
APIB - Articulação dos Povos Indígenas do Brasil
PL1142 aprovado no Senado: uma luta coletiva pela proteção da vida no enfrentamento da pandemia
Após quase quatro meses de intensa construção coletiva, articulação e mobilização, o Projeto de Lei 1142
acaba de ser aprovado do Senado. De autoria da deputada federal Rosa Neide (PT-MT), o PL 1142/20, no
Senado, teve como relator, o Senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP) e na Câmara, como sua primeira
relatoria, a deputada federal Joenia Wapichana (REDE-RR). A proposta cria o Plano Emergencial para
Enfrentamento à Covid-19 destinado aos povos indígenas, quilombolas, povos e comunidades tradicionais.
Serão atendidos pela proposta, indígenas aldeados, isolados, residindo em contexto urbano, os povos
indígenas em situação de migração temporária pelo País, assim como os quilombolas e demais povos e
comunidades tradicionais.

A proposta prever ainda que todas as medidas e garantias nela previstas devem levar em consideração a
organização social, as línguas, os costumes, as tradições e o direito à territorialidade dos povos indígenas,
das comunidades quilombolas e dos demais povos e comunidades tradicionais conforme garantido na
Constituição.
O Plano Emergencial para enfrentamento à Covid-19 nos territórios indígenas assegura o acesso às
ações e aos serviços de prevenção e de tratamento da covid-19.

Para esta ação, caberá à União coordenar o Plano Emergencial e, conjuntamente com os entes
subnacionais, demais instituições públicas que atuam na execução da política indigenista e entidades
representativas dos povos indígenas, executar uma série de ações “de forma gratuita e periódica”. O
Senador Randolfe manteve o relatório aprovado na Câmara de autoria da deputada federal Joenia
Wapichana (REDE-RR), com duas alterações, a responsabilidade da União de coordenar o plano e a
saída do impedimento de cálculo do teto constitucional.

Sobre o §1º, do artigo 13, que dispõe sobre a permanência para quarentena das missões de cunho
religioso que já estejam nas comunidades indígenas, a Mesa do Senado não admitiu o requerimento
apresentado para sua retirada. A luta pela retirada segue ao judiciário.

O Projeto segue agora para sanção presidencial, válido pelo período da pandemia.
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