COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER
REQUERIMENTO N°___DE 2019
(Da Sra. SÂMIA BOMFIM e da Sra. FERNANDA MELCHIONNA)

Requer que seja realizada reunião de Audiência
Pública com o tema “Condição de vida das mulheres
indígenas: território e identidade

Senhora Presidenta,
Nos termos do art. 255 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeremos a Vossa Excelência que, ouvido o Plenário desta Comissão, seja
realizada reunião de Audiência Pública sobre “Condição de vida das mulheres
indígenas: território e identidade” com os seguintes convidados e convidadas:
1. Célia Xakriaba, Professora Indígena Minas Gerais
2. Evanilda Terena, liderança indígena
3. Chirley Pankará, Bancada Ativista
4. Sônia Guajajara, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB)
5. Nyg Kaingang, liderança indígena
6. Claudia

Pinho,

Comissão

Nacional

de

Desenvolvimento

Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais (CNPCT )
JUSTIFICAÇÃO
Acontecerá em Brasília, entre os dias 09 e 13 de agosto, a 1º
Marcha das Mulheres Indígenas, que reunirá 2 mil mulheres dos mais
diferentes povos, de todo o Brasil.
Com o tema “Território: nosso corpo, nosso espírito”, o objetivo é dar
visibilidade às ações das mulheres indígenas, discutindo questões inerentes às
suas diversas realidades, reconhecendo e fortalecendo os seus protagonismos e
capacidades na defesa e na garantia dos direitos humanos, em especial o
cuidado com a mãe terra, com o território, com o corpo e com o espírito.

Já passado trinta anos de promulgação da Constituição de 1988, que de
forma inaugural, trouxe um capítulo específico destinado à proteção dos povos
indígenas, e também havendo tratados internacionais de direitos humanos que
preveem a proteção aos territórios e ao modo de vida dos povos indígenas, esses
povos continuam sofrendo ameaças aos seus direitos. Diversas ações
governamentais atingem a imagem, a dignidade e a segurança dos povos
indígenas, além de explicitar a falta de conhecimento do Governo sobre os
direitos constitucionais destes povos.
Diante de uma conjuntura de fortes ataques aos direitos da população
indígena, essas mulheres defendem a municipalização da saúde indígena, a
proposta de marco, a defesa da demarcação de terras, o combate à
intensificação das invasões às terras indígenas e as ameaças às lideranças, entre
outros temas relevantes. Em razão da realização deste importante encontro,
solicitamos uma Audiência Pública para debater na Câmara dos Deputados tais
questões e promover o fortalecimento da luta das mulheres em defesa dos
direitos indígenas do Brasil frente às ameaças e violações pontuadas. Diante do
exposto, conto com os nobres pares para aprovar o requerimento.

Sala das Sessões, em 09 de julho de 2019.

___________________
SÂMIA BOMFIM
Deputada Federal
PSOL/SP

_________________________
FERNANDA MELCHIONNA
Deputada Federal
PSOL/MG

