MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Municipio de Altamira

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

....

,

AUDIENCIA PUBLICA
Ga r a nti a d o m odo d e vi da da população r i b e ir i n h a diante dos
impacto s não m itigados da UHE Belo M o n~e

o MINI ST ÉRI O PÚBLICO FEDERAL, pelo presente edita l, por
int erm édio da Procuradora da República signatária, com fu ndam ent o na Const itui ção
Fe deral , art. 127, cap ut, e 129, inciso II ; na LC 75/ 1993, art. 50, inc iso I, a linea "h",
inciso III, alínea " b", inciso V, alínea " b", e art. 60, inciso VII, alínea "b": na Lei n,o
7. 347/ 1985, art . 80, §10 ; bem assim, na Resolução CSMPF n. o 87, de 3 de agost o de
2006 , alterada pela Resolução CSMPF n.c 106, de 6 de abril de 201 ; e na
saiu -o
CNM P n.o 23 , de 17 de dezem bro de 2007;
CONSIDERANDO a Resolução n" 82, de 29 de f ereíro de
2012, do Conselho Nacional do Minist éri o Público que dispõe sobre as audiências
púb licas no âmbito do Ministério Público da União e dos Est ados;

CONS IDERA NDO o disposto no art . 6 ° , inciso IV, da
Complementar nO 75/ 93 que estabelece como atribuição do Min istéri Público (la
União a pro mo ção de outras ações necessárias ao exercíci o de uas f u ões
institucionais, em defesa da ordem j urídica, do regim e democrático e l os inte sses
sociais e individuais indisponíveis;
CONSI DERA N DO que trami tam no âmbito da P ac radoria da
República em Alta m ira os seguintes I nquéritos Civis: I nqu é · o Civ il n.
1. 23 .0 03 .0 000 7 8/ 201 5-39, desti nado a avaliar as condições para p m an êncta das
pop ulações ri beirinhas no reservat óri o da UHE Belo Mont e, a ó processo de
rem oção com pulsória que desconsiderou as pecul iaridades do eu
o
d v ida;
nit oram ento
I nquérit o Civil n. 1.23 .003. 000254/20 13 -2 8, dest inado a avaliar O
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das condições de vida no Trecho de Vazão Reduzida do rio Xingu; e o I nquérito Civi l
n. 1.23.003 .000122/2013- 45 , destinado a avaliar a imp lementação do Plan o Básico
Ambient al aos indígenas ribeirinhos e sua demand a de perm anecerem próximos ao
rio Xingu;

CONSIDERANDO que no conte xto dessas investigações: no
In quérit o Civi l n. 1.23 .003 .000078 /20 15-39 foi const at ado que o processo de
remoção comp ulsória das populações ribeirinh as im plicou em grave vio lação de
direitos humanos; que a Licença de Operação da hidrelét rica foi emi ti da sem que
est ive resolvida a quest ão e que o processo em curso carece de re ferências
aceitáveis para gara nt ir o retorn o seguro dos ribeirinhos ao reservatório da UHE Beja
Mont e; no I nquérit o Civil 1.2 3.003 .000254/2013-2 8 foi constatado que na Volta
Grande do Xingu (Trecho de Vazão Reduzida pela UHE Belo Monte) com unidades
ribeirinhas vivem em situ ação de aband ono, em ambiente modificado, que lhes
retirou o acesso aos meios devída, sem compreensão das muda nças ocorridas no ri o
e sem perspectiva de que possam permanecer em seus te rri tóri os t radicionais; e no
Inquérito Civil n. 1.23 .003 .0001 22/ 20 13 -4 5 foi constatado que para os ribeirin hos
indígenas, por decisão do emp reendedor, não vêm sendo implement adas as ações e
progra mas previstos no Plano Básico Amb ienta l-C! da UHE Belo Mont e e que para os
ribeirinhos não indígenas seque r existe a previsão de um programa de m itigação,
t endo em vista que esse grupo foi invisibiJizado no pro cesso de licenciament o da
hidrelét rica. Consta tações que levam à conclusão de que a imp lementação da
hfdrelétrtca de Belo Mont e vem acompanhada de um pro cesso de expulsão sile nciosa
das popul ações ribeirinhas do rio Xingu e de que os impactos não mi ti gados
merecem efeti va e imediata ação repara t ória por parte do Governo Federal e do
concessionário emp reendedo r;
CONSIDERANDO que, em reuruao realizada no dia 11 de
agosto na sede da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência-S BPC em São
Paulo, o Ministério Público Federal solicit ou a realização de "estudo multidisciplinar
para ocupação e uso da beira do rio Xingu pelas populações tradicionais ex pro priadas
e em processo de expro priação peja UHE Belo Monte";
CONSIDERANDO que a Audiência Pública é um mecanismo pelo
qual o Minist éri o Público, no exercíc io de suas finalidades instituci onais ligadas ao
-o
zelo do int er esse púb lico e à defesa dos direit os difusos e coletivos, chama o c·
e entidades públi cas e privadas a colaborar com as suas inves tigações ;

CONVOCA AUDIÊNCIA PÚ BLICA,
a realizar-se no d ia 1 1 de n o v embro e 2 016,
das 9 às 17hs, no Centro ' de COr nções de
Alta m ira, localiza do na Rua Acess ~o i s , . s{ n.,
Bairro Premem , para debate
~o n d l çoes
n ecessár ias
pa ra
rep roduçã o
~a
v id a
r ib ei ri n h a no rio Xingu diant dos ,1J11Jl.act os
não mitigados da UHE Belo Mo n t e . V \.,

t
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Serão convidados a comparecer à Aud iência Pública as seguint es
autoridades e instituições: Sociedad e Brasileira para o Progresso da Ciên cia ;
Secretaria de Govern o da Presidên cia da República; Estado do Pará, Município de
Altarmra ; 'Min ist ério do Meio Amb iente; Secretaria de Direitos Huma nos da
Presidên cia da República; Conselho Nacional de Direitos Humanos; Institut o
Brasileiro de Meio Ambi ent e e dos Recursos Naturai s Renováve is; Insti tuto Chica
Mend es de Conservação da ' Biodiversidade; Fundação Naciona l do Índio, Agên cia
Naciona l de Energia Elét rica; Agênci a Nacional de Águas; Concessionária Norte
Energia S/A e órgã os representati vos das populaçõe s "t radicio nais extrati vistas .

A disciplina e agenda da Audi ência Pública serã o apresentadas,
com deta lhes, na abertura do evento, j á com a indi cação dos convidados e
participantes que farão uso da palavra, sob coordenação da procuradora da
República Thais Santi Card oso da Silva, que iniciará os t rabalhos, discorrendo sobre
as investigações que tramitam no Ministério Público Federal em Altamira .
As reg ras para o uso da palavra serã o apresentadas na abertura
dos trabalhos, devendo aqueles que tenham interesse em participar habili ta r-se
mediante inscrição que poderá ser feita na sede da Pro curadori a da Repúb lica em
Altamira, at é a vés pera do event o, e no local da audiência, até o início dos t rabalhos,
podend o se r limitado o núm ero de exposito res a cri té rio da coordenadora dos
traba lhos.
Ao final, será apresentada pela coordenadora, um a avalia ção
geral das cont ribuições obt idas na Audiên cia Pública e os encaminhamentos

pertinentes .
A Audi ência Pública será gravada em áudio e vídeo e será
lav rada, em at é 05 (ci nco) dias após a audiência, ata sucint a dos tra balho s, sendo o
extrato divulgad o nos term os da Resoluçã o n° 82, de 29 de fevereiro de 2012, do
Conselho Nacional do Minist ério Público.
Providenci e-se o envio de notificações e convites para
participa ção na Audiência Pública, que deverão segui r acomp anh ados de cópia deste
edit al.
Div ulgue-se o presente edit al em confo rmi dade ao que disciplina
a Resolução nO 82, de 29 de feve reiro de 20 12, do Conselho Nacional do Ministério
Público.
Alt amira, 20 de set embro de 20 16

TH

S SANTI CARDOSO DA SILVA '

Procuradora da República
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