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PAUTA DE REUNIÃO ENTRE LIDERANÇAS KAYAPO DAS TIS 

MAKERAGNOTIRE E BAÚ COM PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA, MINISTRA 

DO MEIO AMBIENTE, MINISTRO DA JUSTIÇA, MINISTRO DOS 

TRANSPORTES, MINISTRA DA AGRICULTURA, PGR, PRESIDENTE DA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL 

TEMAS PRINCIPAIS 

1. PBA BR-163  

Pendências do DNIT relacionadas às atividades complementares de execução 

direta do órgão. Termo assinado previa o termino das ações em 2012 e ainda estão 

pendentes atividades e termo vencido sem renovação. 

Situação atual de aumento de impactos por conta do aumento do desmatamento 

na região. A obra de pavimentação está piorando os impactos dentro e fora das 

Terras Indígenas e governo não cobra DNIT. Resolver a questão da finalização de 

2014. 

Resolver URGENTE a questão da continuação do PBA-CI. As atividades sazonais vão 

se perder. 

Cobrança dos encaminhamentos que foram solicitados em fevereiro de 2014 com a 

apresentação de resultados para IBAMA, FUNAI, DNIT e Casa Civil. 

Sem isso resolvido, assinado e recurso disponível não vão embora. 

RELAÇÃO DESMATAMENTO BR-163 E BR -158 E TIS BAU E MEKRAGNOTIRES 

Providencias do IBAMA quanto a apresentação do aumento do desmatamento 

em decorrência dessa obra que está se aproximando cada vez mais da TI 

Mekragnotire. Assunto incluído na ata DE REUNIAO EM FEV DE 2014 e sem 

resposta 

2. PEC 2015 

A nova Ministra da Agricultura (Katia Abreu) que defende os fazendeiros deu 

entrevista dizendo que os índios estão querendo mais terras do que já tem e estão 

saindo para as áreas dos fazendeiros. Por isso que ela acredita que a culpa é dos índios 

e não dos Brancos. 
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O presidente do IBAMA (Volney) também acha que a culpa pelos problemas é dos 

índios. 

Queremos escutar do Governo explicação das declarações e o que vão fazer com quem 

declarou isso. Que chamem os dois (Katia Abreu e Volvey) para falarem isso na frente 

dos índios.  

Queremos escutar do novo presidente da Câmara dos Deputados a sua posição sobre a 

questão indígenas (demarcação, saúde, educação, FUNAI, etc.) e explicar a carta de 

apoio que recebeu dos ruralistas e que compromissos assumiu com relação a PEC 215  

 

TEMAS SECUNDÁRIOS 

3. PCHS no Rio Curuá 

Providencias tomadas relacionadas ao licenciamento irregular por parte da 

SEMA/PA. 

Nesse ano, a água está mais turva que o normal por conta dos sedimentos quando 

da liberação de água. 

Assunto incluído na MEMORIA DE REUNIAO EM MAIO DE 2014 e sem resposta 

4. PBA UHE Belo Monte 

Posição do MPF, MJ e MMA a respeito do processo.  

Assunto incluído na MEMORIA DE REUNIAO EM MAIO DE 2014 e sem resposta. 


