
Maio Cigano – Reunião Preparatória e Audiência Publica
Compromissos assumidos pelos participantes

Órgão Compromisso Andamento
IBGE Será  feito  o  cruzamento  de  dados  do  Ca-

dÚnico  em  relação  às  comunidades,  para
subsidiar a realização da pesquisa MUNIC
2019 e para a realização de pesquisas espe-
cíficas nessas áreas.
O MPF, as comunidades  ciganas e demais
instituições  podem  participar  da  discussão
da pesquisa do MUNIC de forma que seja
construído um questionário que atenda não
apenas a perspectiva técnica do IBGE mas
também  a  necessidade  de  reconhecimento
das comunidades ciganas. 
Estabelecer interlocução com as autoridades
a que for enviada a MUNIC para que as res-
postas  sejam  dadas  de  forma  completa  e
adequada.

Ministério  das  Ci-
dades

O Ministro participará da audiência e com-
promete-se a compor grupos de trabalho que
venham a ser formados para tratar da temáti-
ca. 
Reafirmou que as comunidades tradicionais,
entre elas os povos ciganos, têm prioridade
no programas habitacionais, e que esta será
observada.
Foi discutida a formação de áreas de perma-
nência  ou  estacionamento  de  comunidades
ciganas no Município, com a estrutura ade-
quada para  tanto.  Também ressaltou  a  im-
portância de que seja dada uma atenção dife-
renciada a essas comunidades. 
Estabeleceu, por fim, o compromisso de for-
mação de um seminário para o atendimento
das  demandas  habitacionais  estabelecidas
nessa área.

Ministério  do  De-
senvolvimento  So-
cial

Pretende estabelecer como foco prioritário o
atendimento à segurança alimentar dos po-
vos  ciganos,  priorizando  o  atendimento  às
regiões mapeadas como de insegurança ali-
mentar
O foco de seu trabalho é o aprimoramento
do atendimento  dado  pelos  CRAS a  essas
comunidades. Pretende, nesse sentido, quali-
ficar a forma como vem atendendo povos e
comunidades tradicionais. Com esse objeti-
vo, formou, em parceria com a SEPPIR um
grupo de trabalho voltado para o combate ao
preconceito institucional em virtude do des-



conhecimento das especificidades desses po-
vos.
Será também promovido o incentivo à inclu-
são produtiva e à economia solidária dos po-
vos ciganos. Nesse sentido, estão inauguran-
do a frente de atuação aos ciganos no pro-
grama de fomento no âmbito do MDS. 
Estabeleceu-se o compromisso de promover
um  diálogo  maior  para  a  criação  de  uma
agende de inclusão produtiva dessas comu-
nidades.
A representante do MDS comprometeu-se a
buscar uma aproximação com os CRAS e
realizar ações de monitoramento, com a ca-
pacitação e o enrijecimento da fiscalização
dos CRAS que realizam esse atendimento de
forma irregular ou inadequada.

Ministério  da  Saú-
de

Reformulação do Comitê Nacional de Saúde
da População Cigana e todos os materiais.
Comprometeram-se a  consultar  as  comuni-
dades  ciganas  nesse  processo e  divulgar  o
material produzido apenas com a assinatura
e a concordância de todas as populações ci-
ganas.
Solicitou, então, que seja estabelecido entre
os  compromissos  da  audiência  um esforço
coletivo no sentido de que seja promovido
esse cumprimento pelos gestores estaduais e
municipais.
Criação  do  comitê  nacional  de  saúde  do
povo cigano, no qual estarão representantes
da áreatécnica do Ministério da Saúde, Mi-
nistério dos Direitos Humanos, especialistas
em saúde do povos cigano – gestores do sus
e  representantes  dos  povos  Rom,  Calon  e
Sinti. Através da formação desse comitê de-
verão atingir a segunda meta
Publicação da política nacional de saúde do
povo cigano
Republicação  dos  materiais  de  saúde  do
povo cigano

SEPPIR Informou o lançamento de edital em parceria
com o PNUD, para disseminação de conhe-
cimento em parceria  com os ciganos.  Res-
saltou  a  deficiência  do  material  existente,
muito incipiente e precário, em especial dos
dados.
Informou a existência de Portaria que prevê
a formação de grupo de trabalho para a
propositura  e  reformulação  das  políticas
para os povos ciganos. Ressaltou a necessi-



dade de inclusão de alguns órgãos, como a
SPU e o MPF, na Portaria.
Realização de busca ativa para identificar e
localizar as comunidades em situação de alta
vulnerabilidade, tendo como objetivo sua in-
clusão  nos  programas  sociais  em  parceria
com outros órgãos
Produção  de  subsídios  consistentes  para
construir  e  implementar  ações  de  políticas
públicas  essenciais  e  estruturantes,  e  com
foco territorial;
Elaboração e promoção, com a participação
das três etnias, envolvendo todos os órgãos
federais pertinentes, e articulação com esta-
dos e municípios,  de um plano de ações e
políticas públicas para as comunidades ciga-
nas, assegurando a dotação orçamentária ne-
cessária  para  sua  execução  –  inclusão  no
plano plurianual do governo federal
Intensificação dos esforços no sentido de dar
maior  celeridade  para  ações  voltadas  ao
combate  a  violações  de  direitos  humanos
dos indivíduos e comunidades  ciganas,  so-
bretudo no que tange à segurança dos acam-
pamentos e inviolabilidade das tendas e bar-
racas
Ampliação do acesso a programas de distri-
buição  de  renda e  promoção  da  segurança
alimentar e nutricional para os ciganos, com
ênfase nos grupos com alta vulnerabilidade
social.
Ressaltou a importância de um esforço con-
junto  de  todos  os  presentes  no  sentido  de
atender  a  esses  povos  e  dar  visibilidade  a
suas demandas

Secretaria de Patri-
mônio  da  União  -
SPU

A Secretaria  vem envidando  esforços  para
criar  uma  metodologia  de  identificação  de
territórios de comunidades e povos tradicio-
nais.  Há algumas iniciativas  nesse sentido,
embora ainda não se tenha feito um trabalho
específico com povos ciganos. 
Foi ressaltada, por fim, a importância de que
se prossiga nesse diálogo para que se possa
construir uma solução apropriada.

Ministério  da Edu-
cação - Secadi
TODOS Ao final,  todos  os  presentes  reiteraram os

compromissos  de mobilizar  os  esforços  de
forma  coordenada  na  construção  e  imple-
mentação de políticas públicas em favor dos
povos ciganos.




