
VI ASSEMBLEIA ESTADUAL DAS MULHERES INDÍGENAS 
NO CEARÁ – AMICE
03 a 05 de Outubro
A VI Assembleia Estadual das Mulheres Indígenas no Ceará – 
AMICE foi realizada no período de 03 a 05 de Outubro de 2019 na 
Aldeia Lagoa Encantada, Terra Indígena Jenipapo-Kanindé, em 
Aquiraz. A Assembleia teve como objetivo fortalecer a organização 
política das mulheres indígenas, a partir da capacitação de suas 
representantes, contribuindo para uma maior visibilidade da luta 
das mulheres indígenas cearenses.
As mulheres indígenas são protagonistas na luta territorial de seus 
povos, porém sofrem com inúmeras violações aos seus direitos, 
com a violência e a falta de políticas públicas que garantam as suas 
vidas com dignidade.
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CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA EMPOSSA REPRESENTANTES DO CDPDH
12 de Novembro
Foram empossados como Conselheiros do Conselho Estadual de Segurança Pública Lucas Guerra Carvalho 
de Almeida, Assessor Jurídico do CDPDH, e Padre José Élio Correia de Freitas, Diretor do CDPDH, nas funções 
de Conselheiros do Conselho Estadual de Segurança Pública.
O Conselho tem como atribuições elaborar a política de segurança pública e penitenciária do Estado, 
em conjunto com as secretarias de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e Penitenciária Estadual 
(SAP); estimular a modernização e o desenvolvimento institucional das forças estaduais de segurança 
pública; desenvolver estudos para aumentar a efi ciência da execução da política estadual de segurança 
pública e alterações na legislação pertinente à temática; acompanhar e fi scalizar a execução dos recursos 
do Fundo de Segurança Pública e Defesa Social (FSPDS), que devem estar em consonância com as metas 
estabelecidas na Política Estadual de Segurança Pública.
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REUNIÃO COM POVO KANINDÉ DE CANINDÉ

28 de Novembro
No dia 28 de novembro de 2019 a equipe técnica do CDPDH realizou 
visita ao Povo Kanindé de Canindé. Na ocasião foi realizado 
planejamento para Encontro de Formação e Espiritualidade 
deste povo. O encontro terá como objetivo fortalecer a luta e a 
resistência do Povo Kanindé da Aldeia Gameleira.

III SEMINÁRIO DE PLANTAS MEDICINAIS 
DO POVO KANINDÉ.
28 de Novembro
O evento foi realizado pela juventude Indígena 
Kanindé e a equipe Multidisciplinar de Saúde. 
Teve como objetivo a conscientização sobre 
a importância da manutenção das práticas 
medicinais indígenas.
Na ocasião foram unidos os conhecimentos de 
médicos, enfermeiros e lideranças tradicionais 
do Povo Kanindé para tratar sobre as plantas 
medicinais e os seus mais diversos usos. Também 
foi apresentado o horto medicinal Kanindé e 
realizada doação de mudas.

22 de Dezembro
Com o compromisso de atuar na 
Promoção dos Direitos Humanos 
das populações e Povos em 
situação de vulnerabilidade, 
a Ouvidora Geral Externa da 
Defensoria Pública do Estado do 
Ceará, Antônia Mendes de Araújo 
e 35 Defensores Públicos tomaram 
posse, em cerimônia realizada na 
Escola Indígena Índios Tapeba 
na Aldeia Lagoa dos Tapeba, em 
Caucaia. Trata-se da sétima posse 
popular e marcou o compromisso 
da Defensoria Pública do Ceará 
com os Povos Indígenas. A 
Ouvidoria tem como função ser 
articulação entre a sociedade civil 
e os defensores na promoção do 
acesso a justiça.

POSSE POPULAR DA OU-
VIDORA GERAL EXTERNA E 
DOS DEFENSORES PÚBLICOS



REUNIÃO COM A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
No dia 19 de dezembro de 2019, o Povos Indígenas do Ceará realizaram uma reunião com o Defensor 
Regional de Direitos Humanos da Defensoria Pública da União para tratar sobre os retrocessos nas políticas 
indígenas. A reunião tratou sobre a saúde indígena e sobre as ações territoriais da Funai que estão sendo 
prejudicadas devido a decisões do governo. A DPU reiterou o seu compromisso com os povos do Ceará e na 
promoção de seus direitos.

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO CDPDH 
05 de Dezembro
O CDPDH realizou a sua Assembleia Extraordinária que contou 
com a presença de 18 pastorais sociais da Arquidiocese de 
Fortaleza, da coordenação das Comunidades Eclesiais de Base, 
da Cáritas Arquidiocesana de Fortaleza, do Curso de Verão Terra 
do Sol, dos Vigários Episcopais da Arquidiocese de Fortaleza 
e do senhor Arcebispo Metropolitano Dom José Antonio, 
Presidente do CDPDH. Durante a assembleia foram apresentadas 
as atividades do ano de 2018 e 2019 e realizada a prestação 
de contas fi nanceira. Na ocasião, foi realizada a alteração 
do estatuto do CDPDH. Momentos como esse demonstram a 
importância desse organismo que tem como objetivo promover 
os direitos humanos de públicos e populações em situação de 
vulnerabilidade no território da Arquidiocese de Fortaleza.

XXIV ASSEMBLEIA ESTADUAL DOS POVOS INDÍGENAS
4 a 7 de Novembro

Os Povos Indígenas do Ceará realizaram entre os dias 4 a 7 de 
novembro a XXIV Assembleia Estadual dos Povos Indígenas na 
Terra Indígena Lagoa da Encantada do Povo Jenipapo-Kaninde, 
em Aquiraz. 
A Assembleia consiste no encontro de planejamento e unidade 
dos povos indígenas que traçam planos e projetos em comum 
em busca da demarcação de seus territórios e seus direitos 
sociais. Durante a Assembleia foi discutido sobre os presentes 
retrocessos na política indigenista, sobre os territórios 
indígenas e as políticas públicas. 
Além disso, foi eleita a nova diretoria da Federação dos Povos 
e Organizações Indígenas do Ceará e elaborada uma agenda 
comum de eventos para o movimento indígena cearense.

O I Prêmio Culturas Indígenas do Ceará, foi lançado na XXIV Assembleia dos Povos Indígenas do Ceará, que 
contou com a presença do Secretário de Cultura Fabiano Piúba e do Secretário da Casa Civil Élcio Batista. O 
prêmio representa uma grande conquista dos povos indígenas e servirá para o fomento e reconhecimento das 
iniciativas culturais dos povos indígenas do Ceará.
O edital foi construído de forma colaborativa através do Comitê Estadual de Políticas Culturais dos Povos 
Indígenas que conta com a representação das etnias do Ceará e de organizações da sociedade civil, dentre 
elas o CDPDH.

ASSEMBLEIA DA ORGANIZAÇÃO DOS PRO-
FESSORES INDÍGENAS DO CEARÁ. 
12 a 14 de Dezembro
Os profi ssionais da educação escolar indígena 
realizaram entre os dias 12 a 14 de dezembro de 2019, a 
Assembleia da Organização dos Professores Indígenas 
do Ceará. A Assembleia da OPRINCE ocorreu na Aldeia 
Gameleira do Povo Tapuya-Kariri nos municípios de 
São Benedito e Carnaubal. Na ocasião, os professores 
e professoras reafi rmaram seu compromisso com uma 
educação de qualidade e que respeite os projetos 
coletivos dos povos. A educação diferenciada é um 
direito constitucional dos povos indígenas e uma 
conquista dos povos.

VI FESTA DO MANGUE DO CUMBE 
18 a 20 de Outubro
A VI Festa do Mangue do Cumbe teve como tema: “Em defesa da nossa 
identidade quilombola pesqueira e bem viver!”. A Festa é realizada 
anualmente pela comunidade Quilombola do Cumbe, que teve a participação 
de Quilombolas e Indígenas do Estado do Ceará. O evento foi marcado por 
momentos de Lutas, resistência, práticas culturais e bem viver!
A Comunidade Quilombola do Cumbe localiza-se em Aracati no Litoral 
Leste do Ceará e é acompanhado pelo CDPDH na luta pela titulação de seus 
territórios. O evento teve como objetivo apresentar a luta e resistência desta 
comunidade quilombola e oferecer opções de lazer sustentável e que respeite 
os povos e sua cultura.

POVO TAPEBA EM MARCHA NO SEU DIA!!!
03 de outubro
O Povo Tapeba realizou no dia 03 de Outubro, a Marcha em alusão ao Dia do Índio Tapeba, com a participação 
de representantes de todas as aldeias do território indígena Tapeba percorrendo as ruas da região central 
de Caucaia entoando seus cantos e reafi rmando a forte presença indígena neste município. Palavras sobre a 
situação dos povos indígenas no Ceará e no Brasil foram enunciadas pelas lideranças indígenas tradicionais. 
Participaram também, representantes de outros povos indígenas do Ceará, além de apoiadores.
O ato se encerrou na Câmara Municipal com as falas em plenário de representantes do povo Tapeba e um 
toré na parte externa desta casa legislativa. O dia 03 de outubro está inserido no calendário municipal de 
Caucaia e trata-se de uma homenagem ao dia do falecimento do Cacique Perna-de-Pau.


