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___________________________________________________________________ 

OBJETIVO E METAS 

DO PROJETO: VALE SEM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA e FAMILIAR 

___________________________________________________________________ 

  

Objetivo:   

Estruturação e qualificação das políticas públicas de defesa dos direitos das 

mulheres e de enfrentamento da violência doméstica.   

Metas:  

1)Analisar as causas da violência contra a mulher na região;  

2)Diagnosticar a rede e adotar providências para assegurar a existência de 

equipamentos, serviços e programas adequados para a prevenção à violência 

contra a mulher.   

3) Adotar providências para garantir o acesso à proteção social e de saúde da 

mulher.  

4) Avaliar e enfrentar os impactos da violência doméstica em crianças e 

adolescentes  

5) Aprimorar a atuação dos órgãos de segurança pública e do sistema de justiça 

para enfrentamento dos crimes cometidos contra a mulher  

6) Envidar esforços para fazer inserir nos PPAs recursos públicos para a 

implementação de políticas públicas relacionadas às metas previstas e fiscalizar 

a aplicação desses recursos, ao longo dos anos fiscais, nessas diretrizes.  
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___________________________________________________________________ 

OBJETIVO E METAS 

DO PROJETO: CIDADES ANTIRRACISTAS 

___________________________________________________________________ 

 

Objetivo:   

 Estruturação e qualificação das políticas públicas de defesa dos direitos dos povos 

e comunidades tradicionais.     

Metas:  

1) Compreender as especificidades culturais dos povos e comunidades 

tradicionais e suas demandas, garantindo-lhes acesso aos respectivos 

serviços públicos  

2) Analisar os conflitos e fomentar ações articuladas que contribuam para a 

solução de problemas referentes à regularização fundiária das terras onde 

vivem referidas populações 

3) Adotar medidas que busquem o equilíbrio entre o exercício de direitos dos povos 

e comunidades tradicionais e as normas de proteção ambiental   

4) Buscar o aprimoramento dos serviços de segurança pública em sua relação com 

os povos e comunidades tradicionais, tendo em conta o necessário respeito a 

específicos aspectos culturais 

5) Envidar esforços para fazer inserir nos PPAs recursos públicos para a 

implementação de políticas públicas relacionadas às metas previstas e fiscalizar 

a aplicação desses recursos, ao longo dos anos fiscais, nessas diretrizes.   
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___________________________________________________________________ 

OBJETIVO E METAS 

DO PROJETO: RAÍZES 

___________________________________________________________________ 

 

Objetivo:   

 Estruturação e qualificação das políticas públicas de defesa dos direitos dos povos 

e comunidades tradicionais.     

Metas:  

1) Compreender as especificidades culturais dos povos e comunidades 

tradicionais e suas demandas, garantindo-lhes acesso aos respectivos 

serviços públicos  

2) Analisar os conflitos e fomentar ações articuladas que contribuam para a 

solução de problemas referentes à regularização fundiária das terras onde 

vivem referidas populações 

3) Adotar medidas que busquem o equilíbrio entre o exercício de direitos dos povos 

e comunidades tradicionais e as normas de proteção ambiental   

4) Buscar o aprimoramento dos serviços de segurança pública em sua relação com 

os povos e comunidades tradicionais, tendo em conta o necessário respeito a 

específicos aspectos culturais 

5) Envidar esforços para fazer inserir nos PPAs recursos públicos para a 

implementação de políticas públicas relacionadas às metas previstas e fiscalizar 

a aplicação desses recursos, ao longo dos anos fiscais, nessas diretrizes.   

 

 


