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NOTA SOBRE APROVAÇÃO DO PL 1.142/2020 

 
 
Hoje os Povos Indígenas tiveram mais uma grande vitória na defesa dos seus 

direitos e interesses na Câmara dos Deputados. A aprovação do Projeto de Lei 1.142/20 
foi resultado de uma intensa articulação para ajudar a salvar a vida dos povos indígenas, 
quilombolas, povos e comunidades tradicionais, num momento de grande fragilidade destas 
populações frente à esta pandemia global.  

No total foram apresentados 6 (seis) projetos de lei, de vários autores, que 
tratavam do tema. A partir desses projetos, foi possível construir de maneira coletiva o 
Substitutivo aprovado. 

Ressalto que o projeto aprovado é exclusivamente para atender 
emergencialmente os indígenas (aldeados, isolados e àqueles que vivem fora das terras 
indígenas, seja em áreas rurais ou urbanas), quilombolas e demais povos e comunidades 
tradicionais em ações relativas à saúde, segurança alimentar e nutricional, controle de 
entrada em Terra Indígena, no período da pandemia de COVID-19. Ou seja, tem sua 
validade até novembro de 2020. 

Sobre o questionamento do parágrafo 1º do art. 13 do Substitutivo aprovado, 
ressalto que ele não abre a possibilidade de entrada de missionários em Terras de 
Indígenas Isolados. E nem legaliza essa prática. O que o item faz é prever a possibilidade 
que aqueles que lá já estão permaneçam durante o período da quarentena, se autorizado 
pela SESAI, que irá avaliar a segurança epidemiológica, para não contribuir com a 
circulação do vírus.  

Está tendo uma interpretação diferente. Não é o meu desejo, principalmente por 
ser indígena, ir contra os direitos dos povos indígenas, incluído os povos isolados.  

O PL 1142/2020 agora segue para o Senado, onde há a possibilidade de 
aprimoramento e correção do que for necessário. Lá continuaremos nossa luta para a sua 
aprovação que poderá garantir a proteção da vida dos povos indígenas, quilombolas e 
povos de comunidades tradicionais, nesse período de pandemia. 
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