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MENSAGEM N° 1884, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2021 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado NICOLAU JÚNIOR 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre 

Senhor Presidente, 

ESTADO DO ACRE 

Submeto a essa Augusta Assembleia Legislativa, por intermédio de Vossa Excelência, para fins de 
apreciação e aprovação, atendidos os dispositivos que disciplinam o processo legislativo, o presente Projeto de Lei 

que "Institui o Conselho Estadual de Políticas Públicas para os Povos Indígenas do Estado do Acre e dá 
outras providências; e revoga Lei no 1.492, de 19 de fevereiro de 2003." 

A medida proposta visa criar o Conselho Estadual de Políticas Públicas para os Povos Indígenas do 

Estado do Acre, uma vez que através do presente conselho participativo e deliberativo será possibilitado maior 
prestigio às políticas públicas indígenas no âmbito do Estado. 

Desta forma, considerando a necessidade de discussão paritária das políticas públicas de interesse 
dos povos indígenas no âmbito estadual, e, ainda, a fim de amoldar em um único documento normativo todas as 
nuances referentes à matéria, realiza-se a presente atualização na legislação, de modo que a instituição do novo 
Conselho Estadual Indígena atenda às necessidades existentes de acordo com a estrutura organizacional da 
Administração Pública. 

Com essas breves considerações, submeto o presente Projeto de Lei ao exame dessa Augusta Casa 
de Leis, baseado em motivos determinantes de minha iniciativa, que se revestem de inegável interesse público, 
solicitando que a sua tramitação se faça em regime de urgência. 

Atenciosamente, 

Gladson de Lima Cameli 
Governador do Estado do Acre 

61 Documento assinado eletronicamente por GLADSON DE LIMA CAMEU, Governador, em 
13/12/2021, às 21:43, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 32, da 

eletrbnka Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE n2 001, de 22 de fevereiro de 2018. 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no síte Jitt • ://www.sei.ac gov.br/autenticidade  

informando o código verificador 2932446 e o código CRC 84E2D1)05. 

PROJETO DE LEI No DE DEZEMBRO DE 2021 

Institui o Conselho Estadual de Políticas Públicas para 
os Povos Indígenas do Estado do Acre e dá outras 
providências; e revoga Lei n° 1.492, de 19 de fevereiro 
de 2003. 
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O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE 

FAÇO SABER que a Assembleia Legislativa do Estado do Acre decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

Art. 1° Fica instituído o Conselho Estadual de Políticas Públicas para os Povos Indígenas do Estado 
do Acre - CEPPIJAC, órgão colegiado, de caráter permanente, deliberativo e consultivo, vinculado à Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas - SEMAPI, que contará com a participação dos povos indígenas, 
da sociedade civil e das instituições do Governo do Estado do Acre. 

Parágrafo único, O Conselho Estadual de Políticas Públicas para os Povos Indígenas do Estado do 
Acre - CEPPL'AC, tem como finalidade promover políticas públicas que contemplem os povos indígenas do Estado 
do Acre, fomentara igualdade de direitos desses povos e garantir o exercício da cidadania por meio da participação 
ALstU5...ua ¼n1 aÚ̀ .idadcs piss..taS, C,t,nussssna, auisaz 

Art. 20  Compete ao CEPPI/AC: 

- propor os princípios e subsidiar a elaboração, a implementação, o acompanhamento e a avaliação 
das Diretrizes Estaduais de Atenção aos Povos Indígenas; 

II - assegurar a participação, a consulta e o controle social dos povos indígenas, suas organizações e 
outras organizações indigenistas da sociedade civil na discussão, na formulação, no planejamento e na execução dos 
programas e ações das políticas públicas para os povos indígenas no Acre; 

111 - debater, propor e pactuar prioridades, normas e instrumentos para essas políticas, bem como 
estratégias de acompanhamento, monitoramento e avaliação dos programas e ações que a integram, de forma a 
subsidiar sua articulação e integração; 

IV - avaliar os relatórios de gestão, planejamentos e propostas orçamentárias apresentados pelas 
secretarias e autarquias que compõem o Conselho; 

V - pactuar critérios, estratégias e procedimentos de repasse de recursos estaduais para o 
financiamento de convênios e projetos, propostos pelas organizações e comunidades indígenas, no marco das 
diretrizes dos Planos de Gestão das Terras Indígenas e demais políticas públicas para os povos indígenas; 

VI - empenhar-se na eliminação de discriminações, incentivar o respeito às diferenças e ã igualdade 
de direitos e promover o desenvolvimento étnico dos povos indígenas; 

VII - promover intercâmbio e firmar convênios com órgãos e entidades nacionais e internacionais, 
públicos e privados, com o objetivo de implementar as políticas e os programas do CEPPIJAC; 

vrn -. manter canais permanentes de relação com as aldeias e as instituições afins, com vistas ao 
intercâmbio de informações, à transparência de atitudes e ao aperfeiçoamento das relações; 

IX - receber e examinar denúncias de atos que atentem à integridade dos povos indígenas e 
encaminhá-las aos órgãos competentes; 

X - promover e apoiar eventos, seminários, conferências, estudos e pesquisas nos campos da 
promoção, da defesa, do controle e da garantia dos direitos dos povos indígenas; 

XI - aprovar, de acordo com os critérios estabelecidos em seu regimento interno, o cadastramento de 
entidades que prestam atendimento aos povos indígenas; 

XII - elaborar e aprovar o seu regimento interno. 

Ai-t. 30  O Conselho Estadual de Políticas Públicas para os Povos Indígenas do Acre Lerá a seguinte 

1- por dois representantes, um titular e um suplente, dos seguintes órgãos do governo estadual: 

a)Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas - SEMAPI, que o presidirá; 

b)Seeretaria de Estado de Produção e Agronegécio - SEPA; 

c)Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esportes - SEE; 

d) Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE; 

e) Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo - SEET; 

O Procuradoria Geral do Estado - PGE; 
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•	 g) Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres - 
SEASDHM; 

li) Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG; 

i) Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais IMC; 

j) Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour - FEM. 

11-por dois representantes, um titular e um suplente, dos seguintes órgãos do governo federal: 

a) Fundação Nacional do Índio - FUNAI; 

b) Secretaria Especial de Saúde Indígena - SESAJ; 

m- por 24 (vinte e quatro) representantes, 12 titulares e 12 suplentes, de organizações e povos 
indígenas, a saber: 

(indicados através de chamamento público) 

a) Organização dos Povos Indígenas do Rio Juruá - OPIRI; 

b) Organização dos Povos Indígenas de Tarauacá - OPITAR; 

r) 0rgan17nçk1 uns Pnvns Indígenas uln Rin F.nvira - OPTRF.; 

d) Organização de Mulheres Indígenas do Acre, Sul do Amazonas e Noroeste de Rondônia - 
SITOAKORE; 

e) Associação do Movimento dos Agentes Agroflorestais Indígenas do Acre - AMAAIAC; 

f) Organização dos Professores Indígenas do Acre - OPIAC; 

g) Federação do Povo Hunikui do Acre - FEPHAC; 

h) Organização do Povo Huni Kui do Alto Purus - OPIHARP; 

i) Associação dos Seringueiros Kaxivawá do Rio Jordão - ASKARJ; 

j) Representante do povo Manchineri; 

k) Representante do povo Jaminawa; e 

1) Representante do povo Madij á. 

IV - por quatro representantes (dois titulares e dois suplentes) de organizações indigenistas da 
sociedade civil que atuem há pelo menos 20 anos de forma sistemática na assessoria e no apoio aos povos indígenas 
no Estado do Acre, a saber: 

a) Comissão Pró-Índio do Acre - CPI-Acre; 

b) Conselho Indigenista Missionário - Amazônia Ocidental - CIIMI. 

§ 1" Os representantes, titulares e suplentes, de que tratam os incisos 1, II, 111 e IV do caput, serão 
designados por decreto, no prazo de até 60 (sessenta) dias da data de publicação do presente instrumento. 

§ 3° Os representantes de que trata o inciso III do caput serão indicados em reuniões das 
organizações e povos indígenas, convocadas e coordenadas pelas organizações indígenas regionais, as quais deverão 
registrar em ata a escolha dos seus representantes. 

§ 4° As organizações e os povos indígenas responsáveis pela realização das reuniões regionais 
deverão encaminhar à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas - SEMAPI, até quarenta e 
cinco dias após a edição da presente lei, a indicação dos seus representantes, titulares e suplentes, juntamente com a 
ata da respectiva reunião e documentos que demonstrem a ampla divulgação do processo de escolha entre os povos 
e comunidades da regional pertinente. 

§ 
50 A duração do mandato dos representantes das organizações indígenas será de dois anos, 

podendo ser prorrogado por mais um único mandato, de prazo idêntico. 

§ 60 Eventuais alterações de indicação de representantes no Conselho Estadual deverão ser 
encaminhadas formalmente à Assessoria de Assuntos Indígenas com antecedência mínima de vinte dias da data 
prevista para a realização da reunião subsequente, excetuando-se o cumprimento desse prazo em face de razões de 
força maior. 

Art. 0. Nos casos de ausência, impedimento permanente ou renúncia dos representantes 
governamentais assumirão os seus suplentes e, quando se tratar dos representantes de entidades não governamentais 
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- ou de povos indígenas, a substituição será feita de acordo com a ordem numérica de suplência determinada pela 
eleição, sendo vedada a concessão de licenças, salvo nos casos previstos no regimento interno. 

Art. 5,  Perderá o mandato o Conselheiro que: 

1 - deixar de tomar posse nos 2 (dois) meses subsequentes à sua designação; ou 

11 - deixar de comparecer a 2 (duas) sessões ordinárias consecutivas ou a 3 (três) alternadas no 
prazo de (um)  ano, salvo medianie justifleativa por escrito aprovada pelo Plenário cio Conselho. 

Art. 6° Poderão ser convidados a participar do Conselho, como ouvintes e colaboradores, sem 
direito a voto, os seguintes órgãos ou entidades federais envolvidas com questões indígenas: 

1—Ministério Público do Estado do Acre - MPAC; 

li - Ministério Pi'ihlico Federal - MPF; 

III— Universidade Federal do Acre - UFAC: 

IV - Empresa Brasileira de Agropecuária - EMBRAPA. 

Art. 7° O Secretário Executivo do Conselho será indicado pelo Secretário de Estado do Meio 
Ambiente e das Políticas Indígenas - SEMAPI, dentre os servidores titulares de cargo de provimento efetivo e 
designado por ato público. 

Art. 80 A função de Conselheiro do CEPPI/AC não é remunerada, tem caráter público relevante e o 
seu exercício é considerado prioritário e de interesse público, justificando a ausência a quaisquer outras atividades 
quando determinada pelo comparecimento às sessões ou reuniões de comissão ou pela participação em diligência. 

§ 1° As despesas decorrentes de hospedagem, alimentação e transporte dos Conselheiros titulares e 
suplentes indígenas serão custeadas pela SEMAPI, de acordo com a legislação em vigor. 

§ 2° Aplica-se o disposto no § 1 0  deste artigo à participação de Conselheiros titulares e suplentes 
indígenas em reuniões, seminários, cursos e eventos relacionados às ações do Conselho fora de sua sede. 

Art. 9°. O orçamento da SEMAPI deverá conter rubrica destinada à manutenção das atividades do 
CEPPI/AC. 

Parágrafo único. A SEMAPI proporcionará apoio técnico-administrativo para o cumprimento das 
atribuições inerentes ao CEPPI/AC, especialmente aquelas relativas a recepção e encaminhamento de denúncias e 
atividades correlatas. 

Art. 10. As deliberações do CEPPI/AC serão consubstanciadas em resolução aprovada em 
assembleia gemi e devidamente publicada no Diário Oficial do Estado do Acre. 

Art. 11. Fica revogada a Lei n° 1.492, de 19 de fevereiro de 2003. 

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Rio Branco— AC, dezembro de 2021, 133° da República, 119° do Tratado de Petrôpolis e 60° do 
Estado do Acre. 

Gladson de Lima Carne]! 
Governador do Estado do Acre 
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