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Institui a Política Estadual Emergencial de

Enfrentamento à Covid-19, no âmbito dos

territórios indígenas e quilombolas.

de fhfiprr6~de 2020J-de ~rP....5

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art. 10, da

APROVADO ~gl3J
A PUBUCAÇÃtn':'
A COMISSAO OÉ
E REDAÇÃO
Em Q d..,'

Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o Fica instituída a Política Estadual Emergencial de Enfrentamento à Covid-19, no âmbito

dos territórios indígenas e quilombolas.

Art. 2° A Política Estadual de que trata esta Lei tem por objetivos:

I - garantir o atendimento aos direitos sociais dos povos indígenas e quilombolas;

11 - possibilitar a garantia de acesso aos insumos necessários à manutenção das condições

de saúde e à prevenção do contágio e da disseminação do coronavírus;

111 - incentivar a adoção de medidas específicas de vigilância sanitária e epidemiológica,

visando à prevenção do contágio e da disseminação do coronavírus.

Art.3° Os povos indígenas e quilombolas são considerados grupo de extrema vulnerabilidade,

em situações de emergências, como pandemias e epidemias, que exigem isolamento

temporário e acesso a recursos hospitalares especializados.

Parágrafo único. Para efeito desta Lei, consideram-se povos e grupos de indígenas e

quilombo las:
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I - indígenas aldeados;

11- indígenas que vivem em área urbana;

Lissauer
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111 - indígenas em trânsito nas cidades, a exemplo de artesãos, estudantes indígenas,

indígenas que estão em tratamento médico e trabalhadores indígenas que se encontram fora

de suas aldeias;

IV- remanescentes das comunidades quilombolas, grupos étnico-raciais, segundo critérios de

autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas,

com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica

sofrida, urbanos e ou em trânsito nas cidades.

Art. 4° As medidas e garantias previstas nesta Lei levarão em consideração a organização

social, os costumes, as tradições e o direito à territorialidade dos povos indígenas e

quilombo las, de acordo com a Constituição Federal.

Art. 5° A Política de que trata esta Lei atenderá às seguintes diretrizes:

I - possibilitar rigoroso protocolo de controle e vigilância epidemiológica do ingresso nas terras

indígenas/aldeias e quilombolas, preferencialmente com a disponibilização de testes rápidos e

teste molecular - RT-PCR, com o objetivo de evitar a propagação da Covid-19 em territórios

indígenas e quilombolas;



II - facilitar o acesso de equipes multidisciplinares de atenção à saúde indígena e quilombola,

qualificadas e treinadas para enfrentamento à Covid-19, utilizando equipamentos de proteção

individual adequados e suficientes e devidemente testadas, antes de entrarem em territórios

indígenas e quilombolas;

111 - possibilitar o acesso a testes rápidos e teste molecular - RT-PCR, exames e

medicamentos adequados para combater a Covid-19, de acordo com o protocolo de saúde

atualizado;

IV - facilitar o transporte dos profissionais às terras indígenas e quilombolas;

V - possibilitar a inclusão dos indígenas e quilombolas nos grupos prioritários, para

antecipação da vacinação anual contra a gripe/influenza;

VI - possibilitar a disponibilização de itens de proteção individual, materiais de higiene e de

desinfeção;

VII - informar a população sobre a prevenção e os sintomas da Covid-19, pelos meios

cabíveis, inclusive com distribuição de materiais informativos, respeitando a diversidade

Iinguística dos povos indígenas e quilombolas;

VIII - promover diálogos com as lideranças e representantes das comunidades, na

elaboração e transparência da publicização dos planos de contingência, notas e orientações
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técnicas, vigilância e monitoramento epidemiológico dos casos relacionados à Covid-19, em

territórios indígenas e quilombolas;

IX - realizar parcerias e convênios que visem descentralizar a execução e gestão da Política

de que trata esta Lei, que ocorrerá com a conjugação de esforços entre Estado, Municípios,

instituições públicas que atuam na execução da política indígena, bem como povos indígenas

e quilombolas, por meio de suas entidades representativas, observados a intersetorialidade, a

participação e o controle social;

X - promover a participação de indígenas e quilombolas em conselhos e grupos intersetoriais

que forem constituídos.

XI - garantir que nenhum atendimento de saúde e/ou assistência social da rede pública

estadual de saúde seja negado às populações indígenas e quilombolas, por falta de

documentação, incluindo o cartão do SUS, ou por quaisquer outros motivos.

Art. 6° As despesas porventura decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações

orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, conforme estabelecido no art. 3°,

da Lei Complementar nO 112, de 18 de setembro de 2014.

SALA DAS SESSÕES, em de de 2020.

DE~~EIRA

PRESIDENTE
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JUSTIFICATIVA

o presente projeto de lei é inspirado na Lei nO11.731, de 13 de Julho de 2020, do Estado da

Paraíba.

Conta com o apoio do Programa de Extensão POLITIZAR, da Universidade Federal de Goiás

(UFG), coordenado pela Profa. Ora. Laís Forti Thomaz, decorrente de parceria entre com a

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.

É latente que as comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas, são as mais vulneráveis

nesse momento de pandemia da COVI0-19. Em que pesem as ações nacionais, sinto-me

imbuído da missão de buscar soluções e a defesa de seus interesses, aliados com os

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (OOS) da Agenda 2030.

Essas comunidades necessitam de políticas públicas para superar problemas básicos de

acesso à saúde, de atendimento médico e de acesso a produtos de limpeza e higiene

pessoal. As populações vulneráveis, muitas vezes, sem acesso a saneamento básico e

postos de saúde, sofrem ainda mais com a pandemia derivada da COVI0-19. Para explicar a

extensão do problema, segue tabela, com dados nacionais do contágio nas comunidades

tradicionais.
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Tabela. Dados Nacionais de Contágio da COVID-19 nas Comunidades Tradicionais

IC~nt~~i~ados I
---- ---- -- .._- ------ . - - _ .._._- -- .. --

Mortes i Atualizaç~o
'Quilombolas 4.102 t 135 ! 15/07/20.-

.. Indígen~s 25.311 529 17/07/20

~~r'_ -_ •• ,~,_ •• __ 'o _ •• -- -- --,.- _ .. -- -_ .. - .. .._----,- ..- --- .. -_ ..... _- ._- -,.- _.
TOTAL 3.275.520 I 106.523 I 15/08/20Brasil

Fonte: Google, Quilombosemcovid.org e APIB. Elaboração própria.

Ressalta-se que, no Brasil em geral, há um problema de subnotificação, pois não há testes

em massa. Há informações de duas mortes no Estado de Goiás, mas não sobre

contaminados.

o Estado do Goiás possui 117 comunidades quilombolas e 17 comunidades indígenas,

segundo dados do IBGE 2019. Essas comunidades indígenas estão presentes em 9

municípios goianos, enquanto as quilombolas estão localizadas em 54 municípios, em um

total de 246.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de Goiás (SEDS), "os

quilombolas estão presentes em 58 comunidades remanescentes de quilombos, reconhecidas

com certidão. Dentre eles, estão os Kalungas, o maior quilombo em extensão territorial do

Brasil, com cerca de 4 mil pessoas abrigadas em 253 hectares, ao norte da Chapada dos

Veadeiros".

Estimativas da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais

Quilombolas - Coordenação de Goiás (Conaq) indicam que, entre certificadas e não

certificadas, existem 82 comunidades quilombolas em Goiás. Elas estão espalhadas nos

municípios de Abadia de Goiás, Alto Paraíso de Goiás, Aparecida de Goiânia, Barro Alto,
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Cachoeira Dourada, Caiapônia, Campos Belos, Cavalcante, Cezarina, cidade de Goiás,

Cidade Ocidental, Colinas do Sul, Corumbá de Goiás, Cristalina, Cromínia, Divinópolis de

Goiás, Faina, Flores de Goiás, Goianésia, laciara, Iporá, Itumbiara, Jataí, Jussara, Matrinchã,

Mimoso de Goiás, Minaçu, Mineiros, Monte Alegre de Goiás, Niquelândia, Nova Roma, Padre

Bernardo, Palmeiras de Goiás, Pilar de Goiás, Piracanjuba, Pirenópolis, Posse, Professor

Jamil, Rio Verde, Santa Cruz de Goiás, Santa Rita do Novo Destino, São João d'Aliança, São

Luiz do Norte, Silvânia, Simolândia, Teresina de Goiás, Trindade, Uruaçu, Vila Boa e Vila

Propício..

Já a população indígena, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

(IBGE), é estimada em mais de 8,5 mil, sendo pouco mais de 300 vivendo em terras

indígenas, o que corresponde a 4% do total. Os outros 96% vivem fora de terras indígenas.

No Estado, existem cinco reservas e três grupos indígenas: os Karajás, de Aruanã; os

Tapuios do Carretão, em Rubiataba e Nova América; e os Avá-Canoeiros, em Colinas do Sul

e Minaçu".

Desta forma, são NECESSÁRIAS e URGENTES, em curto prazo, formas que garantam

condições de higiene para prevenção do contágio da COVID-19, bemo como acesso ao

atendimento de saúde adequado aos povos tradicionais.

Nesse sentido, pedimos dos nobres pares, a aprovação do presente projeto de lei como forma

de atuar em prol dessa importante questão.
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Institui a Política Estadual Emergencial de

Enfrentamento à Covid-19, no âmbito dos

territórios indígenas e quilombo Ias.
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A "ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art. 10, da

Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1 ° Fica instituída a Política Estadual Emergencial de Enfrentamento à Covid-19, no âmbito

dos territórios indígenas e quilombolas.

Art. 2° A Política Estadual de que trata esta Lei tem por objetivos:

I - garantir o atendimento aos direitos sociais dos povos indígenas e quilombolas;

11 - possibilitar a garantia de acesso aos insumos necessários à manutenção das condições

de saúde e à prevenção do contágio e da disseminação do coronavírus;

111 - incentivar a adoção de medidas específicas de vigilância sanitária e epidemiológica,

visando à prevenção do contágio e da disseminação do coronavírus.

Art.3° Os povos indígenas e quilombolas são considerados grupo de extrema vulnerabilidade,

em situações de emergências, como pandemias e epidemias, que exigem isolamento

temporário e acesso a recursos hospitalares especializados.

Parágrafo único. Para efeito desta Lei, consideram-se povos e grupos de indígenas e

quilombolas:



I - indígenas aldeados;

11- indígenas que vivem em área urbana;

111 - indígenas em trânsito nas cidades, a exemplo de artesãos, estudantes indígenas,

indígenas que estão em tratamento médico e trabalhadores indígenas que se encontram fora

de suas aldeias;

IV- remanescentes das comunidades quilombolas, grupos étnico-raciais, segundo critérios de

autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas,

com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica

sofrida, urbanos e ou em trânsito nas cidades.

Art. 4° As medidas e garantias previstas nesta Lei levarão em consideração a organização

social, os costumes, as tradições e o direito à territorialidade dos povos indígenas e

quilombo las, de acordo com a Constituição Federal.

Art. 5° A Política de que trata esta Lei atenderá às seguintes diretrizes:

I - possibilitar rigoroso protocolo de controle e vigilância epidemiológica do ingresso nas terras

indígenas/aldeias e quilombolas, preferencialmente com a disponibilização de testes rápidos e

teste molecular - RT-PCR, com o objetivo de evitar a propagação da Covid-19 em territórios

indígenas e quilombolas;



/I - facilitar o acesso de equipes multidisciplinares de atenção à saúde indígena e quilombola,

qualificadas e treinadas para enfrentamento à Covid-19, utilizando equipamentos de proteção

individual adequados e suficientes e devidemente testadas, antes de entrarem em territórios

indígenas e quilombolas;

111 - possibilitar o acesso a testes rápidos e teste molecular - RT-PCR, exames e

medicamentos adequados para combater a Covid-19, de acordo com o protocolo de saúde

atualizado;

IV - facilitar o transporte dos profissionais às terras indígenas e quilombolas;

V - possibilitar a inclusão dos indígenas e quilombolas nos grupos prioritários, para

antecipação da vacinação anual contra a gripe/influenza;

VI - possibilitar a disponibilização de itens de proteção individual, materiais de higiene e de

desinfeção;

VII - informar a população sobre a prevenção e os sintomas da Covid-19, pelos meios

cabíveis, inclusive com distribuição de materiais informativos, respeitando a diversidade

Iinguística dos povos indígenas e quilombolas;

VIII - promover diálogos com as lideranças e representantes das comunidades, na

elaboração e transparência da publicização dos planos de contingência, notas e orientações
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técnicas, vigilância e monitoramento epidemiológico dos casos relacionados à Covid-19, em

territórios indígenas e quilombolas;

IX - realizar parcerias e convênios que visem descentralizar a execução e gestão da Política

de que trata esta Lei, que ocorrerá com a conjugação de esforços entre Estado, Municípios,

instituições públicas que atuam na execução da política indígena, bem como povos indígenas

e quilombolas, por meio de suas entidades representativas, observados a intersetorialidade, a

participação e o controle social; .

X - promover a participação de indígenas e quilombolasem conselhos e grupos intersetoriais

que forem constituídos.

XI - garantir que nenhum atendimento de saúde e/ou assistência social da rede pública .

estadual de saúde seja negado às populações indígenas e quilombolas, por falta de

documentação, incluindo o cartão do SUS, ou por quaisquer outros motivos.

Art. 6° As despesas porventura decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações

orçamentárias próprias, cons.ignadas no orçamento vigente, conforme estabelecido no art. 3°,

da Lei Complementar nO112, de 18 de setembro de 2014.

SALA DAS SESSÕES, em de de 2020.

PRESIDENTE
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JUSTIFICATIVA

o presente projeto de lei é inspirado na Lei nO11.731, de 13 de Julho de 2020, do Estado da

Paraíba.

Conta com o apoio do Programa de Extensão POLITIZAR, da Universidade Federal de Goiás

(UFG), coordenado pela Profa. Ora. Laís Forti Thomaz, decorrente de parceria entre com a

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.

É latente que as comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas, são as mais vulneráveis

nesse momento de pandemia da COVIO-19. Em que pesem as ações nacionais, sinto-me

imbuído da missão de buscar soluções e a defesa de seus interesses, aliados com os

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (OOS) da Agenda 2030.

Essas comunidades necessitam de políticas públicas para superar problemas básicos de

acesso à saúde, de atendimento médico e de acesso a produtos de limpeza e higiene

pessoal. As populações vulneráveis, muitas vezes, sem acesso a saneamento básico e

postos de saúde, sofrem ainda mais com a pandemia derivada da COVIO-19. Para explicar a

extensão do proplema, segue tabela, com dados nacionais do contágio nas comunidades

tradicionais.
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Tabela - Dados Nacionais de Contágio da COVID-19 nas Comunidades Tradicionais

IContaminados I Mortes I Atualização
Quilombolas I 4.102 I 135 I 15/07/20

Indígenas I 25.311 I 529 I 17/07/20
TOTAL nol 3.275.520 I 106.523 I 15/08/20Brasil

Fonte: Google, Quilombosemcovid.org e APIB. Elaboração própria.

Ressalta-se que, no Brasil em geral, há um problema de subnotificação, pois não há testes

em massa. Há informações de duas mortes no Estado de Goiás, mas não sobre

contaminados.

o Estado do Goiás possui 117 comunidades quilombolas e 17 comunidades indígenas,

segundo dados do IBGE 2019. Essas comunidades indígenas estão presentes em 9

municípios goianos, enquanto as quilombolas estão localizadas em 54 municípios, em um

total de 246.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de Goiás (SEDS), "os

quilombolas estão presentes em 58 comunidades remanescentes de quilombos, reconhecidas

com certidão. Dentre eles, estão os Kalungas, o maior quilombo em extensão territorial do

Brasil, com cerca de 4 mil pessoas abrigadas em 253 hectares, ao norte da Chapada dos

Veadeiros".

Estimativas da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais

Quilombolas - Coordenação de Goiás (Conaq) indicam que, entre certificadas e não

certificadas, existem 82 comunidades quilombolas em Goiás. Elas estão espalhadas nos

municípios de Abadia de Goiás, Alto Paraíso de Goiás, Aparecida de Goiânia, Barro Alto,
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Cachoeira Dourada, Caiapônia, Campos Belos, Cavalcante, Cezarina, cidade de Goiás,

Cidade Ocidental, Colinas do Sul, Corumbá de Goiás, Cristalina, Cromínia, Divin6polis de

Goiás, Faina, Flores de Goiás, Goianésia, laciara, Iporá, Itumbiara, Jataí, Jussara, Matrinchã,

Mimoso de Goiás, Minaçu, Mineiros, Monte Alegre de Goiás, Niquelândia, Nova Roma, Padre

Bernardo, Palmeiras de Goiás, Pilar de Goiás, Piracanjuba, Piren6polis, Posse, Professor

Jamil, Rio Verde, Santa Cruz de Goiás, Santa Rita do Novo Destino, São João d'Aliança, São

Luiz do Norte, Silvânia, Simolândia, Teresina de Goiás, Trindade, Uruaçu, Vila Boa e Vila

Propício.

Já a população indígena, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

(IBGE), é estimada em mais de 8,5 mil, sendo pouco mais de 300 vivendo em terras

indígenas, o que corresponde a 4% do total. Os outros 96% vivem fora de terras indígenas.

No Estado, existem cinco reservas e três grupos indígenas: os Karajás, de Aruanã; os

Tapuios do Carretão, em Rubiataba e Nova América; e os Avá-Canoeiros, em Colinas do Sul

e Minaçu".

Desta forma, são NECESSÁRIAS e URGENTES, em curto prazo, formas que garantam

condições de higiene para prevenção do contágio da COVID-19, bemo como acesso ao

atendimento de saúde adequado aos povos tradicionais.

Nesse sentido, pedimos dos nobres pares, a aprovação do presente projeto de lei como forma

de atuar em prol dessa importante questão.
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