11ª Reunião Ordinária da Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável
dos Povos e Comunidades Tradicionais
9 e 10 de setembro de 2009
Brasília - DF
SUMÁRIO EXECUTIVO
1) Solicitada realização de audiência pública com o senhor secretário de Extrativismo e
Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Meio Ambiente.
2) Os membros do Governo Federal decidiram que realizarão no prazo de dez dias uma reunião
governamental, a ser convocada pela Casa Civil da Presidência da República, para debater e propor a
melhor estrutura de recomposição dos órgãos governamentais a serem representados na Comissão
Nacional.
3) Decidido que o Ministério Público Federal será membro da Comissão Nacional como convidado
permanente das reuniões da Comissão, tendo direito à voz.
4) Decisão de realizar um ato político para a instalação da Frente Parlamentar de Povos e Comunidades
Tradicionais na Câmara dos Deputados.
5) Modificado o Regimento Interno da Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos
e Comunidades Tradicionais.
6) Implementada uma estrutura de monitoramento e avaliação do Plano Prioritário e das ações que
constam do Balanço de 2008. Incluindo:





Um mês antes da reunião ordinária, será feita uma reunião preparatória governamental para
fazer atualização da implementação e avaliação das ações do Plano Prioritário e do Balanço
Um dia para Reunião da sociedade civil
Um dia de Reunião das Câmaras Técnicas (instâncias de monitoramento e avaliação dentro da
CNPCT)
Um dia e meio para a Reunião Ordinária da CNPCT

7) Incluído o eixo da Cultura na Câmara Técnica de Inclusão Social.
8) Apresentada a proposta de que os 21 pontos de cultura que constam no Plano Prioritário sejam
conveniados com uma única instituição a ser deliberada pela Comissão Nacional, assim como os locais
a serem instalados os pontos de cultura.
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9) Lançamento da Campanha de Mobilização Nacional pela Certidão de Nascimento e Documentação
Básica pela Secretaria Especial de Direitos Humanos.
10) Acordada que na próxima reunião da Comissão Nacional será apresentada a proposta do
Macrozoneamento da Amazônia.
11) Decidido que o Valdivino Souza representará a Comissão Nacional na Mesa sobre Territórios
Tradicionais durante o VI Encontro dos Povos do Cerrado.
12) Decidido que o debate sobre REDD será feito na próxima reunião da Comissão.
13) Informado que foi publicado o Edital para contratação de consultor especialista em estatística para
realizar o levantamento de dados referentes aos povos e comunidades tradicionais junto ao IBGE.
14) Sugerido que a empresa vencedora do edital para realizar mapeamento dos povos de terreiro venha
na próxima reunião da Comissão para apresentar a metodologia para a execução do levantamento.
15) Decidido que a Sr. Célia Favacho -CNS, será a segunda suplente do Sr. Ernando Pinto – MONAPE
na Comissão de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável e Agenda 21 – CPDS.
16) Decidido que a Sociedade Civil apresentará, no prazo de sessenta (60) dias, sugestões de aporte de
ações aos Plano Prioritário 2009-2010.
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