Em defesa dos povos indigenas
Frente Ambientalista tenta
conter atrasos na PEC 215
A Frente Parlamentar Ambientalista, presidida pelo deputado
Sarney Filho (PV-MA), vai realizar nesta quarta-feira (17) uma
reunião para discutir os avanços da Frente Ruralista que
ameaça apertar o cerco contra a Fundação Nacional do Índio
(Funai) e a atribuição do órgão de auxiliar na demarcação de
terras indígenas no Brasil.
Os ruralistas conseguiram, nesta última quarta-feira (10), o
apoio que faltava para a criação de uma comissão especial para
apreciar e dar parecer à Proposta de Emenda à Constituição
(PEC 215/2000) que inclui, nas competências exclusivas do
Congresso Nacional, a aprovação de demarcação das terras
tradicionalmente ocupadas pelos índios, a titulação de terras
quilombolas, a criação de unidades de conservação ambiental e
a ratificação das demarcações de terras indígenas já
homologadas, estabelecendo que os critérios e procedimentos de
demarcação serão regulamentados por lei.
A comissão foi criada pelo presidente da Câmara dos Deputados,
Henrique Alves (PMDB-RN), em retribuição ao apoio que recebeu
dos ruralistas para comandar a Casa.
Entre as preocupações da Funai está o fato de a PEC prever a
criação de mais uma instância no procedimento administrativo
de regularização fundiária de terras indígenas. “Isso tornará
mais complexo e moroso o processo de reconhecimento dos
direitos territoriais dos povos indígenas – se não significar
sua paralisia -, com graves consequências para a efetivação
dos demais diretos destes povos, como, por exemplo, garantia
de políticas de saúde e educação diferenciadas, promoção da
cidadania e da sustentabilidade econômica, proteção aos

recursos naturais, entre outros.”
Os membros da Frente Ambientalista entendem que os apoiadores
da PEC 215 são motivados por “interesses pessoais e
individuais contrariados”. “A PEC é um retrocesso absoluto,
ela acaba com qualquer possibilidade de política indigenista e
de política ambiental. Tirar a prerrogativa do Poder Executivo
de criar unidade de conservação e reservas indígenas e passar
para o Congresso é a mesma coisa de dizer que não vai ter
mais”, disse Sarney Filho.
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