Comissão Especial destinada a apreciar e proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição nº 215-A, de 2000, que "acrescenta o inciso XVIII
ao art. 49; modifica o § 4º e acrescenta o § 8º ambos no art. 231, da
Constituição Federal".

REQUERIMENTO N°

, DE

DE DEZEMBRO DE 2013

(Do Sr. SARNEY FILHO)

Requer a realização de Audiência Pública
para debater a Terra Indígena e os
conflitos fundiários.

Senhor Presidente,

- Maria Augusta Boulitreau Assirati – Presidente da FUNAI;
- Representante da Polícia Federal;
- Marco Antônio Delfino – Procurador do MPF em Dourados (MS);
- Representante da Confederação Nacional da Agricultura - CNA
- Representante do Conselho Indigenista Missionário – CIMI;
- Representante dos povos indígenas.

JUSTIFICAÇÃO
De acordo com o Conselho Indigenista Missionário (Cimi), ligado à
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), nos últimos dez anos
foram, assassinados 560 índios. A média é de 56 por ano. Foram 51 mortes em
2011 e 57, em 2012, diz o CIMI.
Estes números indicam uma situação de insegurança dos índios
brasileiros. Ou estaríamos tratando de uma guerra instalada no país: índios
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Para tanto, como forma de enriquecer o debate, sugerimos que sejam
convidadas as seguintes pessoas:
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Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do art. 255 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, a realização de Audiência Pública para
debater o tema “Terra Indígena e conflitos fundiários”.

lutando pelos domínios territoriais dos seus antepassados. Nosso
entendimento é de que essa Comissão tem o dever de trazer a tona esta
disputa. Precisamos esclarecer as razões do conflito, o arrazoado das vítimas,
o posicionamento da Justiça, as ações de repressão, a posição dos
agricultores.
Assim solicito aos nobres pares o apoio necessário para aprovação
desse requerimento.
Sala das Comissões,

de dezembro de 2013.

DEP. SARNEY FILHO
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