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ATA DE REUNIÃO

Operação   do IBAMA na Terra Indígena Ituna-Itatá  

Aos 11 dias do mês de fevereiro de 2020, com início às 14:30h, na Procuradoria-Geral
da República, realizou-se reunião  em que uma das pautas trazidas pelos participantes
foram as fiscalizações do IBAMA na Terra Indígena Ituna-Itatá. Estiveram presentes:

1. Ricardo Salles - Ministro de Estado do Meio Ambientes;

2. Zequinha Marinho - Senador da República pelo Estado do Pará;

3. Nívio de Freitas Silva Filho – Subprocurador-geral da República - Coordenador
da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF;

4. Nicolao Dino - Subprocurador-geral da República - Coordenador da 4ª Câmara
de Coordenação e Revisão do MPF, substituto;

5. Daniel  César  de  Azeredo  Avelino  –  Procurador  da  República  –  Secretário
Executivo da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF;

6. Dirceu Biancardi – Prefeito do Município de Senador José Porfírio;

7. outros assessores.

O Sr.  Senador da República pelo Estado do Pará  e o  Sr.  Prefeito do Município de
Senador José Porfírio questionaram a existência de respaldo legal para a realização das
fiscalizações que o IBAMA vem empreendendo na região, ponderando que sobre a área
em questão não há demarcação de terra indígena e que, políticas anteriores do Governo
Estadual e até do Governo Federal, estimularam o assentamento de famílias carentes e em
condição  de  vulnerabilidade  social no  local. Por  sua  vez,  o Sr.  Ministro  do  Meio
Ambiente, bem como os integrantes da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF,
esclareceram que  há  respaldo  legal tanto  para  a  retirada  de  pessoas  quanto  para  a
destruição de maquinário,  uma vez que, além da existência de ato do Governo Federal
definindo a atual terra indígena,  a área em questão, embora ainda não demarcada, está
protegida por ato formal de interdição da FUNAI, em razão da possibilidade de existência
de índios isolados na região.  Destacaram, ainda, que além da questão indígena, outro
grave problema registrado naquela região recai sobre a degradação ambiental, uma vez
que estão localizados no Estado do Pará os maiores índices de desmatamento da Floresta
Amazônica e que, em particular, a área em questão foi a que mais sofreu desmatamentos
em 2019, decorrentes de ações de invasões e grilagens de terras indígenas. O Ministério
Público Federal ressaltou, nesse aspecto, que a proteção ambiental independe de a terra
estar formalmente demarcada, tendo em vista que atividades como a extração de madeira
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e a criação de gado necessitariam das devidas autorizações, mesmo que não se tratasse de
área da União.

Ante as informações dos integrantes da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF,
quanto  aos  Procuradores da  República lotados no  município de  Altamira já  estarem
corretamente atuando junto ao IBAMA, FUNAI,  INCRA para equacionar problemas
sociais decorrentes da remoção dos ocupantes, o Sr.  Senador da República pelo Estado
do Pará e o Sr. Prefeito do Município de Senador José Porfírio, ponderando que as ações
do IBAMA estariam causando graves conflitos sociais na região,  frente à situação de
pobreza  e  vulnerabilidade  social  das  pessoas  que  atualmente  ocupam  aquela  área,
propuseram que as ações de fiscalização do IBAMA viessem a ser suspensas  por 30
(trinta) dias, até que se chegasse a uma solução para o problema social decorrente dessas
ações.

O Sr. Ministro de Estado do Meio Ambiente informou que as ações do IBAMA dentro
das terras indígenas já demarcadas não seriam suspensas. Contudo,  concordou  com a
suspensão da retirada das pessoas em condição de vulnerabilidade social por 30 dias na
área ainda não demarcada, desde que fossem interrompidas imediatamente todas as ações
de desmatamento na região. Ante tal contraproposta o  Sr.  Senador  da República pelo
Estado do Pará e o Sr. Prefeito do Município de Senador José Porfírio informaram que
iriam dialogar com a comunidade local e que poderiam assegurar que os desmatamentos
acabariam,  asseverando que, se porventura viessem novamente a ocorrer, deixariam de
atuar em defesa da população local. Por  sua vez, o Sr.  Ministro de Estado do Meio
Ambiente informou que a área passará a ser monitorada diariamente  por  imagens de
satélite e que, caso venham a ser constatados novos focos de desmatamentos, as ações de
fiscalização  do  IBAMA  seriam  retomadas  imediatamente.  Informou  ainda  que,
preventivamente, o IBAMA permaneceria no local até que os problemas venham a ser
equacionados. 

Por fim, os integrantes da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF informaram que
iriam  dialogar  com  os  Procuradores  Naturais  que  estão  acompanhando  o  caso,
apresentando todas as situações discutidas na reunião e participando de grupo de trabalho
com vistas a constituir uma solução definitiva para a região, envolvendo  a 6ª Câmara,
SPU,   IBAMA,  INCRA,  Terra  Legal e  Iterpa/PA.  Ressaltaram ainda  que  as  ações
criminosas  perpetradas  por  grileiros,  em  qualquer  área,  que  não  se  encontram  em
condição  de  vulnerabilidade  social  continuarão  a  ser  combatidas  pelas  ações  de
fiscalização local bem como pelas investigações próprias do MPF.
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