Gabinete do Senador Marcio Bittar

REQUERIMENTO Nº

DE

- CRA

Senhora Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 58, § 2º, II, da Constituição Federal e
do art. 93, II, do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência
pública, com o objetivo de conhecer e debater as dificuldades das comunidades
nativas para produzir e se sustentar.
Propomos para a audiência a presença dos seguintes convidados:
1. Sr. José Maria Pimentel Maia, extrativista da Reserva Chico
Mendes;
2. Sr. Jonas Marcolino, Tuxaua da comunidade do Contão;
3. Sr. Arnaldo Zunizakae, agricultor indígena do Povo Paresi;
4. Sr. Ronaldo Zokezomaiake, agricultor indígena do Povo Paresi;

JUSTIFICAÇÃO
Um dos principais temas na agenda de debates nacional é o do
desenvolvimento das populações nativas. A exacerbação de normas protetivas do
meio-ambiente conduziu uma série de populações nativas, indígenas ou não, a
impossibilidade de utilizar suas áreas para a produção, o que ocasiona miséria e um
maior isolamento dessas populações.
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atividade agropecuária em nome da ideia da florestania e do extrativismo como
modelo de desenvolvimento, resultando em estagnação do desenvolvimento social
das comunidades, muitas delas ainda assoladas pela fome e pela insegurança
alimentar. Muitos daqueles que foram obrigados a aderir a esse sistema urgem
mudança nas normas para que possam produzir e prosperar.
O mesmo observa-se em terras indígenas, que, teoricamente,
pertenceriam aos povos, aos próprios índios, mas que, devido a intervenção do
estado, possuem uma série de restrições e proibições de exploração. Os índios
são donos da terra, mas não podem utiliza-la para aquilo que julgarem melhor.
As unidades de produção do Povo Paresi em nada ficam a dever aos maiores
produtores não indígenas da região, ainda assim não podem expandir a produção,
ou mesmo replicar o modelo adotado em outras áreas devido a uma série de travas
ao desenvolvimento que foram colocadas pelo governo.
É necessário que o Senado Federal ouça as comunidades nativas,
aqueles que estão na ponta sofrendo as consequências de políticas públicas
equivocadas, que não se atentaram a realidade local, as diferenças regionais e
culturais existentes e condenaram muitos brasileiros e brasileiras à miséria e à
fome.

Sala da Comissão, 14 de agosto de 2019.
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Muitas comunidades amazônicas foram obrigadas a abrir mão da

