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Relatório da Audiência Pública do texto base do Plano 
Estadual de Educação em Direitos Humanos de São Paulo 

 
Local da Audiência Pública: Rua Teiti Koki, 105, Vila Flórida, Registro (SP) 
Responsáveis: Andrew Toshio, Camila Ungar e Priscila Rodrigues  
Data: 03/08/2017 
Horário: 18h30 
Total de participantes: 68 
 
 
1. Desenvolvimento das atividades: 
 
1.1 Descrever como ocorreu o início da atividade  
 
Coordenaram a mesa a Defensora Pública Camila Ungar, o Defensor Público Andrew Toshio e a 
agente Priscila. O servidor Denis e o estagiário Bruno, da Unidade da Defensoria de Registro, 
auxiliaram com a organização dos certificados, a lista de presença e o termo de consentimento do 
uso da imagem. 
 
A audiência pública teve início às 18h50, com a apresentação da mesa e uma breve introdução 
sobre a construção do plano. 
 
Foi exibido o vídeo referente à Pré-Conferência da Defensoria Pública e o Defensor Toshio 
explicou a diferença entre os dois eventos. 
 
1.2 Após a leitura das orientações, houve questionamentos? 
 
Não 
 
1.3 Apresentação da contextualização da elaboração do documento preliminar do Plano Estadual 

de Educação em Direitos Humanos de São Paulo. Dúvidas e esclarecimentos? 

 
Foi exibido o vídeo de construção do plano. Não houve questionamentos. 
 
Foi explicado o que é uma audiência pública, um espaço de participação popular e discussão e 
debate - mas sem caráter deliberativo - de modo que as propostas aprovadas por maioria dos 
presentes seriam encaminhadas à coordenação do Plano para avaliação. 
 
2.  Apresentação dos eixos do Plano de Educação em Direitos Humanos de São Paulo 
 
Ficou acordado a leitura de cada um dos eixos seguida da abertura para inscrições e apresentação 
das considerações do público. 
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2.1 Educação Básica – contribuições  
 
Diretriz II, Objetivo 4  
Proposta de exclusão do termo “ditadura”. 
 
Diretriz III, Objetivo 5 
Proposta de exclusão da sentença “orientação sexual” para o público do ensino fundamental.  
 
No mesmo texto, incluir a expressão “movimento pela paz ou cultura da paz”. 
 
2.2 Educação Superior – contribuições 
 
Diretriz I, Objetivo 1, Meta 1.1 
Proposta de exclusão da meta de 30%. 
Proposta de substituição da expressão “direitos humanos” por “direitos civis”. 
 
Diretriz II, Objetivo 2, Meta 2.1 
Proposta de exclusão da porcentagem constante na meta. 
Proposta de substituição da expressão “direitos humanos” por “direitos civis”. 
 
Diretriz III, Objetivo 3, Meta 3.1 
Proposta de inclusão das expressões “direitos civis” e “direitos políticos”. 
 
Diretriz IV, Objetivo 4, Meta 4.1 e 4.2 
Proposta de substituição da expressão “direitos humanos” por “direitos civis”. 
 
Diretriz IV, Objetivo 4, Meta 4.2 
Proposta de exclusão da meta 4.2 “Garantia de linha de pesquisa de Educação em Direitos 
Humanos para formação de mestres e doutores nas Instituições de Ensino Superior públicas e 
privadas”. 
 
Diretriz V, Objetivo 5 
Proposta de supressão do texto “centrais sindicais”. 
 
Diretriz V, Objetivo 5 
Proposta de inclusão da categoria “funcionários públicos em geral” (Polícia Militar, Polícia Civil, 
Promotores, Juízes e Defensoria Pública). 
 
Diretriz V, Meta 5.1 
Proposta de exclusão da reserva de 10%. 
 
2.3 Educação Popular em Direitos Humanos – contribuições 
 
Proposta de supressão da palavra “popular”. 
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2.4  Educação em Mídia - contribuições 
 
Diretriz I, Objetivo 2, Meta 2.1 
Proposta de exclusão da Meta 2.1 “Oferta de 20% de programas de formação gratuitos que visem 
capacitar todo cidadão interessado em qualificar suas práticas comunicativas, mediante Projetos 
Educomunicativos, com acesso às tecnologias da informação e da comunicação, tanto nas redes 
públicas de ensino estadual, quanto em equipamentos públicos de cultura e de acesso às 
tecnologias, mantidos pelas diferentes secretarias de governo”. 
 
Diretriz IV, Objetivo 10, Meta 10.1 
Proposta de supressão do texto “sindicatos de trabalhadores”. 
 
2.5 Segurança Pública e Sistema de Justiça 
 
Na descrição dos responsáveis de todas as diretrizes, incluir: Comando Geral da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo, Delegado Geral de Polícia Civil do Estado de São Paulo e 
Superintendência da Polícia Técnico-Científica. 
 
Diretriz I, Objetivo 1 
Proposta de alteração do texto atual pela narração que segue: “Concitar aqueles órgãos de 
segurança pública e do sistema de justiça, que não o fazem, a rever os fundamentos teórico-
práticos da formação de seus agentes a partir da convicção de que não há segurança pública ou 
aplicação de justiça sem garantia de direitos humanos. 
 
Diretriz III 
Proposta de supressão do texto “movimentos sociais e sindicais”. 
 
Diretriz III, Objetivo 3 
Proposta de supressão das palavras “cursos”, “movimentos sociais e sindicais”. 
 
Diretriz III, Objetivo 3, Metas 3.1 e 3.2 
Proposta de supressão da garantia mínima de 1/3. 
 
Diretriz IV, Objetivo 4, Meta 4.1 
Proposta de inclusão do segmento “Polícia Técnico-Científica”. 
 
Infraestrutura 
 
Os equipamentos, fornecidos pelo SENAC, estavam adequados para a audiência pública: auditório, 
projetor multimídia e caixa de som.  
 
Outras considerações 
 
Ao final da atividade, foi solicitado que, nas próximas audiências, a coordenação disponibilize o 
relatório sequencial da Audiência Pública e um canal de comunicação que permita aos 
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participantes entrar em contato para, eventualmente, questionar pontos do relatório e/ou fazer 
esclarecimentos.  
 
A audiência pública foi encerrada às 21 horas.  
 
 


