
PLANO DE TRABALHO 2022

A Comissão Externa para Acompanhar a Situação do Povo Yanomami da

Região Waikás – CEXWAIKA (REQ 700/2022), foi aprovada no Plenário da Câmara dos

Deputados, no dia 05 de maio de 2022, para averiguar a situação de crianças,

adolescentes e mulheres da comunidade Aracaçá, região Waikás, na terra indígena

Yanomami, em Roraima.

É grave a escalada de violência contra o povo Yanomami, como

constantemente noticiado para toda a sociedade brasileira na grande mídia,

principalmente contra crianças e mulheres Yanomami.

A Terra Indígena Yanomami é considerada a maior terra indígena, habitada

pela maior população indígena do país. É assolada pela atuação continuada de garimpos

ilegais que envolvem milhares de garimpeiros.

Nesse sentido, cabe destacar “o relatório ‘Yanomami Sob Ataque: Garimpo

ilegal na Terra Indígena Yanomami e propostas para combatê-lo’, lançado pela Hutukara

Associação Yanomami (HAY), em abril deste ano, segundo dados extraídos do

documento, em 2021 o garimpo ilegal avançou 46% em comparação com 2020. De 2016

a 2020, o garimpo na TIY cresceu nada menos que 3.350%, ressalta o levantamento.

Estudos conduzidos, em 2014, pela Fundação Oswaldo Cruz, a pedido das comunidades,

constatou que 92% dos indígenas da comunidade de Aracaça apresentaram índices

elevadíssimos de mercúrio no sangue”. Tal situação cria um ambiente de, doenças,

muito medo e violência para o povo Yanomami

A Hutukara Associação Yanomami e da Seduume Associação Ye’kwana tem

encaminhado documentos relatando a situação para as autoridades competentes e com

pouquíssimos resultados efetivos.

As graves denúncias acumuladas e as solicitações para que os crimes fossem

enfrentados à altura do problema foram reiteradas, assim como a necessidade de o



Governo Federal ter um plano de fiscalização e monitoramento da terra indígena.

A Polícia Federal já fez uma série de operações contra a invasão de

garimpeiros, no entanto, a falta de resposta permanente do Estado à altura do

problema e de um plano de proteção e fiscalização perene para a maior terra indígena

do país, possibilitou que os garimpeiros ilegais se reorganizassem e, passassem a

operar em redes de organizações criminosas e que tem aumentado a sua presença

dentro desta terra indígena.

Assim, este Plano de Trabalho prevê a realização das seguintes ações:

1. Reuniões Ordinárias;

2. Reuniões Conjuntas com Comissões Permanentes;

3. Audiências Públicas e Reuniões Técnicas;

4. Seminários

5. Diligências e Visitas Técnicas;
6. Síntese com diagnóstico dos desafios e possíveis proposições que a

situação requer.

1. REUNIÕES ORDINÁRIAS

A Comissão Externa (CEXWAIKA) se reunirá, a princípio, semanalmente, para

discutir sobre as atividades a serem desempenhadas na semana subsequente e avaliar

as ações realizadas na semana anterior.

A previsão é que as reuniões ocorram às quartas, no período da tarde.

2. REUNIÕES CONJUNTAS

A CEXWAIKA poderá se reunir com outros órgãos e autoridades, entre elas as

Comissões de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para

obter e compartilhar informações relacionadas ao seu tema.



3. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS e REUNIÕES TÉCNICAS

Propor audiências públicas com a participação de autoridades, especialistas,

pesquisadores, lideranças indígenas e representantes da sociedade civil. A realização de

Audiências Públicas compreenderá dois eixos temáticos principais: o de diagnóstico da

situação vivenciada pelo povo Yanomami e o eixo temático de acompanhamento da

atuação do Poder Executivo na implementação de propostas desta Comissão. O

princípio seguirá sendo o do diálogo com as instituições e as organizações da sociedade

civil e o povo Yanomami.

O debate entre os deputados membros e a sociedade poderá ocorrer de

forma presencial e/ou por meio da Internet e terá com duração sugerida de 2h, com

transmissão pelos veículos da casa (ressalvada eventuais situações nas quais impera o

sigilo legal).

Desde já, vislumbra-se a realização de duas audiências:

3.1) Audiência Pública para ouvir as autoridades sobre os resultados

da diligência à Terra Indígena Yanomami. (Requerimento 3/2022)

Convidados:

●Ministério da Justiça e Segurança Pública;

●Diretor da Política Federal; Presidente da Fundação Nacional do Índio;

●Coordenadora da 6ª Câmara do Ministério Público Federal;

●Ministério Público Federal em Roraima;

●Conselho Nacional de Direitos Humanos;

●Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos - ACNUDH

para a América Latina

3.2) Acompanhamento da investigação e de eventuais medidas para

acompanhar e minimizar a situação de violência.

●Representante da Polícia Federal



●Ministério da Justiça e Segurança Pública

●Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos

●Fundação Nacional do Índio

●O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

4. SEMINÁRIOS

Com o objetivo de ampliar o engajamento da população nos debates sobre a

proteção do povo Yanomami, propomos também a realização do Seminário "O povo

Yanomami sob ataque: o garimpo ilegal, o meio ambiente e a vida nas

comunidades".

O evento será realizado em parceria com as Comissões da Câmara dos

Deputados, Instituições Federais e organizações indígenas e indigenistas.

Outros Seminários poderão ser propostos pelos membros da Comissão para

debate aprofundado de temas pertinentes à Comissão.



5. DILIGÊNCIAS E VISITAS TÉCNICAS

Os deputados membros da CEXWAIKA poderão realizar visitas técnicas e

diligências para fiscalizar, acompanhar e analisar a situação dos biomas afetados pelos

incêndios florestais e as questões abrangidas pela Comissão Externa.

5.1) Realização de visita técnica em Roraima para averiguar a situação

e ouvir in loco os Yanomami da comunidade Waikás. (REQ 1/2022)

6. SÍNTESE COM DIAGNÓSTICO DOS DESAFIOS E POSSÍVEIS

PROPOSIÇÕES QUE A SITUAÇÃO REQUER

Redigir uma síntese a partir das informações levantadas nas reuniões e

audiências públicas, e a apresentação de proposituras para minimizar a situação de

violência vivenciada pelo povo Yanomami, em especial da região Waikás, em Roraima.

Sala das Comissões, em 10  de maio de 2022.

DEPUTADA JOENIA WAPICHANA
Coordenadora


