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ESÍADO DA PARÂíBA
PREFEITURA trUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

DECRETO lto 6tyZO22 DE 10 DE JAI{EIRO OE 20ZL

Dispõa sobrê a corrvoc$:áo da t CorrÍêrência .-.
Munlctpâl de Promoção da lguetctadê Reciet do
municipio de Duas ÉstradadPB.

A SecÍeÉÍia de Dêsenvolvimento Social, no uso de suas atribuiçô€s

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

AÍtigo l" - Convocar a I ConfeÍéocia Municipal de P.omoção dã lgualdade Racial
quê teÍá como ob,etivos:

| - PromoveÍ o debate, reflexõês e êncaminhamerúos de medidas de erúrêÍItamerÍo
ao racismo, e outcrs Íormas de discíiminação étnico-racial, étnico-cultural e de
intoleráncaa religiosa;
ll - Píomover o respeito, a píoteção e a concrêtização de todos os direitos humanos,
libeÍdádes Íundamêntais e religiosas da populaçáo negla e demâi§ segmentos
étnicc raciais e étnico- -cultuÍais; e
lll - Fortalecer as açõês rêlacionadas ao gozo dê direitos e à promoÉo da igualdade
de oportunidades para a populaÉo negrâ ê demais segmentos étnico-raciais e
étnico-culturais.

AÍtigo 20 - A Conferêncie Municipal de PromoÉo da lguâldede Racial será íealiz;da
no municlpio de Duas EstÍadas/PB, no dia 1O de Fevereiro de 2021-

Artigo 30 - A conferência terá como tema centÍal o -Enfrentamgnto ao racismo ê à3
oulras foÍma8 GoÍÍelatas de discÍiminação étnico-racial s dô intolêrâncie
raligio8a: política de Êstado ê ÍelPonsabilidade dê todos nós", qua tê!áo 4
sutbm.sràixo8 de di3cus3ão noa grupo3 dê tr3balhoe paÉ construÉo de
propo3tâ3, a aab€Í:

| - EnÍrentamento ao racismo e às outras formas correlatas de discriminaÉo étíico- -
racial, étnico-cultural;

ll - Erúrêntamento a todo tipo de violência praiicada por meio das invasôês de
teÍÍitórios:
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a) ações ê políticas públicas para informar, conscientizar e prevenir sobre os crimes
de racismo, injúria e discriminação étnico-racial e étnico-cultural;
b) acesso à justiça, denúncias, instrução de inquéritos e puniçôes relacionadas aos
crimes de ódio em razão da raça, religião e etnia; e .

c) impacto do racismo e da discriminaçáo étnico-racial, étnico-cultural e religiosa na
vida do cidadão e a importância de políticas afirmativas no seu combate. - -

lll - enfrentamenio à intolerância religiosa:
a) relação do racismo e da discriminaçâo étnico-racial e étnico-cuftural;
b) acesso à justiça, denúncias, instruÉo 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 lívre; e
d) acompanhamento dos casos de violaçâo de domicílio e invasão de tenitório que
es§am diretamente ligados aos Povos e Comunidades Tradicionais. -i 

.

lV - Desenvolvimento da igualdade élnico-racial e étnico-cultural pela promo$o da
igualdade de oportunidades:
a) avaliaçâo e proposiçáo 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

12.711D012e Lei no 12.990n0Á;
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) avaliação 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) avaliaçâo e recomenda@es sobre a implementação da Agenda Social Quilombola
- Decreto no 6261120O7:
f) avaliação e recomendaçÕes sobre as políticas públicas para os povos Ciganos; e
g) avaliação e recomendações sobre as polÍticas públicas para os povos de Terreiro.

AÍtigo 4" - O município durante a sua Conferência Municipal elegerá 02 delegados
para participação na Conferência Estadual.

Artigo 50 - Os delegados êleitos 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 ügor na data de sua publicaçáo-
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