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REUNIÃO DO FDDI - 17/06/2005

Participantes: Gersem Luciano, Francisco Apurinã, Paulino Montejo,
Marco Paulo, Tião ( CIMI), Ricardo Verdum e Áurea Lúcia.

Jõ Cardoso,

Pauta:
1.Informes Gerais
2. Proposta para o Conselho ( CNPI)
3. Encaminhamentos
~

No início da reunião, foi apresentado o membro mais novo do Fórum, Ricardo
Verdum, representando o 1NESC. Falou que embora o INESC não atue
diretamente com a temática indígena, sempre vem acompanhando o
desenvolvimento das políticas indígenas e indigenistas e por isso. entende que o
INESC pode contribuir com as iniciativas do Fórum.

JNFOR"!\iES~
1. Reunião com Cláudio Selem- - lVfME {Paulino Montejo, Áurea Lúcia, Frencisco
Avelino): a conversa foi amigável. Disse que não estava informado dos trabalhos do
Fórum. Depois de lhe ser apresentada a pauta do Fórum, manifestou concordância,
particularmente quanto ao Conselho. Concordou com a necessidade de uma articulação
interna do governo quanto às políticas voltadas para os povos Jndígenas e a necessidade
de uma interlocução direta do governo com os índios. Informou que o IvIME e o MJ
estão discutindo e elaborando uma proposta de regulamentação de exploração mineral
em terras indígenas, que uma vez pronta, antes de ir para o Congresso, deverá ser
discutida com os índios e interessados.
2. Audiências confirmadas: Alexandre Padilha {21106, 10:00hs.), Ministro da Saúde
(22/07, 15:00hs.) e com Cezar Alvarez (27/06, 14:00hs).
PROPOSTAS DE ALTER<\ÇÃO NO TEXTO SOBRE O CONSELHO (CNPI):
Objetivo: definir diretrizes para a política indigenista do Estado brasileiro.
~ Representação do governo: substituir FUNAI, INCRA, IBAl'v.IApor: Ministérios
da Cultura, Planejamento e Cidades.
~ Escolha dos representantes indígenas:
1. Representantes provisórios (primeiro colegiado de dois anos): seleção
simplificada através das organizações regionais (Redação: Paulino)
2. Representantes titulares (colegiado permanente): indicados e eleitos pelas préconferências e referendados pela conferência nacional dos povos indígenas ou de
política indigenista que seriam realizadas a cada três anos (redação: Paulino). Por
isso o mandato dos representantes seria também de três anos.
-) Representantes da sociedade civil: indicação de representantes por organizações
com mais de 05 anos de existência e com comprovada atuação com povos
indígenas. (Redação: Paulino)
-4

ENCAMINHAMENTOS:
1. Enviar a atual proposta de Conselho, incluídas as sugestões desta reunião, a todos
os aliados e parceiros indígenas e indigenistas, com prazo para sugestões. As
sugestões voltam para a Comissão de Redação, depois ao colegiado e em seguida é
enviada ao governo (C. Alvarez).
Dia 20/06". envio da proposta a parceiros e aliados.
Dia 22/06: Prazo para recebimento de sugestões.
Dia 23/06: Reunião da Comissão de Redação (14:00hs, no lv.fPF)
Dia 24/06: Reunião do Colegiado do Fórum para análise final do documento do
Conselho (09:00hs, na representação daCOIAB).
Dia 27/06: Reunião com o Dr. César Alvarez - apresentação oficial da proposta
ao governo.
Dia 28/06: Seminário com a Frente Parlamentar - servirá para articular o
lançamento oficial do documento (com imprensa) que poderia ser na véspera da
reunião do GT governo ( 07/07).
Ao final da reunião, a secretaria executiva entregou aos participantes, a proposta de um
projeto que tem como objetivo viabilizar a articulação nacional dos povos indígenas e
pediu apoio às entidades membros do colegiado na busca de apoio financeiro, assim
como sugestões para melhorar as estratégias e metodologias do projeto. Também foi
entregue a proposta do Pré-projeto de Gestão Ambiental em Terras indígenas que está
sendo negociada junto ao GEF/Banco Mundial. A proposta foi uma iniciativa dos índios
do Brasil, e foi construído em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente, FUNAI e
outros órgão do governo.

Secretaria Executiva do FFDI,
20 de junho de 2005.

