
 

 

MEMÓRIA DE REUNIÃO TÉCNICA 

 

A Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Povos Indígenas reuniu membros e parceiros 

para um reunião técnica virtual, para dialogar e encaminhar assuntos relacionados ao 

avanços e desafios na Implementação da Lei 14.021/20, no dia 23/09 - Quarta-feira, ás 

14h30 (horário de Brasília).  

A reunião contou com a presença das deputadas Joenia Wapichana e Érika Kokay e com 

os membros e assessores da FPMDDPI. 

Encaminhamentos:  

1. PSOL convida os demais membros da Frente para subscreverem o pedido de 

convocação do General Heleno para a explicação sobre a postagem com relação à Apib 

e liderança Sonia Guajajara.  

2. A Frente Indígena irá solicitar ao Presidente da Câmara a urgência na 

convocação do General Heleno. 

3. A Frente Indígena irá solicitar Reunião com a 6ª CC MPF para tratar da 

implementação da Lei 14.021/20. 

4. A Frente Indígena irá solicitar apoio da Comissão Mista de Acompanhamento 

da execução de recursos previstos para o Coronavírus do Congresso Nacional para tratar 

das recursos previstos para a saúde indígena.  

5. A Frente irá solicitar agenda na Comissão Externa do Coronavírus da Câmara 

dos Deputados, para tratar das ações para implementação da Lei 14.021/20 

6. A Frente irá acionar a Comissão de Ética da Presidência da República, ameaça 

a sociedade civil, quebra de decoro, logo ele quem tem atribuição de zelar pela 

segurança institucional e representação contra a fala do General Heleno na 6ª Câmara 

do MPF.  

7. Parlamentares da Frente solicitarão reunião com o presidente do TCU e 

Presidente da Câmara para apresentar requerimento para que o TCU fiscalize os 

recursos previstos para os povos indígenas na pandemia.  



8. A Sociedade civil e as Frentes divulgarão um manifesto e organizarão uma 

campanha para a implementação da Lei 14.021/20. 

9. Parlamentares da Frente Indígena irão propor a criação de uma Comissão 

Externa na Câmara para acompanhar a situação dos povos indígenas (questão 

ambiental, saúde, educação, segurança). 

10. Deputada Erika convida os membros da Frente Indígena para acompanhar a 

diligência na Casai/DF.  

11. A Frente Indígena está reformulando a PFC com a inserção das ações previstas 

na ADPF 709 para protocolar na SGM/Câmara. 

12. A Frente Indígena organizará uma reunião para tratar da Repercussão Geral, 

que está na pauta do STF para o dia 28/10.  

13. A Frente Indígena cobrará resposta da Sesai para o pedido de plano de 

implementação da Lei 14.021/20. 

14. Os gabinetes dos parlamentares membros da Frente irão encaminhar 

questionamentos à Sesai sobre o Plano de Implementação da Lei 14.021/20. 

15. O Guia de implementação da Lei 14.021/20 está em fase de diagramação, e 

os gabinetes devem avaliar se conseguirão imprimir alguns exemplares.  

Segue lista de contatos: 

- Francisco Neri, assessoria do mandato da deputada Erika Kokay (PT-DF), 

dep.erikakokay@camara.leg.br, contato: 98416-7099. 

- Samara Pataxó - Assessoria Jurídica da APIB - samara.karvalho@gmail.com - (61) 

99688-3946 

- Lucia Alberta Andrade - assessora da Dep Joenia Wapichana 

- Ana Lucia Pontes, Fiocruz/Abrasco 

- Anita Costa - Assessora Senador Paulo Rocha 

- Letícia Camargo - Assessoria do PSOL na Câmara 

- Bruno Taitson, WWF-Brasil 

- Soraya  Bagio - assessoria da Deputada Federal Rosa Neide 

- Ricardo Caichiolo -  assessor da Rede Sustentabilidade no SF. 

Carlos.caichiolo@senado.leg.br (61) 98439-1011 

- Soraya  Bagio - assessoria da Deputada Federal Rosa Neide 

- Maria Carolina Botinhon de Campos 

Comissão "Povos indígenas frente à covid-19" do Centro de Estudos Ameríndios da 



Universidade de São Paulo (CEstA/USP) 

email: maria.carolina.campos@usp.br 

- Paula Máximo - PUC-Rio 

- Marco, assessor da liderança do PCdoB 

- Leonardo Aragão - Assessoria do Dep. Nilto Tatto (PT-SP) 

- Guilherme Eidt – ISPN 

- Cleber Buzatto – CIMI  

 


