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Eixo 1 - Territorialidade e o Direito Territorial dos Povos Indígenas
Que o estado brasileiro garanta a efetivação do artigo 231 da CF/1988 e demais legislações, assegurando aos
povos indígenas o usufruto exclusivo dos recursos naturais, hídricos e minerais presentes nas Terras Indíginas, de
acordo com o planejamento dos povos indígenas; e que a extração dos recursos minerais seja discutida e definida
no Estatuto dos Povos Indígenas, mantendo a exclusividade do usufruto e a extração praticada pelos povos
indígenas e exigindo a anulação dos títulos de direitos minerários ilegítimos de não-indígenas. Que o Estado
respeite, nos termos da Convenção nº 169 da OIT, a decisão das comunidades indígenas em suas assembleias
gerais, e que seja garantido o direito de veto da comunidades.
Criar políticas públicas de proteção e recuperação das bacias hidrográficas que incidam nas Terras Indígenas e seu
entorno, enfatizando as nascentes e matas ciliares e promovendo a educação ambiental no interior e no entorno
dessas Terras.
Implantar corredores ecológicos ou etnoambientais entre as Terras Indígenas e outras áreas ambientais garantindose a reposição florestal nesses corredores.
Criação de mecanismos mais rígidos de fiscalização aos desmatamentos, às agressões ambientais e outros ilícitos
em áreas indígenas e punições mais rigorosas aos invasores, respeitando as práticas e as relações dos povos
indígenas com o meio ambiente.

O Poder Executivo Federal deve demarcar e homologar imediatamente todas as Terras Indígenas,
independentemente de localidade e em que estágio processual esteja, inclusive as que estão paradas no Ministério
da Justiça, cumprindo, com celeridade e urgência, dotação orçamentária no Plano Plurianual (PPA), recursos
1.5
humanos e observância dos prazos legais, todas as etapas do processo de regularização, desde os estudos de
identificação até os respectivos decretos de homologação, promovendo desintrusão simultânea e prestando
esclarecimentos aos povos indígenas sobre todas as fases do processo.
O Poder Executivo Federal, através da FUNAI e do Ministério da Justiça, em parceria com outros entes federados,
deve proceder com a reaviventação e a revisão de limites das Terras Indígenas, inclusive as demarcadas em ilhas,
no sentido de ampliar a demarcação e a continuidade da terra demarcada, sem retrocesso nem negociação dos
limites já demarcados, e adquirir novas terras por meio de fundo específico de recursos, considerando estudos, o
1.6 Marco Memorial (história da terra passada pelos antepassados), a demanda e a terra tradicionalmente ocupada
pelos povos indígenas, incluindo também espaços sagrados, nascentes e cabeceiras de rios, mananciais e bacias
hidrográficas. Para tanto, deve-se assegurar recursos financeiros, pessoal qualificado, fiscalização, conservação
dos marcos limítrofes, inclusive marcos verdes, e participação de organizações indígenas no processo de
regularização fundiária: ampliação de limites, reaviventação e aquisição de novas terras.
Que o Estado Brasileiro respeite a integridade do território e proteja os direitos dos povos indígenas em situação
voluntária de isolamento, não permitindo empreendimentos de qualquer tipo e garantindo a demarcação e
delimitação de novas Terras Indígenas, com o objetivo de manter a vida tradicional desses povos. Para tanto, deve
1.7
o Estado Brasileiro, através do fortalecimento da Funai, com equipes permanentes nestas localidades, promover
políticas públicas específicas para a proteção física e territorial dos povos indígenas não contatados (índios
isolados), inclusive com a demarcação de suas terras.
Que o Governo Federal, através da Funai, garanta recursos para a demarcação de Terras Indígenas, no percentual
mínimo de 0,5% do PIB anual, inclusive por meio de fundo de recursos específicos, para promover a desintrusão
1.8 (retirada) e, quando necessário, de maneira ágil, efetue o pagamento de indenizações por benfeitorias realizadas
pelos ocupantes de boa-fé em terras tradicionais indígenas, respeitando a legislação vigente (decreto nº 1775/96).
Neste sentido, que o Ministério da Justiça inclua no PPA e na LOA recursos para as mencionadas indenizações.

O Estado deve atuar no ordenamento territorial transfronteiriço em cooperação com países com os quais faz
fronteira, pactuando acordos e promovendo cidadania através de políticas de regularização de acesso e
permanência, conferindo dupla nacionalidade aos povos que compartilhem parentes em outros países e, também,
1.9
de políticas públicas específicas, em articulação interinstitucional, a exemplo da formação de corredores
etnoambientais, que garantam a proteção e fiscalização destes territórios, considerando e apoiando as iniciativas
indígenas de gestão territorial transfronteiriças existentes, conforme o art. 32 da Convenção 169 da OIT.
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1.11

1.12
1.13
1.14

1.15

1.16
1.17
1.18

1.19

1.20

1.21

Viabilizar, via Ministério da Justiça, apoio da Polícia Federal e da Força Nacional aos Grupos Técnicos (GTs)
envolvidos na demarcação de Terras Indígenas, incluindo servidores da Funai e indígenas, garantindo assim,
quando solicitado, segurança aos grupos de trabalho instituídos para a realização dos estudos de identificação e
delimitação, para o processo de demarcação física das Terras Indígenas, bem como para os levantamentos e
pagamentos de benfeitorias.
Assegurar que o Estado Brasileiro realize imediatamente o processo de demarcação, regularização e desintrusão
das terras que faltam ser demarcadas, conforme reza a Constituição Federal - 1988, Art. 231/232, através de
implantação de força tarefa na Diretoria de Proteção Territorial da FUNAI, para realizar dentro de 180 dias a
avaliação dos processos de demarcação das TIs, a fim de que se cumpra a meta estabelecida constitucionalmente,
inicialmente pela concretização imediata daquelas já iniciadas e, em seguida, pela identificação das demais, via
constiuição de GTs específicos.
Estabelecer um prazo de 90 dias, a partir da protocolização do relatório junto à Presidência da República, para a
homologação das TIs.
Assegurar recursos à FUNAI para a realização e conclusão de todas as etapas do processo demarcatório, desde a
contratação de equipes multidisciplinares até a demarcação física dos limites das Terras Indígenas e o pagamento
das indenizações dos posseiros de boa-fé, de acordo com a legislação vigente.
Que o governo federal, em conjunto com os estados e municípios pactuem, por meio de um termo de
compromisso, com os processos de demarcação, reconhecimento e proteção de Terras Indígenas.
Que a União seja multada pelo Poder Judiciário por cada dia de descumprimento do prazo de cinco anos para a
conclusão do processo de demarcação das TIs do país, estipulado no Ato das Disposições Transitórias da
CF/1988, e que o valor da multa seja destinado para benfeitorias à comunidade indígena, bem como seja punido o
gestor responsável.
Convocar Organizações Internacionais (ONU e Corte Interamericana de Direitos Humanos, etc) para mediar os
conflitos das demarcações das Terras Indígenas.
Garantir que o Programa Terra Legal respeite os limites territoriais onde já existem estudos de identificação de
povos indígenas.
Avançar com urgência nos processos de demarcação e ampliação das Terras Indígenas hoje paralisados, com a
realização de convênios e de concurso público para a contratação de profissionais indígenas e não indígenas para
compor as equipes multidisciplinares.
Garantir instrumentos legais de proteção e/ou de uso especial das áreas de entorno das Terras Indígenas, nos
moldes das zonas de amortecimento reconhecidas em torno das unidades de conservação, bem como, das que
coincidam com as áreas vizinhas aos limites das Terras Indígenas.
Garantir a criação e implementação, por parte do Estado brasileiro, de uma faixa de proteção para os limites de
todas as Terras Indígenas, considerando as nascentes e afluentes das proximidades, que poderão consistir em áreas
compartilhadas de uso sustentável.
Que a Presidência da República, junto com o Ministério da Justiça, garanta, dentro dos prazos legais, a
identificação, demarcação e homologação das Terras Indígenas, com agilidade na concretização, respeito,
proteção, cumprimento e efetivação dos direitos garantidos nos artigos 231 a 232 da Constituição Federal por
parte dos governos Estadual e Federal, divulgando conjuntos específicos de ações com um plano de pagamento de
indenizações já previsto, incluindo a publicação de recursos disponíveis e cronogramas.

Fortalecer a participação da FUNAI e do movimento indígena no acompanhamento dos processos de demarcação
das Terras Indígenas que se encontram judicializados.
Consolidação de parcerias interinstitucionais, inclusive em termos orçamentários, para a continuidade dos grupos
1.23 técnicos de identificação e delimitação das Terras Indígenas, bem como para as demais fases do processo
demarcatório.
1.22

Que o Governo Federal, em conjunto com o Senado Federal e a Câmara dos Deputados e em articulação com a
Frente Parlamentar de Defesa dos Povos Indígenas, dê providência ao arquivamento definitivo e imediato da PEC
nº 215/00, com moção de repúdio total e garantia de não retorno à pauta de votação e, também, de todas as
medidas legislativas anti-indígenas que tramitam no Congresso Nacional, a exemplo dos Projetos de Lei nº
1.24
1216/15, nº 1610 e nº 227; e que, na hipótese de aprovação das mencionadas medidas, que o Supremo Tribunal
Federal anule-as. No mesmo sentido, que o Estado cumpra a íntegra dos artigos constitucionais nº 231 e 232 e
seus respectivos parágrafos, que dizem respeito aos direitos e à demarcação dos territórios enquanto direitos
invioláveis, inegociáveis e irrenunciáveis dos povos indígenas.
Que o Supremo Tribunal Federal (STF) revise imediatamente e determine a invalidade da tese do marco temporal
que exige que os povos indígenas estivessem em posse do território no dia 5 de outubro de 1988 como précondição para a demarcação das terras reivindicadas e, também, declare a inconstitucionalidade de qualquer tipo
1.25 de Emenda Constitucional que prejudique direitos territoriais indígenas, a exemplo da hipótese de aprovação da
PEC nº 215. Neste sentido, que o Poder Judiciário não mais vincule nenhuma das dezenove condicionantes
oriundas do julgamento da Terra Indígena Raposa Serra do Sol em nenhum processo que envolva outras
demarcações de Terras Indígenas.
Que o governo federal arquive definitivamente a Portaria nº 303 da Advocacia-Geral da União (AGU) e outros
1.26 decretos do Poder Executivo Federal que impliquem em redução dos territórios e prejuízos de direitos
constitucionais dos povos indígenas.
Promover a realização de campanhas públicas alertando a população sobre as ameaças aos direitos indígenas
através dos projetos de emenda à constituição, projetos de lei, projetos de lei complementar e decisões judiciais,
1.27 especialmente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em relação ao marco temporal para comprovação da posse
indígena e, também que se divulge a lista de nomes (estados e partidos) dos deputados que votaram a favor da
PEC 215 e outras leis que ameaçam os direitos dos povos indígenas.
O Estado Brasileiro deve respeitar, reconhecer, reafirmar, tratar como prioridade e garantir a eficácia dos direitos
constitucionais, bem como uma política efetiva de proteção dos direitos originários da territorialidade indígena,
compreendendo a territorialidade indígena, inclusive, como as terras tradicionalmente ocupadas, as que
contiverem achados arqueológicos, as ancestrais das quais seus povos foram expulsos, devendo todas elas serem
inteiramente regularizadas, sem nenhum tipo de retrocesso, revogação ou remoção, mesmo aquelas situadas em
área urbana, garantida por documento de homologação a plena posse e usufruto para cada povo índigena, em
1.28
terras diferentes, assegurada a intransposição e de acordo com suas especificidades e modos de vida. Neste
sentido, o Estado brasileiro deve rever os atos que suprimiram territórios indígenas tradicionalmente ocupados
antes de 1988, considerando a formação de uma comissão composta por indígenas que examine a revisão, e,
também, vete, prevendo punição na forma da lei, qualquer atividade de exploração dentro da Terra Indígena,
inclusive assentamentos rurais, arrendamentos, empréstimos e qualquer tipo de alienação da Terra Indígena e de
recursos naturais.
1.29

Reconhecer, através de lei, o exercício da autonomia jurídico-administrativa dos povos indígenas sobre seus
territórios, incluindo as terras que tradicionalmente ocupam.

Estabelecer junto aos órgãos responsáveis que os recursos que são gastos com envio de forças policiais para as
áreas indígenas sejam prioritariamente utilizados para a regularização dos respectivos territórios, a exemplo dos
1.30 recursos gastos com a presença da PF, Força Nacional e Exército Brasileiro no território Tupinambá de Olivença,
que poderiam ter sido utilizados para a demarcação do referido território e para indenizações das propriedades dos
pequenos produtores nele existentes.
Garantir a recuperação, preservação e o direito de acesso aos locais tradicionais, sagrados e mitológicos de caça,
1.31 coleta de frutos e materiais para construção de casas tradicionais e confecção de artesanatos que ficaram fora das
áreas demarcadas, até que essas áreas sejam incorporadas ao Território do povo indígena.
Garantir que o Estado leve em consideração o conhecimento e a deliberação dos anciãos indígenas sobre a região
1.32
em estudo ao tratar da demarcação de Terras Indígenas.
Que o governo federal cumpra as suas obrigações constitucionais de proteção territorial das terras indigenas,
garantindo a realização de ações permanentes de reavivamento, vigilância e fiscalização de terras já demarcadas e
das tradicionalmente ocupadas, incluindo a abertura de picadas e a devida sinalização, com a colocação de marcos
e placas, cercas vivas e aceiros, realizando a manutenção regular das mesmas. Neste sentido, o governo deve
garantir financiamento específico para implantação e funcionamento efetivo de CTLs, equipamentos, postos de
vigilância para controlar a entrada de não-indígenas e expedições da Funai, com a ressalva de que não acarrete
1.33 custos de diárias somente à Funai, sendo que todas as ações devem realizar-se em parceria direta e com
contratação de vigilantes indígenas, respeitando o sistema tradicional de gestão do território e também assegurada
a transferância de tecnologia, inclusive em se tratando da construção de um sistema de georreferenciamento e
mapas geográficos (cartografia sociocultural indígena) para as terras já demarcadas e as que estejam em processo
de demarcação. Deste modo, também, que fique esclarecido qual a atribuição específica de cada ente federado e
os recursos necessários para o cumprimento das atribuições institucionais e, na ocasião de apreensão de produtos
ilícitos, a fiscalização deve prestar esclarecimento à comunidade sobre o destino final do material apreendido.

Criar e implementar, em consulta e com o consentimento dos povos indígenas e suas organizações, um programa
específico de segurança pública para efetiva fiscalização, monitoramento e proteção territorial e ambiental das
1.34 Terras Indígenas e seu entorno, com participação da Funai, dos órgãos de segurança pública e ambientais, das
Forças Armadas nas áreas de fronteiras e de agentes indígenas locais qualificados, admitidos em concursos
públicos diferenciados, com atenção especial às áreas de fronteira para coibir os ilícitos transnacionais.
Criar e regulamentar a categoria profissional de Agente Ambiental Indígena ou Agente Florestal Indígena,
assegurada por meio de concursos público e garantindo sua formação continuada e qualificada para fiscalização e
monitoramento dos territórios indígenas e, especialmente, dos recursos naturais situados nas Terras Indígenas.
Garantir o fortalecimento, recursos materiais, capacitação continuada e apoio logístico para a realização de
vigilância e monitoramento territorial pelos povos indígenas, inclusive com radiofonia, bem como para realização
1.36
de intercâmbios e articulações entre as aldeias, com reconhecimento pelos órgãos e governos municipais,
estaduais e federais.
1.35

Que o Estado, por meio da FUNAI, elabore um programa de formação permanente em vigilância, mecânica,
cartografia, GPS, sistema de monitoramento digital e legislação ambiental visando à capacitação dos indígenas
1.37
para a proteção de seu território, e posterior contratação efetiva dos próprios indígenas, reconhecendo os Agentes
Ambientais e Florestais como categoria profissional, respeitando as especificidades de cada povo.

Que haja investimentos na Polícia Federal, FUNAI e equipes indígenas de fiscalização e vigilância, como:
transportes próprios, estrutura física (barcos, motor de poupas, radiofonias, motosserra, carro, GPS, ferramentas,
1.38
placas, combustível, drones), meios de comunicação, monitoramento via satélite e recursos humanos para
realização das ações nas Terras Indígenas, sob responsabilidade Federal, ao encargo da FUNAI.
1.39

Garantir a implementação de projeto e atividades de etnodesenvolvimento que promovam a ocupação estratégica
do território, a vigilância e a proteção dos limites das Terras Indígenas.

Garantir ações de fiscalização, vigilância e proteção das Terras Indígenas, em combate permanente às ações
prejudiciais ao meio ambiente, promovendo um programa contínuo e específico de capacitação dos servidores e
dos indígenas, com recursos humanos, logísticos e financeiros; garantir, também, ações preventivas de proteção
1.40
territorial indígena. Que o resultado das operações de apreensões revertam-se em benefício dos povos indígenas.
Definir as atribuições do ICMBio e demais órgãos ambientais, segundo as suas competências, sempre em
conjunto com a FUANI e os povos indígenas.
Garantir que os recursos naturais e equipamentos apreendidos em fiscalizações, os provenientes de leilões de
materiais apreendidos dos invasores/predadores (caminhão, madeiras, motores estacionários, material de caça e
1.41
pesca, barcos), assim como os valores das multas aplicadas em função de ilícitos cometidos nas Terras Indígenas,
possam ser destinados às comunidades indígenas das terras de onde houve as apreensões.
Que o poder público federal, estadual e municipal, bem como os governos dos países fronteiriços, garantam
acesso aos serviços nas áreas de saúde, educação e outros aos povos indígenas em regiões de fronteira,
1.42 independentemente de suas nacionalidades, em cumprimento dos artigos 36 e 37 da Declaração das Nações
Unidas sobre os direitos dos Povos Indígenas e do art. 32 da Convenção 169 da OIT, que devem ser considerados
nos acordos Bilaterais e no Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira.
1.43
1.44
1.45

1.46
1.47

1.48

Garantir, a partir da Declaração da Terra Indígena, que não haja depredação intencional por parte do antigo
proprietário.
Garantir a proteção e integridade física dos povos indígenas residentes em terras que ainda se encontram em
processos de demarcação.
Destinação de recursos permanentes para realização de fiscalização e monitoramento, com implantação (e
manutenção) de placas nas estradas que cortam as comunidades e Terras Indígenas, inclusive de proibição de
bebidas alcóolicas.
Que a Polícia Federal seja capacitada para trabalhar com as comunidades indígenas e intensifique as fiscalizações
e ações de combate ao tráfico, exploração sexual e trabalho escravo de pessoas indígenas, considerando as
especificidades indígenas e respeitando as culturas, garantindo acompanhamento psicológico e de serviço social,
em conjunto com outros órgãos.
Criar um sistema de informações acessível e eficaz aos povos indígenas sobre a situação territorial.
Assegurar o cumprimento de missão da Funai de proteger os direitos dos povos indígenas no processo de
regularização fundiária, em face dos impactos de empreendimentos que passem a afetar esses povos e suas terras
em processos licenciados no âmbito municipal, estadual e federal, respeitando a Convenção 169 da OIT. Garantir
que a análise técnica emitida pela Funai seja vinculante, desde a implantação do Grupo Técnico de identificação e
delimitação das Terras Indígenas, na tomada de decisão para as emissões de licenças ambientais em todas as fases
do processo de licenciamento. Garantir aos povos indígenas a gestão ambiental de seus territórios, mesmo antes da
demarcação.

Garantia efetiva do direito ao saneamento básico, como pavimentação, limpeza pública, destino do lixo
industrializado, reciclagem, rede de esgoto, rede de água nos centros das regiões administrativas, a partir do
Estudo de Impacto Ambiental e educação ambiental; garantia de captação de água considerando diferentes
alternativas, como perfuração permanente de poços artesianos, captação de água da cacimba, bombeamento com
1.49
energia solar, roda de bombeamento de água, construção de pequenas barragens e açudes, abastecimento por carro
pipa, construção de cisternas, entre outras técnicas viáveis, por meio do programa Água para Todos, independente
do número de indígenas nas comunidades e ainda com capacitação dos indígenas para a manutenção dos
equipamentos dentro das comunidades indígenas.
Garantir recursos orçamentários para abertura, manutenção e recuperação das estruturas de transporte (fluvial,
aéreo e terrestre, incluindo ciclovias) seguro, público, coletivo, de qualidade e dentro das normas legais, dentro e
fora da aldeia, para todos os indígenas, incluindo as estruturas necessárias para o escoamento da produção,
considerando a abertura das estradas vicinais para desenvolvimento local da agricultura indígena, garantida a
1.50 proteção ambiental dos territórios e das comunidades indígenas. Que o Governo Federal empreenda programa de
construção de passarelas, acostamentos, implantação de radares, redutores de velocidade, quebra-molas, pontes
sobre os rios, recuperação e manutenção da infraestrutura das BRs e rodovias estaduais que passam pelas
comunidades indígenas, fazendo a interligação rodoviária entre as aldeias e as comunidades indigenas que moram
fora de Terras Indigenas.
Que a FUNAI articule junto ao Ministério das Cidades a ampliação e desburocratização do acesso pelos povos
indígenas aos programas sociais de habitação, atendendo as suas especificidades, considerando alternativas tais
como o PNHR-Programa Nacional de Habitação Rural, o Programa Minha Casa Minha Vida ou criando programa
1.51 habitacional específico, respeitando o direito de consulta às comunidades indígenas, que atendam às populações
indígenas aldeadas e que vivem na cidade. Criar aldeias urbanas com os mesmos direitos dos que moram na
aldeia. Revisão do modelo de pagamento do aluguel de moradias populares para povos indígenas em contexto
urbano, por comprometer hoje boa parte do orçamento dos membros da comunidade.
Que o governo Federal, Estadual e Municipal, por meio de seus órgãos, implantem sistema de comunicação nas
Terras Indígenas, como: radiofonia, telefonia (fixo, movel e orelhão) e internet de alta qualidade, para maior
agilidade nos atendimentos à saúde nas comunidades, garantindo também a manutenção de infraestrutura, bem
como o acesso das escolas indígenas e das comunidades a esses sistemas. Incluir nas legislações competentes o
1.52
direito à concessão de canais de TV e rádios, utilizando fontes renováveis de energia, sem prejuízo à cultura,
implantando torre e meios de comunicação nas aldeias, como também a implementação e administração de
espaços multimídia e virtuais (centros de informática nas aldeias), além de promover a formação para o uso e
apropriação social das tecnologias.
Construir e estruturar as escolas indígenas nos ensinos fundamental e médio, de acordo com as demandas das
comunidades, assegurando o cumprimento da lei que garante aos indígenas a decisão sobre o modelo
arquitetônico de suas escolas (maloca, alvenaria etc.) e da infraestrutura das quadras polivalentes adequadas. Em
comunidades indígenas onde há concentração de corpo docente e corpo discente do Ensino Médio,
Profissionalizante e de graduação, garantir transporte (aquático, terrestre e aéreo), motorista/piloto, manutenção e
combustível, em nível de estado e município, com melhoria das estradas dentro da Terra Indígena e condições de
1.53
acessibilidade das áreas ribeirinhas. Ampliar, construir e concluir polos bases nas áreas demarcadas, nas novas
Terras Indígenas e nas que ainda serão reconhecidas, com equipe médica que permaneça nos polos; assegurar a
construção de postos de saúde e de casa de apoio para profissionais indígenas e não-indígenas. Garantir, por parte
da Funai, construção e recuperação de casas de farinha nas terras indígenas, assim como um portal na entrada das
Aldeias. Que os governos federal, estaduais e municipais incluam em suas políticas de infraestrutura o
reconhecimento, o respeito e a valorização da arquitetura indígena.

Implementar fornecimento de energia elétrica através das técnicas alternativas da energia limpa em comunidades
indígenas, por meio de programa Luz para Todos, com capacitação dos indígenas para a manutenção dos
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equipamentos, com discussão em cada aldeia sobre os impactos da eletrificação e sobre o formato adequado da
rede em cada TI.
Que a FUNAI articule com o Governo Federal, em particular com o Ministério da Defesa e a Secretaria de
Aviação Civil, a priorização dos processos de homologação dos aeródromos em Terras Indígenas, a designação de
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administrador e mantenedor, bem como a alocação de recursos para a construção, recuperação, manutenção e
operação de aeródromos julgados essenciais pelos povos indígenas.
Criar um canal de TV indígena, através do Ministério das Comunicações, com prerrogativas dos próprios
indígenas de definirem a sua programação; fomentar a criação de mídias alternativas, como rádios comunitárias,
1.56 jornais e revistas impressas e mídias na web e, também, a formação e capacitação de agentes: jornalistas,
fotógrafos, cinegrafistas, como forma de divulgar e dar publicidade à diversidade étnica e cultural indígena, em
defesa de direitos e priorizando as questões referentes à luta pela garantia de seus territórios.
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Manter como atribuição exclusiva da Fundação Nacional do Índio – FUNAI - a coordenação dos estudos e
pesquisas antropológicas para identificação, delimitação e demarcação das Terras Indígenas, em conformidade
com o disposto no Decreto nº 1775/96 e a Portaria nº 14/1996, bem como do Poder Executivo na homologação,
conforme previsto na Constituição Federal, garantindo maior celeridade aos processos, inclusive aqueles que
dizem respeito a povos recém-conhecidos ou em via de reconhecimento, assegurando a participação indígena em
todas as etapas do processo de regularização fundiária. Neste sentido, a FUNAI deverá emitir relatórios,
diagnósticos e mapeamentos formais, de periodiciadade trimestral, sobre os estágios dos processos de
regularização fundiária e desintrusão das Terras Indígenas, e deverá consultar os povos indígenas antes da
publicação de etapas relacionadas aos estudos antropológicos.
Garantir que o governo federal, por meio do Ministério da Justiça, proceda à regulamentação e implementação do
poder de polícia da Funai, previsto em lei, para que se tornem efetivas as ações de proteção e promoção do
patrimônio ambiental e cultural dos povos indígenas.
Reestruturação da Funai, com participação dos povos indígenas e dos servidores, preenchimento imediato dos
cargos vagos, aumento do quadro de servidores da Funai e criação da carreira indigenista. A reestruturação deve
ter como foco a autonomia política e descentralização administrativa das unidades, de forma a torná-las mais
próximas das Terras e povos indígenas.
Que o Conselho Nacional de Política Indigenista tenha caráter deliberativo e que seja espaço para dar
encaminhamento efetivo de processos de regularização e acompanhamento para aprovação do Estatuto dos Povos
Indígenas.

