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ESTADO DA PARAíBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

DECRETO NO 6U2022 DE 
'O 

DE JANEIRO DE2O22.

Dispõe soáre a convocação da I Confeôntcia
Municipal de Promoção da lgualdade Racial do
município de Duas Estradas/PB.

A Secretária de Desenvolvimento Social, no uso de suas atribuições

legais e considerando a necessidade de dar cumprimento ao disposto, resolve:

Artigo 10 - Convocar a I Conferência Municipal de Promoção da lgualdade Ràcial
que terá como objetivos:

| - Promover o debate, reflexôes e encaminhamentos de medidas de enfrentamento
ao racismo, e outras formas de discriminação étnico-racial, étnico-cultural é de
intolerância religiosa;
ll - Promover o respeito, a proteção e a canuetização de todos os direitos humanos,
liberdades fundamentais e religiosas da populaçâo negra e demais segmentos
étnico-raciais e étnico- -culturais; e
lf l - Fortalecer as açôes relacionadas ao gazo de direitos e à promoção da igualdade
de oportunidades para a população negra e demais segmentos étnico-raciais e
étnico-culturais.

Artigo 20 - A Conferência Municipal de Promoção da lgualdade Racial será realizada
no município de Duas Estradas/PB, no dia 10 de Fevereiro de 2021 .

Aíigo 30 - A conferência terá como tema central o "Enfrentamento ao racismo e às
outras formas correlatas de discriminação étnico-racial e de intolerância
religiosa: politica de Estado e responsabilidade de todos nós", que terão 4
subtemasÍeixos de discussão nos grupos de trabalhos para construção de
propostas, a saber:

| - Enfrentamento ao racismo e às outras formas correlatas de discriminação étnico- -
racial, étnico-cultural ;

ll - Enfrentamento a todo tipo de violência praticada por meio das invasôes de
tenitórios:



a) ações e políticas públicâs para informer, conscientizar e prevenir sobrê os crimes
de racismo, injúria e discriminaçâo étnico-racial e étnico-cultural;
b) acesso à justiça, denúncias, instrução de inquéritos e punições relacionadas aos
crimes de ódío em Íazão da raça, religiáo e etnía; e
c) impacto do racismo e da discriminaçâo étnico-racial, étnico-cultural e religiosa na
vida do cidadão e a importância de politicas afirmativas no seu combate. :
lll - enfrentamento à intolerância religiosa: i:.
a) relação do racismo e da discriminação étnico-racial e étnico-cultural;
b) acesso à justiça, denúncias, instrução de inquéritos e punições relacionadas aos

crimes de intolerâncias religiosas e invasões de territórios;
c) liberdade e o respeito às manifestações religiosas em uma sociedade democrática
e livre; e
d) acompanhamento dos casos de violação de domicílio e invasão de território que
estejam diretamente ligados aos Povos e Comunidades Tradicionais. ':

lV - Desenvolvimento da igualdade étnico-racial e étnico-cultural pêla promoção da
igualdade de oportunidades:
a) avaliação e proposição de politicas públicas transversais como instrumento de
pro moção da igualdade de oportunidades;
b) avaliação das políticas afirmativas vigentes, como as políticas de cotas - Lei no

12.71112012e Lei no 12-99012014;
c) avaliação do impacto das pandemias sobre a população negra/ povos e
comunidades tradicionais, e avaliação das estratégias adotadas pela gestão pública
para o seu enfrentamento;
d) avaliaçáo sobre a implementação e recomendações para o aprimoramento do
Sistema Nacional de Políticas de Promoção da lgualdade Racial - SINAPIR,
incluindo o desenvolvimento de órgãos e conselhos de promoção da igualdade
racial;
e) avaliação e recomendações sobre a implementação da Agenda Social Quilombola
- Decreto no 626112007;
f) avaliação e recomendações sobre as políticas públicas para os povos Giganos; e
g) avaliação e recomenda@es sobre as politicas públicas para os povos de Têfreiro.

Artigo 40 - O município durante a sua Conferência Municipal elegerá 02 delegados
para participaçáo na Conferência Estadual.

Artigo 50 - Os delegados eleitos nas Plenárias Municipais receberão suporte do
município para participarem da Conferência Estadual.

Artigo 60 - Durante a Conferência os participantes devem viabilizar propostas para a
esfera municipal, estadual e união de cunho social.

Artigo 8o - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Duas Estradas/PB, 10 de Janeiro de2022
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