Criação e Manutenção de um núcleo de 
promoção e regulamentação das Leis 
10.639/2003 e 11.645/2008 dentro das 
Diretorias Regionais de ensino adicionadas à 
Secretaria Estadual de Educação, atendendo 
aos seguintes requisitos e princípios: 1) 
Reserva orçamentária; 2) articulação com os 
movimentos sociais negros da cidade; 3) 
elaboração, aquisição e avaliação de materiais 
didáticos, pedagógicos e de cuidados; 4) 
estabelecimentos de parcerias intersetorais 
com áreas da saúde, assistência social, 
cidadania e recursos humanos, visando a 
garantia de desenvolvimento pleno das(os) 
estudantes negros(as); 5) garantia de 
fiscalização por parte do Conselho compostos 
por órgãos da sociedade civil de combate ao 
racismo; 6) avaliação do trabalho história em 
relação à Lei 10.639/03 e 11.645/08 para 
ingresso no serviço público seja via concurso 
público ou por processo seletivo; 7) formação 
permanentes e obrigatórias sobre 
documentos produzidos em âmbito federal 
para a implementação das Leis 10.639/03 e 
11.645/08; 8) incentivo à participação coletiva 
de jovens negros e negras dentro das escolas 
e universidades, por parte destas 
instituições;9) assegurar que os debates com 
relação as questões étnico racias nos projetos 
nos projetos políticos pedagógicos de  
creches, escolas de educação infantil, ensino 

ESTADUAL 
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fundamental médio e superior; 10) criação de 
cursos profissionalizantes técnicos e outros 
com a temática em africanidades e os recortes 
de gênero destinado dos jovens e adultos das 
escolas públicas e privadas, bem como as suas 
famílias; 11) calendário oficial que inclua 
campanhas de elucidação sobre anemia 
falciforme, eventos, festas e feiras que 
promovam a integração e autoestima da 
população negra; 12) formação aos 
profissionais da educação para o combate à 
intolerância religiosa; 13) Assegurar o direito à 
educação e ao bem estar da criança, jovem e 
adulto durante o preceito religioso 
(Campinas). 
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Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
Leis 10.639/2003 e 
11.645/2008 

21.29 

Incluir obras de pesquisadores e intelectuais 
negros (as) e indígenas nas grades curriculares 
obrigatórias de formação básica e continuada 
de professores de todos os cursos superiores, 
especialmente os de História, Pedagogia e 
Letras  (Araçatuba).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
Leis 10.639/2003 e 
11.645/2008 

21.30 

Garantir na educação básica e continuada 
ações que reafirmem a identidade racial onde 
efetivem obrigatoriedade da aplicação  da Lei 
Federal 10.639/2003 no ensino médio e na Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB) (Barretos).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
Leis 10.639/2003 e 
11.645/2008 

21.31 

Promover formação para profissionais da área 
de educação sobre Promoção da igualdade 
racial e garantir a implantação no currículo 
escolar sobre a Lei 10.639(Presidente 
Prudente). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
Leis 10.639/2003 e 
11.645/2008 

21.32 

Incluir a história da África e dos 
afrodescendentes entre as questões nas 
provas externas ao MEC, nos vestibulares, no 
Enem e nos exames simulados das escolas 
privadas (Livre da CUT). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
Leis 10.639/2003 e 
11.645/2008 

21.33 

Criar uma comissão para dialogar com o MEC 
sobre quaisquer mudanças na grade curricular 
e produção de materiais pedagógicos, em 
cumprimento à Lei 10.639/03 e à Lei 
11.645/08, nas escolas estaduais e municipais 
(Livre da CUT). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
Leis 10.639/2003 e 
11.645/2008 

21.34 

Atuar junto aos conselheiros dos diversos 
Conselhos de Educação, para que cobrem o 
cumprimento da Lei 10.639/03 (ensino da 
história e cultura afro-brasileira e africana) e 
da Lei 11.645/08 - inclui no currículo oficial da 
rede de ensino a obrigatoriedade da temática 
História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena 
(Livre da CUT). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
Leis 10.639/2003 e 
11.645/2008 

21.35 

Denunciar e lutar contra os movimentos 
governamentais (estaduais e municipais) que 
distorcem a Lei 10.639/03 e suas formas de 
implementação locais (Livre da CUT). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
preservação da cultura 
de povos tradicionais e 
da cultura negra 

22.1 

Criação de política pública para fomento de 
atividades culturais realizadas pela população 
afrodescendente (teatro, música, dança, entre 
outros) (ABC).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
preservação da cultura 
de povos tradicionais e 
da cultura negra 

22.2 

Instituir na composição do orçamento, 
atividades e eventos étnicos (Kizomba – Festa 
da Raça), garantindo-se a equidade no valor 
direcionado, balizando-se na maior indicação 
do orçamento anterior(Ribeirão Preto).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
preservação da cultura 
de povos tradicionais e 
da cultura negra 

22.3 

Garantir uma parcela dos recursos do Sistema 
Nacional de Cultura para projetos relativos às 
culturas negras, indígenas e ciganas, criando 
mecanismos de divulgação e 
incentivo(Guarulhos). 

NACIONAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
preservação da cultura 
de povos tradicionais e 
da cultura negra 

22.4 

Estimular a formação de centros de cultura 
digital nas periferias para produção de 
conteúdo que fomentem as políticas 
afirmativas em parceria com centros 
universitários e movimentos 
sociais(Guarulhos). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
preservação da cultura 
de povos tradicionais e 
da cultura negra 

22.5 

Ampliar e incentivar a divulgação virtual e 
física, junto às comunidades de todos os 
níveis, organizações, pesquisas, centro de 
referências bibliográficas e museus, com o 
objetivo de produzir conhecimento sobre as 
populações e culturas negras, ciganas, 
indígenas, árabes, judaicas e palestinas, 
historicamente discriminadas. Exigindo a 
implantação e obrigatoriedade, junto a todos 
os órgãos públicos  (São José do Rio Preto). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
preservação da cultura 
de povos tradicionais e 
da cultura negra 

22.6 
Instituir a capoeira nas redes públicas de 
forma transversal no currículo escolar 
(Ribeirão Preto). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  



IV Conferência Regional de Promoção da Igualdade Racial (2017) 

 
 

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
preservação da cultura 
de povos tradicionais e 
da cultura negra 

22.7 

Que seja realizado um mapeamento amplo e 
atualizado das populações negras, dos povos 
de matriz africana, dos povos tradicionais e 
dos Povos Indígenas em nível municipal, 
regional, estadual e nacional (Osasco). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
preservação da cultura 
de povos tradicionais e 
da cultura negra 

22.8 

Criar o consórcio público geoparque ciclo do 
ouro para garantir a sua preservação, 
manutenção do maior acervo histórico, 
material e imaterial afro-brasileiro do período 
colonial do Estado de São Paulo, com objetivo 
de promover e difundir as identidades, as 
técnicas, estéticas negra, bem como o 
potencial turístico e o aprofundamento dos 
estudos histórico e científico da região que 
envolve a área (Guarulhos).  

ESTADUAL 

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
preservação da cultura 
de povos tradicionais e 
da cultura negra 

22.9 

Reconhecer e fomentar a prática e o ensino da 
Capoeira como desporto de criação nacional 
nos termos do art. 217 da C.F e o art. 22 
parágrafos 1 e 2 do Estatuto da Igualdade 
Racial (Guarulhos).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
preservação da cultura 
de povos tradicionais e 
da cultura negra 

22.10 

Exigir o cumprimento irrestrito da 
Constituição Federal no que diz respeito aos 
direitos dos Povos Tradicionais e dos Povos 
Indígenas, em razão de tais direitos serem 
imprescindíveis (Osasco). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
preservação da cultura 
de povos tradicionais e 
da cultura negra 

22.11 

Garantir que, em todas as localidades do 
estado de São Paulo onde haja população 
indígena, cigana e quilombola, sejam criadas 
escolas específicas para que sua cultura seja 
preservada (ABC).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
preservação da cultura 
de povos tradicionais e 
da cultura negra 

22.12 

Corrigir as informações do anuário do Estado 
de São Paulo com a inserção e 
reconhecimento da população negra na 
constituição e desenvolvimento do Estado 
(ABC).  

ESTADUAL 

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
preservação da cultura 
de povos tradicionais e 
da cultura negra 

22.13 

A criação de um espaço público permanente 
que garanta a preservação da cultura 
afrobrasileira e indígena, através de atividades 
promovidas por estes povos (ABC)  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
preservação da cultura 
de povos tradicionais e 
da cultura negra 

22.14 

Fomentar os eventos culturais ligados a 
questão étnico racial, criando também um 
centro de referência com acervo Histórico de 
cultura negra, indígena, cigana, quilombolas e 
refugiados (ABC).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
preservação da cultura 
de povos tradicionais e 
da cultura negra 

22.15 

 Reconhecer, respeitar e conviver com as 
diferentes culturas tradicionais. Que seja 
reconhecido as diferenças dos povos 
tradicionais, indígenas, Negros, Ciganos 
Quilombolas, Caiçaras e demais etnias. Que 
poder público adote o artigo 26 do Estatuto da 
igualdade racial, adotando medidas 
necessárias para o combate à intolerância 
com as religiões de matriz africana e afro-
brasileira, a discriminação de seus seguidores, 
especialmente com o objetivo de coibir a 
utilização dos meios de comunicação social 
para a difusão de proposições, imagens  ou  
abordagens  que  exponham  pessoa  ou  
grupo  ao  ódio  e  ao desprezo pelos motivos 
fundados na religiosidade, propondo a criação 
de um Centro de Referência em Igualdade 
Racial e Combate ao Racismo (Baixada 
Santista). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
preservação da cultura 
de povos tradicionais e 
da cultura negra 

22.16 

Reconhecer e fomentar a participação de 
anciãos e mestres presentes nas comunidades 
de marcada presença negra, indígena, cigana 
e outros povos discriminados, incentivando e 
propondo atividades contínuas e duradouras 
que possibilitem a transmissão de seus 
saberes primordiais e historicamente 
presentes em suas comunidades, saberes que 
se integram nos campos da medicina, da 
arquitetura, das artes, da pedagogia, da 
biologia, etc. (Guarulhos). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
preservação da cultura 
de povos tradicionais e 
da cultura negra 

22.17 
Criar memorial de cultura e história negra, 
indígena, cigana e migrante(Guarulhos). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
preservação da cultura 
de povos tradicionais e 
da cultura negra 

22.18 
Garantir aos grupos discriminados o 
reconhecimento apropriado de seu valor 
histórico e cultural (Araçatuba). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Educação 
respeito à diversidade 
religiosa 

23 
Instituir, desde a educação infantil, processo 
de discussão, sobre o respeito das diferenças 
religiosas (Ribeirão Preto). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Empreendedorismo, 
emprego e renda  

combate à pobreza  24.1 

Articular entre os gestores públicos e a 
sociedade civil políticas públicas para o 
desenvolvimento e medidas contra a pobreza 
inerente às políticas de igualdade racial (ABC).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  



IV Conferência Regional de Promoção da Igualdade Racial (2017) 

 
 

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Empreendedorismo, 
emprego e renda  

combate à pobreza  24.2 
Ampliar os recursos orçamentários destinados 
á Política de Assistência Social para garantia 
dos direitos socioassistenciais (Alto Tietê). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Empreendedorismo, 
emprego e renda  

combate ao assédio 
moral no trabalho 

25.1 
Propor legislação sobre assédio punindo os 
(as)responsáveis pelo assédio moral em todos 
os âmbitos federativos  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Empreendedorismo, 
emprego e renda  

combate ao assédio 
moral no trabalho 

25.2 
Propor legislação sobre assédio moral punindo 
os (as) responsáveis pelo assédio moral em 
todos os âmbitos federativos (Livre da CUT). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Empreendedorismo, 
emprego e renda  

combate ao racismo 
no mercado de 
trabalho 

26.1 

Garantir que a cláusula social do BNDES seja 
acompanhada pelos sindicatos e comissão 
permanente de igualdade racial nas empresas 
(Livre da CUT). 

NACIONAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Empreendedorismo, 
emprego e renda  

combate ao racismo 
no mercado de 
trabalho 

26.2 
Promover campanhas de combate ao racismo 
no mercado de trabalho (Livre da CUT). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  



IV Conferência Regional de Promoção da Igualdade Racial (2017) 

 
 

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Empreendedorismo, 
emprego e renda  

empreendedorismo 27.1 

Garantir, implementar e estimular a promoção 
de programas de autonomia econômica 
através de ações afirmativas focadas às 
mulheres negras afroempreendedoras 
(urbanas, do campo e da floresta), legalmente 
inscritas no Microempreendedor Individual - 
MEI, por meio do acesso ao microcrédito 
produtivo financeiro facilitado (para para 
capital de giro e investimento fixo), apoio ao 
associativismo, ao cooperativismo, e à livre 
comercialização, com fomento a práticas de 
economia solidária sustentável nos bancos 
populares e sociais de desenvolvimento 
estaduais e federais.  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Empreendedorismo, 
emprego e renda  

empreendedorismo 27.2 

Instituir um amplo programa de disseminação 
de informações de micro e médio 
empresários, incluindo “MEI”, privilegiando 
programas de incentivos fiscais e sociais, além 
de fontes de financiamento  (São José do Rio 
Preto). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Empreendedorismo, 
emprego e renda  

empreendedorismo 27.3 

Desenvolver ações onde o conceito 
empreendedor possa ter uma aplicabilidade 
integrativa dos setores e, com amplas áreas 
formativas e incentivadoras de políticas 
públicas de autonomia para população em 
situação de vulnerabilidade ( negros, índios, 
ciganos, comunidades quilombolas entre 
outros) (Vale do Paraíba). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  



IV Conferência Regional de Promoção da Igualdade Racial (2017) 

 
 

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Empreendedorismo, 
emprego e renda  

empreendedorismo 27.4 

Criar um conjunto de ações articuladas com os 
setores de promoção da igualdade racial, 
desenvolvimento econômico e instituições de 
crédito, que incluam a simplificação e a 
desburocratização processual, para promoção 
do empreendedorismo feminino e étnico. 
(Artigos 40, 41 e 42 do Estatuto da Igualdade 
Racial)(Guarulhos).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Empreendedorismo, 
emprego e renda  

empreendedorismo 27.5 

Apoiar o desenvolvimento de práticas e 
produtos baseados na cultura tradicional 
visando a geração de renda para os povos 
ciganos (Guarulhos).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Empreendedorismo, 
emprego e renda  

empreendedorismo 27.6 

Criar um conjunto de ações articuladas entre 
as áreas de promoção da igualdade racial e 
desenvolvimento econômico com as 
instituições de crédito que incluam a 
simplificação e a desburocratização processual 
para a promoção do empreendedorismo 
feminino e afro (Guarulhos).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Empreendedorismo, 
emprego e renda  

empreendedorismo 27.7 

Criar editais que promovam o 
empreendedorismo das mulheres negras, 
ciganas e indígenas com base na valorização e 
reconhecimento do potencial econômico das 
manifestações artísticas, culturais e 
comunitárias (Guarulhos).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  



IV Conferência Regional de Promoção da Igualdade Racial (2017) 

 
 

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Empreendedorismo, 
emprego e renda  

empreendedorismo 27.8 

Fazer o mapeamento das empreendedoras 
individuais, de cooperativas e associações, 
identificando as suas áreas de inserção, com 
reconhecimento das especificidades culturais 
para a promoção e fortalecimento da 
identidade étnico-racial (Guarulhos).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Empreendedorismo, 
emprego e renda  

empreendedorismo 27.9 

Promover a criação de rede de 
relacionamento empresarial formada 
especificamente por mulheres de micro e 
pequenos negócios, que promova as culturas 
negras, indígenas e ciganas (Guarulhos).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Empreendedorismo, 
emprego e renda  

empreendedorismo 27.10 

Implementar cursos de formação para 
pequenos, médios e micro empreendedores 
afrodescendetes através de convênio com o 
sebrae e outros órgãos afins, bem como, 
estabelecer programas de educação 
antiracista e criação de Lei Estadual para 
instituir a Feira de Afro, para a divulgação e 
valorização da beleza, vestuário, cultura, 
história e empreendedorismo da população 
negra (Campinas). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Empreendedorismo, 
emprego e renda  

empreendedorismo 27.11 
Medidas de crédito para a população negra 
que sejam justas, ou seja, uma carteira que 
seja específica  (São Carlos).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  



IV Conferência Regional de Promoção da Igualdade Racial (2017) 

 
 

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Empreendedorismo, 
emprego e renda  

empreendedorismo 27.12 

Articular projetos de lei e programas nas 
secretarias municipais e estaduais de 
emprego, tralbaho e renda através de dotação 
orçamentária exclusiva, com foco a ações que 
promovam a capacitação e implementação de 
políticas que impulsionem a presença e 
permanência da população negra (IBGE) no 
mercado de trabalho formal, estímulo de 
medidas governamentais (isenção de 
impostos) que apoiem empresas, 
fornecedores e prestadores de serviços em 
geral nas contratações e capacitações dos 
recursos humanos com ênfase à promoção da 
diversidade étnica e igualdade racial, 
convênios, subvenções, parcerias e 
investimentos em projetos comunitários de 
educação (preparatórios para concursos e 
graduação, pós e doutorado em 
universidades) e afro empreendorismo 
(Barretos).  

ESTADUAL 

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Empreendedorismo, 
emprego e renda  

empreendedorismo 27.13 

Oferecer acesso a linhas especiais de 
financiamento nos bancos públicos para 
empresas que aplicarem políticas de igualdade 
racial (Livre da CUT). 

NACIONAL  



IV Conferência Regional de Promoção da Igualdade Racial (2017) 

 
 

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Empreendedorismo, 
emprego e renda  

enfrentamento ao 
racismo nas empresas  

28.1 

Incentivar a criação de Comissões 
Permanentes de Igualdade Racial nas 
empresas para (1) desenvolver campanhas de 
conscientização e orientação sobre temas 
como relacionados ao combate a 
discriminação racial, visando prevenir atos e 
postura discriminatórios no ambiente de 
trabalho e na sociedade, (2) apurar denúncias 
quanto a discriminação racial ocorridos dentro 
da empresa, (3) além de pensar medidas que 
possam combater discriminação racial no 
ambiente de trabalho, como, por exemplo, o 
estabelecimento de cotas de cor/raça/etnia 
(Livre da CUT). 
  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Empreendedorismo, 
emprego e renda  

enfrentamento ao 
racismo nas empresas  

28.2 

Incentivar a confecção de Carta de Intenções 
ou Estatuto Interno nas empresas 
assegurando igualdade de tratamento dos 
empregados, sem distinção de raça ou gênero, 
além de medidas de que promovam a 
igualdade (Livre da CUT). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Empreendedorismo, 
emprego e renda  

enfrentamento ao 
racismo nas empresas  

28.3 

Criar comissão tripartite no espaço do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e em 
suas delegacias regionais, composta por 
representações do governo, dos 
empregadores e dos trabalhadores para 
acolher e dar consequência às denuncias de 
discriminação de racial, bem como 
acompanhar o cumprimento dos tratados e 
convenções internacionais previstas no artigo 
38º do Estatuto da Igualdade Racial (Livre da 
CUT). 

NACIONAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Empreendedorismo, 
emprego e renda  

garantia de 
empregabilidade  

29.1 

Criação de convênios do setor público e 
privado, para acolhimento dos profissionais 
qualificados para o exercício de atividades que 
demandem competências específicas  (São 
José do Rio Preto). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Empreendedorismo, 
emprego e renda  

garantia de 
empregabilidade  

29.2 

Investir em programas públicos de 
capacitação profissional, visando atender às 
necessidades de segmentos de mercado, que 
possuem alto valor agregado (ourives, 
mecânico de Precisão, turismo, Tecnologia da 
Informação e assemelhados)  (São José do Rio 
Preto). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Empreendedorismo, 
emprego e renda  

inserção e 
permanência de jovens 
no mercado de 
trabalho 

30.1 

Garantir a inclusão dos jovens negros e negras 
no mercado de trabalho por meio dos 
programas: primeiro emprego, jovem 
aprendiz, educação para o trabalho e outros a 
serem criados (São José do Rio Preto). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Empreendedorismo, 
emprego e renda  

inserção e 
permanência de jovens 
no mercado de 
trabalho 

30.2 
Garantir que as empresas dentro do Programa 
Jovem Aprendiz, reservem no mínimo 05% das 
vagas para os jovens negros (Vale do Paraíba).  

NACIONAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Empreendedorismo, 
emprego e renda  

inserção e 
permanência de jovens 
no mercado de 
trabalho 

30.3 
Estabelecer cotas de 30% para contratação de 
adolescentes aprendizes, reservando vagas 
para candidatos afrodescendentes (ABC).   

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Empreendedorismo, 
emprego e renda  

inserção e 
permanência de jovens 
no mercado de 
trabalho 

30.4 

Garantir no mínimo 40% da verba destinada 
ao Sistema “S”, para a capacitação da 
juventude e empreendedores negros, negras e 
de povos e comunidades tradicionais (Ribeirão 
Preto). 

NACIONAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Empreendedorismo, 
emprego e renda  

inserção e 
permanência de jovens 
no mercado de 
trabalho 

30.5 

Criação de programa que auxilie a inserção da 
juventude negra no mercado de trabalho, 
vinculados aos programas de políticas públicas 
(Ribeirão Preto). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Empreendedorismo, 
emprego e renda  

inserção e 
permanência de jovens 
no mercado de 
trabalho 

30.6 
Fortalecer e reavaliar o Pro Jovem com 
extensão da idade limite e financiamento 
(Livre da CUT). 

NACIONAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Empreendedorismo, 
emprego e renda  

inserção e 
permanência de jovens 
no mercado de 
trabalho 

30.7 
Promover políticas que retardem a entrada do 
jovem no mercado de trabalho, incentivando 
sua permanência na escola (Livre da CUT). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Empreendedorismo, 
emprego e renda  

licitações sustentáveis  31.1 

Estabelecimento do selo de diversidade, 
concedido a empresas que implementem 
programas concretos de diversidade e 
confiram vantagens nos critérios de 
pontuação nos processos licitatórios  (São José 
do Rio Preto). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Empreendedorismo, 
emprego e renda  

licitações sustentáveis  31.2 

Inclusão nos editais de qualquer modalidade 
de licitação, da necessidade da empresa 
possuir em seus quadros funcionários em 
todos os níveis, aplicando índice da população 
negra apresentado pelo IBGE no período 
anterior (Ribeirão Preto). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Empreendedorismo, 
emprego e renda  

políticas de emprego e 
renda a imigrantes e 
refugiados 

32 

Oferta de aula de português a não brasileiros, 
residentes nos entes federativos de modo a 
facilitar sua inserção no mercado de trabalho, 
promovendo maior integração profissional por 
meio de intercâmbio com brasileiros (São José 
do Rio Preto). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Empreendedorismo, 
emprego e renda  

previdência social  33 

Defesa incondicional da Seguridade Social e de 
seu tripé: Saúde, Assistência social e 
Previdência social, garantindo os princípios de 
qualidade e universalidade (Livre da CUT). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Empreendedorismo, 
emprego e renda  

qualificação 
profissional  

34.1 

Criar e fomentar programas de capacitação 
para as comunidades tradicionais 
(quilombolas, ciganos, povos originais do 
Brasil, povos e comunidades tradicionais de 
matriz africana) e a população negra (com 
ênfase em jovens, mulheres e LGBT) voltados 
ao empreendedorismo e a geração de 
emprego e renda, com linhas de credito e 
apoio à gestão, conforme artigo 56 do 
Estatuto da Igualdade Racial. Destinar 
porcentagem ou a totalidade dos estágios em 
órgãos públicos para a população negra e de 
comunidades tradicionais (Ribeirão Preto). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Empreendedorismo, 
emprego e renda  

qualificação 
profissional  

34.2 

Implementar Programas e Projetos de 
Empreendedorismo Étnico-racial que 
ofereçam educação financeira, incentivo à 
aquisição de novas tecnologias instituições de 
ensino profissionalizante (gestão e 
tecnologias) com base nos princípios do 
cooperativismo, associativismo e economia 
solidária, que ofereçam fomento e formação 
política nas áreas de gênero e igualdade 
étnico racial abrangendo Povos Indígenas, 
Comunidades Tradicionais, com foco nas 
Mulheres Negras, Indígenas e Ciganas 
(Guarulhos).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Empreendedorismo, 
emprego e renda  

qualificação 
profissional  

34.3 

Fazer pesquisa nos sistemas de cadastro, dos 
órgãos do governo, para identificar pessoas 
dos segmentos: negros, indígenas, ciganos e 
comunidades de terreiro para inscrição nos 
cursos do Pronatec, Programa Vence e nos 
programas municipais de formação 
(Guarulhos).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Empreendedorismo, 
emprego e renda  

qualificação 
profissional  

34.4 

Incluir nos Programas de Formação das 
Secretarias do Trabalho, Desenvolvimento 
Econômico, Assistência Social e Fundo de 
Solidariedade os conteúdos de relações de 
gênero e igualdade racial (Guarulhos).  

ESTADUAL 

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Empreendedorismo, 
emprego e renda  

qualificação 
profissional  

34.5 

Fomentar a inserção das mulheres negras, 
indígenas e ciganas nas áreas técnicas de 
conhecimento, para requalificação e 
desenvolvimento nas categorias profissionais, 
incentivando a migração para o trabalho 
formal ou empreendedorismo qualificado 
(Guarulhos).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Empreendedorismo, 
emprego e renda  

quotas no mercado de 
trabalho 

35.1 

Criação de incentivo fiscal para empresas que 
possuírem em todos os níveis de seu quadro 
funcional, de no mínimo 30%, a população 
negra, indígenas e ciganos, com recorte de 
gênero, identidade de gênero, orientação 
sexual e geracional (Ribeirão Preto). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Empreendedorismo, 
emprego e renda  

quotas no mercado de 
trabalho 

35.2 

Reforçar mecanismos já existentes e criar 
novos mecanismos, como cotas, no mercado 
de trabalho que assegurem e incentivem a 
igualdade de oportunidades em relação ao 
emprego, processo de seleção, sua 
permanência, promoção e isonomia salarial, 
independente de raça/cor/etnia, 
recomendando aos empregadores que se 
abstenham de adotar ou permitir quaisquer 
práticas discriminatórias por ocasião da 
admissão e durante sua contratualidade, nos 
termos da declaração Universal dos Direitos 
Humanos, da Convenção nº 111 da OIT e da 
Constituição Federal de 1988 (Livre da CUT). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Empreendedorismo, 
emprego e renda  

trabalho decente 36..1 

Definir e já garantir a criação de trabalho 
decente de acordo com as normas da OIT, 
como segue: 1)Convenção n° 100/1951, que 
trata da igualdade de remuneração entre 
homens e mulheres para o trabalho de igual 
valor; 2)Convenção n°111/1958, que trata da 
discriminação em matéria de empregos e 
profissão; 3) Convenção 169/OIT- Declaração 
de Direitos dos Povos Indígenas que garantem 
a participação no trabalho e na formação 
profissional, e a designação dos povos 
tradicionais (Ribeirão Preto). 
 
Ratificação 189/OIT das trabalhadoras 
domésticas e da 156 da responsabilidade 
compartilhada. Assegurar a efetivação de 
processos seletivos transparentes com 
requisitos e qualificações coerentes, bem 
como a realização de testes de admissão, 
mobilidades ocupacionais e entrevistas com 
critérios não discriminatórios. 

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Empreendedorismo, 
emprego e renda  

trabalho decente 36..2 

Articular ações para o reconhecimento da 
profissão de trançadeira pelo Código Brasileiro 
de Ocupações do Ministério do Trabalho e 
Emprego, considerando os conhecimentos e 
tradições que se constituem em patrimônio 
imaterial da população negra (Guarulhos).  

NACIONAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Empreendedorismo, 
emprego e renda  

trabalho decente 36..3 

Garantir acessibilidade às mulheres 
trabalhadoras com deficiência em todos os 
espaços oferecendo-lhes condições de 
mobilidade. Para isso, exigir que as empresas 
públicas e privadas garantam condições de 
trabalho dignas às mulheres trabalhadoras 
com deficiência, de acordo com suas 
necessidades (Livre da CUT). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Empreendedorismo, 
emprego e renda  

trabalho decente 36..4 
Promover políticas ativas de emprego para a 
população negra em todas as esferas (Livre da 
CUT). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Moradia agricultura familiar 37 

Apoio e incentivo à agricultura familiar, por 
meio do fortalecimento das Cooperativas e 
Associações com a continuidade, manutenção 
e ampliação dos programas PNAE e PAA (Vale 
do Ribeira). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Moradia moradia 38.1 

Garantia de recursos financeiros para o 
desenvolvimento de ações, políticas e 
programas de moradia para remanescentes 
quilombolas, indígenas, refugiados e 
ciganos(ABC).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Moradia moradia 38.2 
Incluir nos critérios de concessão de moradias 
populares, a prioridade às mulheres negras  
(São José do Rio Preto). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Moradia moradia 38.3 

Ampliar as faixas de financiamento do 
Programa Minha Casa Minha Vida, de modo a 
beneficiar as famílias identificadas como 
vulneráveis  (São José do Rio Preto). 

NACIONAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Moradia moradia 38.4 

Garantir que as políticas públicas já existentes 
alcancem a população negra com equidade 
para os serviços de saúde, educação, 
assistência social, moradia, promovendo 
acesso à informação e conhecimento do 
público alvo (população negra, entre pretos e 
pardos) (Vale do Paraíba). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Moradia moradia 38.5 
Ampliar os discursos destinados á projetos de 
mutirões para moradias populares (Alto 
Tietê). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Moradia moradia 38.6 

Criar programas de habitação de interesse 
social para povos tradicionais (negros, 
indígenas e ciganos), considerando suas 
especificidades culturais conforme previsto no 
artigo 36 do Estatuto da Igualdade Racial 
(Guarulhos).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Moradia moradia 38.7 

Realizar mapeamento de áreas de 
comunidades tradicionais para sua 
identificação e eventual regularização 
fundiária (Guarulhos).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Moradia moradia 38.8 

Garantia do repasse das áraes públicas ociosas 
e devolutas para a efetivação de programas 
habitacionais públicos e de interesse social e 
popular com recorte étnico racial que 
contemple a gestão participativa e a mão de 
obra assistida da família e reconheça o acesso 
à habitação enquanto direito das pessoas e 
não mercadoria de especulação do mercado 
imobiliário (Campinas). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Moradia moradia 38.9 

Garantir o repasse das áreas públicas ociosas 
e devolutas para a efetivação de programas 
habitacionais públicos e de interesse social e 
popular com recorte étnico racial que 
contemple a gestão participativa e a mão de 
obra assistida da família e reconheça o acesso 
à habitação enquanto direito das pessoas e 
não mercadoria d eespeculação do mercado 
imobiliário (Campinas). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Moradia moradia 38.10 

Cumprir a legislação pertinente a construção 
dos conjuntos habitacionais populares com 
toda a infraestrutura antes de serem 
entregues (escolas, unidades de saúde, etc)  
(Araçatuba).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Moradia moradia 38.11 

Moradia digna de qualidade, baseada na 
necessidade de cada família, levando em 
consideração o tamanho da família e etc. – 
medidas anticorrupção no processo de 
seleção para distribuição dos programas de 
casa  (São Carlos).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Moradia moradia 38.12 

Assegurar o cumprimento do Art. 37º da Lei 
Federal 12.288/2010, promovendo ações para 
viabilizar acesso prioritário e facilitado às 
mulheres negras, visto que em sua maioria 
essas são os principais pilares de sustento 
econômico-financeiro intrafamiliar (Barretos).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Moradia moradia 38.13 

Requer a flexibilização das especificidades na 
instalação de infraestrutura para os quilombos 
e comunidades tradicionais (exemplo: poste 
de luz; distância mínima rodovia, etc) e que os 
Projetos da CDHU para as comunidades 
quilombolas sejam flexíveis e DISCUTIDOS 
com a comunidade local, com relação às 
necessidades específicas e a realidade 
geográfica das comunidades (Vale do Ribeira). 

ESTADUAL 

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Moradia direito à terra 39.1 

Garantir rapidez em todo processo de 
regularização fundiária das comunidades 
quilombolas e tradicionais, respeitando as 
práticas culturais e tradicionais relacionadas 
ao manejo do meio-ambiente (como exemplo, 
a coivara, como prática cultural e tradicional 
das comunidades quilombolas) (Vale do 
Ribeira).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Moradia direito à terra 39.2 
Reconhecimento dos territórios quilombolas 
(Livre da CUT) 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Saúde anemia falciforme  40.1 

Garantir que os programas sobre a Anemia 
Falciforme não se limitem apenas ao 
diagnóstico, mas, que os portadores também 
tenham acesso ao tratamento adequado de 
forma permanente (ABC).   

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Saúde anemia falciforme  40.2 

Garantir que os programas sobre a doença 
Falciforme não se limitem apenas ao 
diagnóstico, mas também que seja garantido o 
acesso ao tratamento adequado de forma 
permanente (Livre da CUT). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Saúde anemia falciforme  40.3 

Implementar programa de incentivo para que 
as empresas realizem periodicamente exames 
de doença falciforme para empregados/as 
afrodescendentes (Livre da CUT). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Saúde defesa dos SUS  41 

Garantir a continuidade do SUS resgatando o 
financiamento que foi garantido pela 
Constituição Federal de 1988 e a lei 8080, com 
real cumprimento do artigo 199 na sua 
totalidade, como tambem aprovação da saúde 
MAIS DEZ e o cumprimento do pacto 
federativo, para que o estado possa, também, 
colocar recursos no SAMU e nas UPAS 
(Ribeirão Preto). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Saúde 
formação dos 
profissionais da saúde 

42.1 

Capacitação permanente dos serviços de 
saúde (pública e suplementar) dos municípios 
e estado para utilização do quesito raça/cor  
(São José do Rio Preto). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Saúde 
formação dos 
profissionais da saúde 

42.2 

Capacitação dos Profissionais da educação e 
saúde (nos níveis ensino superior, gestores da 
saúde, serviço social e educação, pedagogas 
em atuação, e demais profissionais nas 
escolas, além de incluir os gestores do serviço 
social), pela gestão municipal da saúde. Com a 
finalidade de proporcionar um atendimento 
humanizado voltado para as especificidades 
da saúde da comunidade negra  (São José do 
Rio Preto). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Saúde 
formação dos 
profissionais da saúde 

42.3 

Incluir o tema racismo e saúde nos programas 
de educação permanente dos trabalhadores e 
do controle social da saúde, a ampliação do 
movimento social negro nas instâncias de 
controle social e o desenvolvimento de 
processo de informação, comunicação e 
educação que desconstruam os estigmas de 
preconceitos, reduzam as vulnerabilidades e 
fortaleçam os laços de solidariedade e 
respeito mútuo entre os diversos segmentos 
da população brasileira (Ribeirão Preto). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Saúde 
formação dos 
profissionais da saúde 

42.4 

Garantir incentivo governamental para a 
formação continuada para profissionais da 
área da saúde, objetivando a atenção 
qualificada das populações negra, indígena, 
cigana, migrantes e para a produção do 
conhecimento científico e tecnológico 
(Guarulhos).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Saúde 
formação dos 
profissionais da saúde 

42.5 

Inserir nos processos de formação de diversos 
setores da saúde (Escola SUS, Vigilância em 
Saúde, Atenção Básica, Média e Alta 
complexidade) a temática da saúde da 
população negra e do quesito raça/cor 
(Guarulhos).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Saúde 
formação dos 
profissionais da saúde 

42.6 

Realizar formação, na perspectiva étnico-
racial, dos profissionais da rede de atenção 
psicossocial (RAPS) acerca da prevenção de 
uso abusivo de álcool e outras drogas e 
doenças psíquicas (Guarulhos).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Saúde 
formação dos 
profissionais da saúde 

42.7 

É necessário potencializar o debate, a fim de 
garantir na formação dos novos profissionais 
para dentro das universidades públicas e 
privadas, e considerar o racismo como uma 
questão de saúde pública e coletiva que causa 
sofrimento psíquico, discriminação racial, 
preconceito, intolerância religiosa e violência, 
levando em conta os indicativos de saúde e a 
violação de direitos (Campinas). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Saúde 
formação dos 
profissionais da saúde 

42.8 

Inserir e capacitar, na formação dos 
profissionais da Saúde, conhecimentos à 
respeito da saúde da população negra no 
tocante à Psiquiatria, ao tratamento da 
pressão alta, diabetes e miomas, assim como 
o parto humanitário para as mulheres negras 
e equiparação de anestesia. Garantir, 
igualmente, a saúde a alimentar da população 
negra (Osasco). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Saúde 
formação dos 
profissionais da saúde 

42.9 

Capacitar os profissionais e as famílias tanto 
na educação e saúde voltada a especificidade 
da Lei Federal 12.288/2010 (Estatuto da 
Igualdade Racial) para saúde e educação, 
através do Sistema Único de Saúde (SUS), 
Especialização Saúde da Família (EFS), Centros 
Municipais de Educação Infantil (CEMEIs), 
Escolas Municipais de Educação Infantil 
(EMEIs) e Departamento de Assistência Social 
(Barretos).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  



IV Conferência Regional de Promoção da Igualdade Racial (2017) 

 
 

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Saúde 
formação dos 
profissionais da saúde 

42.10 

Treinamento efetivo aos profissionais de 
saúde para o preenchimento de 
formulários/prontuários referente à 
identificação de raça/cor. Divulgação nas 
mídias sobre planejamento familiar para 
prevenção às Doenças Falciforme. Após 
diagnóstico da doença, providenciar 
carteirinha para o paciente no sentido de 
facilitar a coleta de exames para a triagem 
neonatal com as devidas informações para os 
familiares (Presidente Prudente).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Saúde 
quesito raça e cor nas 
políticas de saúde 

43.1 

Garantir que os núcleos de informação da 
saúde coletem, analisem e divulguem os 
dados relacionados à saúde da população 
negra, indígena, cigana e LGBT (Guarulhos).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Saúde 
quesito raça e cor nas 
políticas de saúde 

43.2 

Cumprir a obrigatoriedade de coleta de dados 
referentes a raça e cor na área da saúde com 
disponibilização de dados a população, 
criando o mês de ênfase às doenças 
específicas da população negra e indígena 
(anemia falciforme, tal assemia, pressão 
arterial, vitiligo, e outras) no calendário oficial 
nacional de saúde  (Araçatuba).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Saúde 
saúde do negro e do 
indígena  

44.1 
Garantir a Implementação, capacitação e 
monitoramento do Plano Nacional de Saúde 
do Negro e dos Povos Indígenas (Osasco). 

NACIONAL  
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Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Saúde 
saúde do negro e do 
indígena  

44.2 

Efetivar a Política Nacional de Saúde Integral 
da População Negra (artigos 7º e 8º do 
Estatuto da Igualdade Racial) por meio de 
seminários, palestras, capacitações, pró saúde 
da população negra (ABC).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Saúde 
saúde do negro e do 
indígena  

44.3 

Criação de um Comitê de Saúde da População 
Negra (Estadual e Regional) para tratar do 
atendimento e acompanhamento da saúde 
integral das populações afrodescendentes 
(ABC).   

ESTADUAL 

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Saúde 
saúde do negro e do 
indígena  

44.4 

Capacitação de todos os profissionais de 
saúde e médicos, incluindo os recepcionistas e 
atendentes, para as doenças mais comuns aos 
afrodescendentes e promover a divulgação a 
respeito desses diagnósticos à população 
negra, oferecendo tratamento preventivo 
(Vale do Paraíba).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Saúde 
saúde do negro e do 
indígena  

44.5 
Efetivação de Política Nacional de Saúde 
Integral da População Negra (Alto Tietê). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Saúde 
saúde do negro e do 
indígena  

44.6 

Garantir o cumprimento do disposto na 
Política Nacional de Saúde Integral da 
População Negra, conforme o Capítulo II – Das 
Diretrizes Gerais e o Objetivo I – Inclusão dos 
temas Racismo e Saúde da População Negra 
nos processos de formação e educação 
permanente dos/as trabalhadores/ as da 
saúde e no exercício do controle social na 
saúde (Guarulhos).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Saúde 
saúde do negro e do 
indígena  

44.7 

Criar material de informação para as 
populações negra, indígena, cigana e outras, 
conforme suas especificidades na área da 
saúde, para ser disponibilizado nas unidades 
de atendimento em saúde, abarcando 
inclusive as DST’s / HIV / AIDS (Guarulhos).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Saúde 
saúde do negro e do 
indígena  

44.8 

Incluir na lista básica de medicamentos 
aqueles que atendem adequadamente às 
necessidades específicas da população negra 
(Guarulhos).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Saúde 
saúde do negro e do 
indígena  

44.9 

Implementar e intensificar estudo, análise e 
divulgação das co-morbidades nas populações 
negra, indígena e cigana reconhecendo a 
importância das doenças com maior 
incidência em cada grupo populacional 
(Guarulhos).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Saúde 
saúde do negro e do 
indígena  

44.10 

Implementação de programas permanente  da 
PNSPN, com recorte específico para a 
população negligenciadas; carcerária, LGBTT; 
jovem, quilombolas e comunidades 
tradicionais de matriz africana, afim de 
capacitar de forma itinerante todas os 
profissionais de saúde, incluindo médicos, 
técnicos e apoios com dotação orçamentária 
para a atuação do comitê técnico de saúde da 
população negra (Campinas). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Saúde 
saúde do negro e do 
indígena  

44.11 

Fortalecer o SUS atualizando, reoganizando e 
reaparelhando o programa de informática 
para coleta de dados específicos co quesito 
raça-cor e nome social, sendo que este deverá 
vir acima do nome de registro, a fim de 
capacitar de forma itinerante todos os 
profissionais de saúde, incluindo médicos, 
técnicos e apoios com dotação orçamentária 
para a atuação do comitê técnico de saúde da 
população negra (Campinas). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Saúde 
saúde do negro e do 
indígena  

44.12 

Desburocratizar o acesso da população as 
informações da Secretaria de Saúde das 
doenças inerentes a população negra e 
indígena  (Araçatuba).  

ESTADUAL 

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Saúde 
saúde do negro e do 
indígena  

44.13 
Criar Comitê técnico de especialistas nas 
doenças inerentes a população negra e 
indígena  (Araçatuba).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Saúde 
saúde do negro e do 
indígena  

44.14 

Garantir e efetivar o direito à saúde da 
população negra garantido pelo poder público 
mediante políticas universais (conf. Lei Federal 
12.288/2010, Art. 6º, § 1º) através de uma 
ótica específica e ampliada a todos usuários 
da rede pública com informações referentes à 
prevalência de doenças hereditárias e sua 
descendência (Barretos).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Saúde 
saúde do negro e do 
indígena  

44.15 

Exigir a aplicação imediata, em todos os 
municípios do Estado de SP, das diretrizes do 
Programa Nacional de Saúde Integral da 
População Negra, bem como, a 
disponibilização de atenção médica nos 
quilombos e comunidades tradicionais e a 
qualificação do atendimento médico dos 
profissionais que trabalham nas comunidades 
quilombolas e tradicionais (Vale do Ribeira). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Saúde 
saúde do negro e do 
indígena  

44.16 
Regulamentação dos artigos que tratam da 
saúde no Estatuto da Igualdade Racial (Livre 
da CUT). 

NACIONAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Saúde 
saúde do negro e do 
indígena  

44.17 
Efetivação da Política Nacional de Saúde 
Integral da População Negra (artigos 7º e 8º 
do Estatuto da Igualdade Racial)(Livre da CUT). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Saúde 
saúde do negro e do 
indígena  

44.18 
Garantir o recorte racial na política da saúde 
mental (Livre da CUT). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Saúde saúde do trabalhador 45.1 

Incentivar os empregadores (setor público e 
privado) a oferecerem cardápios especiais 
para combater o consumo excessivo de 
açucares, sal e gordura, bem como alimentos 
mais ricos em ferro(Livre da CUT). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Saúde saúde do trabalhador 45.2 

Implementar programas de incentivo para que 
as empresas realizem campanhas de combate 
e prevenção à hipertensão arterial, com 
atenção para trabalhadores/as 
afrodescendentes (Livre da CUT). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Saúde saúde do trabalhador 45.3 

Garantir às mulheres um ambiente seguro, 
com condições dignas de trabalho, a 
implantação de mecanismos de proteção 
coletiva evitando riscos e agravos à saúde das 
trabalhadoras para desenvolverem suas 
atividades produtivas, inclusive proibindo o 
uso de agrotóxicos e, para isso, garantir a 
fiscalização das condições de trabalho e 
punição das empresas que não garantem a 
segurança de suas trabalhadoras expondo-as a 
agentes físicos, químicos (agrotóxicos) e 
biológicos (Livre da CUT). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Saúde saúde do trabalhador 45.4 

Prevenção e atenção à saúde. Implantar 
dentro das empresas públicas e incentivar o 
setor privado a promoção de ações de 
prevenção, controle e garantia de acesso ao 
tratamento ao câncer de mama e colo uterino, 
com a realização de exames preventivos e 
campanhas de conscientização. O sistema 
público de saúde deve promover ações para 
prevenção das doenças do trabalho e 
melhorar o atendimento público, criando um 
sistema de atendimento para todas as 
trabalhadoras, com ou sem carteira assinada, 
ampliando o atendimento, a oferta e o acesso 
facilitado aos exames específicos para a 
população feminina, assegurando o 
diagnóstico precoce e, nos casos em que for 
necessário, garantir tratamento. Os Centros 
de Referência devem coletar dados para 
analisar a situação das doenças do trabalho 
considerando raça, etnia, geração, orientação 
sexual, identidade de gênero, classe, religião, 
mulheres com deficiência, rurais, urbanas, 
migrantes, imigrantes, quilombolas, indígenas, 
comunidades tradicionais de matrizes 
africanas e de terreiros, assentadas e na 
agricultura familiar, ciganas, profissionais do 
sexo e mulheres em situação de rua  (Livre da 
CUT). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Desenvolvimento dos 
afrodescendentes 

Saúde saúde do trabalhador 45.5 

Garantir que os serviços de saúde tenham 
equipamentos adequados às necessidades das 
mulheres com deficiência e promover a 
sensibilização dos profissionais de saúde no 
cuidado com as especificidades dessas 
mulheres (Livre da CUT). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

 

 

EIXO IV – “Discriminação múltipla ou agravada dos afrodescendentes e dos Povos Tradicionais de Matriz Africana e Indígena  

 

EIXO  SUBTEMA  
PALAVRA-
CHAVE 

NÚMERO 
DA 
PROPOSTA 

PROPOSTA 
ENTE 
DESTINATÁRIO 

Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Povos e 
comunidades 
tradicionais de 
matriz africana (ou 
religiões de matriz 
africana?) 

religiões de 
matriz africana 

46.1 

Articular em conjunto com Universidades, órgãos 
governamentais e não governamentais pesquisas 
quantitativas e qualitativas sobre as Comunidades 
Tradicionais (Religiões de Matriz africana, 
Quilombolas, Indígenas, Ciganas) e Migrantes 
(Guarulhos).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Povos e 
comunidades 
tradicionais de 
matriz africana (ou 
religiões de matriz 
africana?) 

religiões de 
matriz africana 

46.2 
Conscientizar e fazer valer o direito nas escolas ao 
respeito as tradições e costumes dos povos de 
matriz africana (Araçatuba).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Povos e 
comunidades 
tradicionais de 
matriz africana (ou 
religiões de matriz 
africana?) 

religiões de 
matriz africana 

46.3 

Criar grupo de trabalho Inter setorial no âmbito dos 
municípios, Estado, União, com participação das 
comunidades tradicionais de terreiro, para estudar, 
analisar e propor ações de enfrentamento e 
combate à intolerância religiosa conforme Parecer 
da lei 10639/03 (Guarulhos).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Povos e 
comunidades 
tradicionais de 
matriz africana (ou 
religiões de matriz 
africana?) 

religiões de 
matriz africana 

46.4 
É dever do Estado garantir a prática de sacrifício 
religiosos (Lei 1960/2016 R.E. 494.601)  (São Carlos).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Povos e 
comunidades 
tradicionais de 
matriz africana (ou 
religiões de matriz 
africana?) 

religiões de 
matriz africana 

46.5 

É dever do Estado reconhecer e estimular a 
celebração de datas comemorativas, dos 
encantados, divindades de Deuses africanos e afro-
brasileiros (São Carlos).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Povos e 
comunidades 
tradicionais de 
matriz africana (ou 
religiões de matriz 
africana?) 

religiões de 
matriz africana 

46.6 

Efetivação da laicidade do estado conforme previsto 
na Constituição Federal e formação dos profissionais 
de todas as políticas para enfrentamento do 
preconceito às religiões de matrizes africanas 
respeitando as diferentes religiões  (Presidente 
Prudente).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Povos e 
comunidades 
tradicionais de 
matriz africana (ou 
religiões de matriz 
africana?) 

religiões de 
matriz africana 

46.7 

Fazer valer a Lei que garante os diretos dos 
seguimentos de matrizes africanas quanto á 
professar a sua fé dentro dos estabelecimentos 
públicos (Alto Tietê).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Povos e 
comunidades 
tradicionais de 
matriz africana (ou 
religiões de matriz 
africana?) 

religiões de 
matriz africana 

46.8 

Fomentar o respeito ao preceito religioso da criança 
ou adolescente que for adepto a religiões de 
matrizes africanas, conforme estabelece o ECA 
(ABC).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Povos e 
comunidades 
tradicionais de 
matriz africana (ou 
religiões de matriz 
africana?) 

religiões de 
matriz africana 

46.9 

Garantir a liberdade de expressão aos praticantes de 
religiões tradicionais de matrizes africanas e 
afrobrasileiras, que seja garantido direito à livre 
crença e ao exercício dos cultos e suas 
manifestações (Lei 12.288/2010), com todo acesso 
aos direitos legislativos e constitucionais, e criação 
de medidas e projetos de conscientização, 
esclarecimento e informação para população em 
geral, como ferramentas para combater a 
discriminação e preconceito. 

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Povos e 
comunidades 
tradicionais de 
matriz africana (ou 
religiões de matriz 
africana?) 

religiões de 
matriz africana 

46.10 

Garantir e respeitar o direito da tradição e cultura 
religiosa do educando que for adepto a religiões de 
matrizes africanas, conforme a Constituição Federal 
de 1988 (ABC).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Povos e 
comunidades 
tradicionais de 
matriz africana (ou 
religiões de matriz 
africana?) 

religiões de 
matriz africana 

46.11 

O Estado convocará espaços de formação e reflexão 
compostos por servidores públicos, militares e 
líderes religiosos de matriz afrodescendente (São 
Carlos).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Povos e 
comunidades 
tradicionais de 
matriz africana (ou 
religiões de matriz 
africana?) 

religiões de 
matriz africana 

46.12 

O estado deve facilitar e promover a produção de 
materiais formativos em parcerias com lideranças 
religiosas de matriz africana e afro-brasileira (São 
Carlos).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Povos e 
comunidades 
tradicionais de 
matriz africana (ou 
religiões de matriz 
africana?) 

religiões de 
matriz africana 

46.13 
Oferecer assessoria para a abertura formal do 
terreiro como templo, associação sob 
responsabilidade do poder público (Campinas).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Povos e 
comunidades 
tradicionais de 
matriz africana (ou 
religiões de matriz 
africana?) 

religiões de 
matriz africana 

46.14 
Os atos religiosos fechados das casas de matriz 
africana e afro-brasileira devem ser protegidos pelo 
Estado preservando o direito de culto (São Carlos).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Povos e 
comunidades 
tradicionais de 
matriz africana (ou 
religiões de matriz 
africana?) 

religiões de 
matriz africana 

46.15 

Que as Comunidades de Povos Tradicionais de 
Matriz Africana ao solicitar seu reconhecimento 
como utilidade pública no âmbito municipal tenham 
automaticamente após o período de 02 anos o 
reconhecimento no âmbito estadual (Campinas).  

ESTADUAL 

Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Povos e 
comunidades 
tradicionais de 
matriz africana (ou 
religiões de matriz 
africana?) 

religiões de 
matriz africana 

46.16 

Que os ataques contra templos das Religiões Afro-
brasileiras não sejam considerados como simples 
danos contra o patrimônio privado, de acordo com o 
Código Penal, mais sim que configurem crime contra 
o patrimônio cultural, nos termos da Constituição 
Federal e as leis que os protegem, onde as penas do 
crime contra o patrimônio cultural devem ser 
somadas às penas do crime de intolerância religiosa, 
tendo em vista que as ações criminosas lesionam 
bens referentes à história, memória, dignidade e 
identidade dos fiéis das Religiões Afro-brasileiras, o 
que justifica o combate implacável a tais crimes 
(Livre da CUT). 

NACIONAL  
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Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Povos e 
comunidades 
tradicionais de 
matriz africana (ou 
religiões de matriz 
africana?) 

religiões de 
matriz africana 

46.17 

Que os concursos públicos estaduais criem vagas a 
serem preenchidas na capelania em hospitais; mas 
que sejam também destinadas a pessoas e 
sacerdotes de Comunidades Tradicionais de Matriz 
Africana (Campinas).  

ESTADUAL 

Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Povos e 
comunidades 
tradicionais de 
matriz africana (ou 
religiões de matriz 
africana?) 

religiões de 
matriz africana 

46.18 

Que os crimes hediondos que envolvam intolerância 
religiosa contra as Comunidades de Povos 
Tradicionais de Matriz Africana sejam investigados e 
apurados pelo Ministério Público Federal 
(Campinas).  

NACIONAL  

Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Povos e 
comunidades 
tradicionais de 
matriz africana (ou 
religiões de matriz 
africana?) 

religiões de 
matriz africana 

46.19 

Que seja ratificada a proposta “ Realizar cadastro 
único para as casas de Candomblé, Umbanda e 
outras” feita na 3º Conferência Regional de 
Promoção da Igualdade Racial/Regional São José dos 
Campos (Vale do Paraíba).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Povos e 
comunidades 
tradicionais de 
matriz africana (ou 
religiões de matriz 
africana?) 

religiões de 
matriz africana 

46.20 

Todas as repartições públicas devem receber 
material formativo que oriente a denúncia e a 
prática de combate ao racismo religioso (São 
Carlos).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Povos e 
comunidades 
tradicionais de 
matriz africana (ou 
religiões de matriz 
africana?) 

respeito à 
diversidade 
religiosa 

47.1 

Intensificar a fiscalização das leis, através dos órgãos 
públicos especialmente ao Ministério Público em 
relação a violação dos templos religiosos 
(Araçatuba).  

ESTADUAL 

Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Povos e 
comunidades 
tradicionais de 
matriz africana (ou 
religiões de matriz 
africana?) 

respeito à 
diversidade 
religiosa 

47.2 

Que o crime de intolerância religiosa seja 
imprescritível e inafiançável, isto é, que os autores 
sejam punidos a qualquer tempo e não possam 
pagar fiança para responderem em liberdade, 
conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal 
(Livre da CUT). 

NACIONAL  

Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Povos e 
comunidades 
tradicionais de 
matriz africana (ou 
religiões de matriz 
africana?) 

respeito à 
diversidade 
religiosa 

47.3 
Incluir todas as denominações religiosas nos estudos 
de religião de escolas públicas e privadas 
(Araçatuba).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Violência letal, 
sobretudo dos 
jovens negros nas 
periferias 

políticas para a 
juventude  

48.1 
Promover políticas ativas para juventude da 
população negra no enfrentamento ao racismo 
(ABC).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Violência letal, 
sobretudo dos 
jovens negros nas 
periferias 

políticas para a 
juventude  

48.2 

Frente de cobrança ao judiciário, Executivo e 
Sociedade na execução da legislação de direito e 
defesa a vida, criança e adolescente, objetivando o 
protagonismo juvenil. Cumprimento da lei ECA 
(Estatuto da criança e do adolescente) lei 
7.716/1989, 11.645/08, lei 12.228/10 (Vale do 
Paraíba). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Violência letal, 
sobretudo dos 
jovens negros nas 
periferias 

políticas para a 
juventude  

48.3 

Implementação de políticas de combate e 
conscientização a respeito da violência contra 
adolescentes em conflito com a lei, especialmente 
afro descendente, informações de acesso à justiça 
dos órgãos existentes, bem como seu 
funcionamento em linguagem simplificada, através 
de cartilhas, boletins informativos, campanhas 
publicitárias e através de órgãos de comunicação 
(Ribeirão Preto).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Violência letal, 
sobretudo dos 
jovens negros nas 
periferias 

políticas para a 
juventude  

48.4 

Incentivo para o apadrinhamento ou família/ 
Colocação em regime de Acolhimento Familiar de 
apoio para adolescentes afrodescendentes em 
regime de acolhimento institucional para crianças e 
adolescentes, Estadual e Federal (Alto Tietê) 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Violência letal, 
sobretudo dos 
jovens negros nas 
periferias 

políticas para a 
juventude  

48.5 
Adesão, implementação e monitoramento efetivo 
da política transversal estabelecida pelo Plano 
Juventude Viva (Osasco)..  

NACIONAL  
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Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Violência letal, 
sobretudo dos 
jovens negros nas 
periferias 

políticas para a 
juventude  

48.6 

Fortalecimento e implementação do programa 
“Juventude Viva” na promoção da cultura e 
educação na periferia, por meio da ampliação dos 
equipamentos públicos (Ribeirão Preto). 

NACIONAL  

Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Violência letal, 
sobretudo dos 
jovens negros nas 
periferias 

políticas para a 
juventude  

48.7 

Divulgar os projetos da Coordenadoria de Juventude 
existentes e realizar pesquisas com a população 
para verificar a efetividade junto ao público 
afrodescendentes (Presidente Prudente). 

ESTADUAL 

Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Violência letal, 
sobretudo dos 
jovens negros nas 
periferias 

políticas para a 
juventude  

48.8 
Ações de enfrentamento à violência letal, sobretudo 
dos jovens negros nas periferias (ABC).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Violência letal, 
sobretudo dos 
jovens negros nas 
periferias 

políticas para a 
juventude  

48.9 

Oferecer atendimento social e psicológico para 
servidores públicos que desenvolvem políticas 
pública nas áreas de enfrentamento e prevenção da 
violência infanto-juvenil e vulnerabilidade  familiar 
(Alto Tietê).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Gênero, direitos 
sexuais e 
reprodutivos, e a 
violência obstétrica 
e feminicídio 

aborto 49.1 
Descriminalizar e legalizar o aborto, tratando como 
uma questão de saúde pública e não como crime 
(Livre da CUT). 

NACIONAL  
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Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Gênero, direitos 
sexuais e 
reprodutivos, e a 
violência obstétrica 
e feminicídio 

aborto 49.2 

Implementação de um programa educacional que 
vise melhorar a percepção e a intervenção de 
Gestores, Profissionais de saúde e usuários de 
serviços de saúde,  com grande divulgação 
adequada da Portaria 1.508 de 01 de setembro de 
2005 do ministério da saúde*, que regulamenta o 
aborto no SUS nos casos previstos em lei, 
considerando que, nos casos de interrupção 
gestacional, as vítimas de violência sexual ainda 
enfrentam grandes dificuldades pela exigência de 
comprovação do crime, sendo esta uma prática 
comum entre os serviços de saúde, indo na 
contramão da referida portaria  (Livre da CUT). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Gênero, direitos 
sexuais e 
reprodutivos, e a 
violência obstétrica 
e feminicídio 

capacitação e 
sensibilização 
de servidores 
públicos  

50 

Garantir nos processos de formação o conteúdo da 
Política Nacional de Humanização da Saúde para 
qualificação dos/as profissionais e de trabalhadoras 
e trabalhadores em saúde  (Livre da CUT). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Gênero, direitos 
sexuais e 
reprodutivos, e a 
violência obstétrica 
e feminicídio 

delegacias de 
defesa da 
mulher 

51.1 

Funcionamento das delegacias de defesa da mulher 
em todos Brasil, durante 24 horas, em finais de 
semana e feriados, assim como a formação da 
equipe de trabalho nas questões de gênero e étnico 
racial  (Ribeirão Preto).  

ESTADUAL 
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Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Gênero, direitos 
sexuais e 
reprodutivos, e a 
violência obstétrica 
e feminicídio 

delegacias de 
defesa da 
mulher 

51.2 

Criação do sistema de Plantão 24horas da Delegacia 
de Defesa da Mulher na Baixada Santista, em 
conjunto da ampliação das Campanhas de Disk 
Denúncia (100,181), diante   dos inúmeros casos de 
violência   física, psicológica, doméstica e familiar 
que sofrem as Mulheres Negras, Ciganas, Indígenas 
e de outras Etnias (Baixada Santista).  

ESTADUAL 

Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Gênero, direitos 
sexuais e 
reprodutivos, e a 
violência obstétrica 
e feminicídio 

delegacias de 
defesa da 
mulher 

51.3 
Reformular o quadro de funcionários (as) da DDM 
para que o mesmo seja composto em cem por cento 
do gênero feminino (Araçatuba).   

ESTADUAL 

Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Gênero, direitos 
sexuais e 
reprodutivos, e a 
violência obstétrica 
e feminicídio 

delegacias de 
defesa da 
mulher 

51.4 

Que a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo 
garanta o acolhimento e atendimento 24 horas, 7 
dias da semana para as mulheres vítimas de 
violência doméstica e familiar na DDM, e que nas 
cidades as quais não  possuem DDM, defina-se uma 
unidade referência para as demandas desta 
população  com fundamento no artigo 5° da Lei 
12.288/2010, contemplando a identidade de trans 
sexuais, travestis e transgênero (Campinas).  

ESTADUAL 

Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Gênero, direitos 
sexuais e 
reprodutivos, e a 
violência obstétrica 
e feminicídio 

direitos da 
mulher 
gestante, 
parturiente e 
lactante 

52.1 
Criar estratégias para a redução da mortalidade 
materna da população negra, nos três níveis de 
atenção (Ribeirão Preto). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Gênero, direitos 
sexuais e 
reprodutivos, e a 
violência obstétrica 
e feminicídio 

direitos da 
mulher 
gestante, 
parturiente e 
lactante 

52.2 

Campanhas para conscientização dos problemas de 
saúde da população negra, enfatizando a saúde da 
mulher, cuidados pré-natal e pós-parto, mudanças 
genéticas causadas pela escravidão, hipertensão, 
etc.  (São Carlos).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Gênero, direitos 
sexuais e 
reprodutivos, e a 
violência obstétrica 
e feminicídio 

direitos da 
mulher 
gestante, 
parturiente e 
lactante 

52.3 
Realização de Campanha para o enfrentamento à 
violência institucional, especialmente obstétrica 
(ABC).  

ESTADUAL 

Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Gênero, direitos 
sexuais e 
reprodutivos, e a 
violência obstétrica 
e feminicídio 

direitos da 
mulher 
gestante, 
parturiente e 
lactante 

52.4 

Criação de espaços públicos e que façam a união e a 
orientação sobre gênero, saúde e educação, 
relativos à violência obstétrica, que abranja a 
capacitação dos profissionais de saúde, serviço de 
assistência social, dos estabelecimentos de saúde e 
de ensino em saúde superior e técnico do ensino 
médio, com a finalidade de prevenção da violência e 
que possua auditoria e ouvidoria sobre direitos 
sexuais, reprodutivos e violência obstétrica (São 
José do Rio Preto).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Gênero, direitos 
sexuais e 
reprodutivos, e a 
violência obstétrica 
e feminicídio 

direitos da 
mulher 
gestante, 
parturiente e 
lactante 

52.5 
Garantir que as empresas públicas e privadas 
ofereçam as mulheres gestantes condições de 
trabalho adequado  (Livre da CUT). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Gênero, direitos 
sexuais e 
reprodutivos, e a 
violência obstétrica 
e feminicídio 

direitos da 
mulher 
gestante, 
parturiente e 
lactante 

52.6 
Licença compartilhada com ampliação da licença 
maternidade para 180 dias e licença paternidade 
para 180 dias  (Livre da CUT). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Gênero, direitos 
sexuais e 
reprodutivos, e a 
violência obstétrica 
e feminicídio 

direitos da 
mulher 
gestante, 
parturiente e 
lactante 

52.7 

Possibilitar o acesso à formação   e 
profissionalização das mulheres negras jovens e 
adultas; Formação e capacitação dos profissionais 
das políticas públicas (segurança pública, educação, 
assistência social e, em especial saúde) objetivando 
romper com a violência obstétrica; Possibilitar a 
formação em educação sexual (de acordo com o 
Artigo 8º da Lei 11.340/2006) e direitos sexuais e 
reprodutivos das mulheres em todas as idades 
(Presidente Prudente).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Gênero, direitos 
sexuais e 
reprodutivos, e a 
violência obstétrica 
e feminicídio 

direitos 
sexuais e 
reprodutivos  

53.1 

Que os serviços públicos e privados combatam a 
violência obstétrica e pautem esse tema nos 
Conselhos de Saúde de acordo com a política 
nacional de humanização da assistência ao parto e 
da garantia dos direitos das gestantes. Ampliar e 
garantir a cobertura da Rede Cegonha, que é uma 
estratégia que visa implementar uma rede de 
cuidados para assegurar às mulheres o direito ao 
planejamento reprodutivo e a atenção humanizada 
à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como, 
assegurar às crianças o direito ao nascimento seguro 
e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis. 
Também garantir às mulheres soro - positivas o 
direito de optarem pela maternidade  (Livre da 
CUT). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Gênero, direitos 
sexuais e 
reprodutivos, e a 
violência obstétrica 
e feminicídio 

direitos 
sexuais e 
reprodutivos  

53.2 
Assegurar o acesso das mulheres com saúde mental 
comprometida, a uma assistência humanizada com 
equipe multiprofissional  (Livre da CUT). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Gênero, direitos 
sexuais e 
reprodutivos, e a 
violência obstétrica 
e feminicídio 

direitos 
sexuais e 
reprodutivos  

53.3 

Exigir garantia à plena autonomia da mulher sobre o 
seu corpo, e a efetivação de fato dos padrões de 
humanização de atendimento à mulher no Sistema 
de Saúde Brasileiro, especificamente no que diz 
respeito ao direito a laqueadura (Vale do Ribeira).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Gênero, direitos 
sexuais e 
reprodutivos, e a 
violência obstétrica 
e feminicídio 

enfrentamento 
à violência de 
gênero 

54.1 

Fortalecer os núcleos de prevenção e violência em 
todos os equipamentos de saúde, garantindo as 
vítimas de violência sexual o cumprimento dos 
direitos já adquiridos em Portaria 1508 1º de 
Setembro 2005, bem como a maior divulgação e 
implementação da linha de cuidados de anemia 
falciforme e pé do idoso (São Paulo). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Gênero, direitos 
sexuais e 
reprodutivos, e a 
violência obstétrica 
e feminicídio 

enfrentamento 
à violência de 
gênero 

54.2 
Oferecer capacitação aos conselheiros e atendentes 
públicos na questão de gênero (Alto Tietê).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Gênero, direitos 
sexuais e 
reprodutivos, e a 
violência obstétrica 
e feminicídio 

enfrentamento 
à violência de 
gênero 

54.3 

 Promover campanhas e ações para combater o 
assédio moral, sexual, a violência doméstica e 
urbana contra às mulheres em ambiente de trabalho 
e na sociedade (Guarulhos).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Gênero, direitos 
sexuais e 
reprodutivos, e a 
violência obstétrica 
e feminicídio 

enfrentamento 
à violência de 
gênero 

54.4 

Realizar campanhas educativas para a população em 
geral, assim como capacitação permanente a toda 
rede de servidores públicos, com temas voltados às 
questões de gênero, direitos sexuais e reprodutivos, 
violência obstétrica, xenofobia e contra a 
intolerância religiosa, usando os diversos meios de 
comunicação, com os objetivos de conscientização, 
informação e debate sobre os temas citados (Vale 
do Paraíba).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Gênero, direitos 
sexuais e 
reprodutivos, e a 
violência obstétrica 
e feminicídio 

enfrentamento 
à violência de 
gênero 

54.5 

Criação de grupos de ação nos Centros de 
Referência Atendimento da Mulher (CRAM´s) com 
equipe multidisciplinares e recursos humanos 
devidamente capacitados nas questões de gênero, 
racial e etária para atuarem no mapeamento, 
acolhimento e prevenção de casos de violência às 
mulheres negras, pois nos últimos anos os dados 
oficiais demostram um crescimento exponencial 
nesses números. 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Gênero, direitos 
sexuais e 
reprodutivos, e a 
violência obstétrica 
e feminicídio 

enfrentamento 
à violência de 
gênero 

54.6 
Promover campanhas e ações para combater o 
assédio moral e sexual contra as mulheres no 
ambiente de trabalho  (Livre da CUT). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Gênero, direitos 
sexuais e 
reprodutivos, e a 
violência obstétrica 
e feminicídio 

enfrentamento 
à violência de 
gênero 

54.7 

Os governos em suas distintas competências 
assumam o Pacto Nacional de Enfrentamento à 
Violência contra as Mulheres e que denuncie os 
números da violência contra as mulheres no país, no 
Estado, Municípios e Regiões  (Livre da CUT). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Gênero, direitos 
sexuais e 
reprodutivos, e a 
violência obstétrica 
e feminicídio 

enfrentamento 
à violência de 
gênero 

54.8 

Fim do turismo sexual, do tráfico de pessoas e da 
exploração sexual de mulheres e crianças, através 
da política de Estado com critérios de caráter 
coercitivo e punitivo  (Livre da CUT). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Gênero, direitos 
sexuais e 
reprodutivos, e a 
violência obstétrica 
e feminicídio 

enfrentamento 
à violência de 
gênero 

54.9 

Lutar para ampliar as redes de proteção às mulheres 
vítimas de violência, tráfico de mulheres e 
exploração sexual, criação de delegacias para 
mulheres, casas- abrigo e assistência social  (Livre da 
CUT). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Gênero, direitos 
sexuais e 
reprodutivos, e a 
violência obstétrica 
e feminicídio 

enfrentamento 
à violência de 
gênero 

54.10 

Incentivar a denúncia do assédio sexual e do assédio 
moral nos locais de trabalho e realizar campanhas 
de orientação e conscientização para controlar essa 
políticas abusivas contra as mulheres   (Livre da 
CUT). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Gênero, direitos 
sexuais e 
reprodutivos, e a 
violência obstétrica 
e feminicídio 

saúde da 
mulher  

55.1 

PNAISM. Implantar uma Política Nacional de 
Atenção Integral a Saúde das Mulheres que leve em 
conta a crescente inserção das mulheres no mundo 
do trabalho (Livre da CUT). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

Gênero, direitos 
sexuais e 
reprodutivos, e a 
violência obstétrica 
e feminicídio 

saúde da 
mulher  

55.2 

Informatizar o atendimento público (Delegacias, 
Hospitais e outros) quanto a questão de gênero e 
etnia, criando nota para avaliação do usuário dos 
serviços, vinculando esses mecanismos de avaliação 
aos conselhos municipais pertinentes (Alto Tietê).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

LGBT  

capacitação e 
sensibilização 
de servidores 
públicos  

56 

Promover formação continua aos trabalhadores da 
Assistência Social para o desenvolvimento de ações 
que considerem as especificidades da mulher negra, 
em situação de rua, LGBT, refugiados, pessoas com 
deficiência, ciganos, indígenas e comunidade de 
terreiro como fator diretamente ligado à 
vulnerabilidade social (assistência social) (ABC).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

LGBT  LGBT 57.1 

Inclusão de políticas para a conscientização de 
novos núcleos familiares, entre eles: casais 
homoafetivos, com filhos transexuais, entre outros; 
com o combate à violência de Gênero e Raça por 
meio de ações como ampliação do Programa 
Guardiã Maria da Penha e ações educativas sobre 
violência de gênero (São Paulo). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

LGBT  LGBT 57.2 

Realizar campanhas permanentes contra o assédio 
moral e sexual, o racismo institucional, o 
preconceito, a discriminação e a LGBTFOBIA (Livre 
da CUT). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

LGBT  LGBT 57.3 

Que a Secretaria Estadual de Saúde, através do 
Programa Estadual DST/AIDS fomente uma política 
de prevenção às IST/HIV/AIDS para a população 
LGBTT negra e de comunidades tradicionais 
afrodescendentes (Campinas).  

ESTADUAL 
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Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

LGBT  LGBT 57.4 

Que o Ministério da Saúde, através da Coordenação 
de Saúde Mental, Álcool e outras drogas fomente 
uma estratégia de saúde mental para a população 
LGBTT negra visto que esta população concentra 
altos níveis de depressão e suicídios (Campinas).  

NACIONAL  

Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

LGBT  LGBT 57.5 

Criar uma casa de passagem para acolher vítimas de 
violência e discriminação que considere a violência 
agravada que atinge jovens negros e negras LGBT 
(Guarulhos).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

LGBT  LGBT 57.6 
Criação de centros de acolhimento e incentivo à 
educação, trabalho e emprego da pessoa LGBT, em 
parceria com o Sistema “S” (São José do Rio Preto).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

LGBT  LGBT 57.7 
Criar mecanismos de combate à homofobia – 
leis/decretos; campanhas de conscientização, 
debates, seminários e etc (Vale do Paraíba).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

LGBT  LGBT 57.8 

Criação de projetos de Lei (Políticas Públicas de 
Ações Afirmativas) para inserção da população 
negra LGBTT´s no serviço público municipal e 
estadual, através de concursos que reservem cargos 
de provimento efetivo do limite mínimo de 10% (dez 
por cento) das vagas. 

FEDERAL, 
ESTADUAL  
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Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

LGBT  LGBT 57.9 

Exigir o respeito e a proatividade do Estado na 
garantia do direito à proferir sua própria religião, no 
caso específico, religiões tradicionais de matriz 
africana bem como com relação aos direitos das 
populações LGBT’s, e, especificamente, no caso da 
população negra LGBT’s, pois, recai-se sobre esta 
uma dupla discriminação: o racismo e a homofobia  
(Vale do Ribeira).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

LGBT  LGBT 57.10 

Criação do Conselho LGBT municipal; 
Fortalecimento dos conselhos LGBT nos municípios 
que já tem; Formação dos profissionais das políticas 
públicas de todas as áreas para possibilitar o 
cumprimento dos direitos previstos na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos para a população 
LGBT.  Garantia do acesso ao direito à saúde da 
população LGBT incluindo a demanda especifica 
(Presidente Prudente).  

FEDERAL, 
ESTADUAL  

Discriminação Múltipla ou 
Agravada dos 
Afrodescendentes  

LGBT  LGBT 57.11 
Estimular e criar campanhas específicas de combate 
à LGBTfobia   (Livre da CUT). 

FEDERAL, 
ESTADUAL  

 


