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No vigésimo dia do mês de março de dois mil e vinte, participaram de 
videoconferência por meio da ferramenta eletrônica Skype, representantes da 
Empresa de Planejamento e Logística S.A. (EPL), da empresa de consultoria MRS 
Estudos Ambientais, da Coordenação Geral de Licenciamento Ambiental (CGLIC) 
e do Programa de Parceria de Investimentos (PPI), do governo federal, para 
conversar sobre a realização da reunião de pactuação do Plano de Consulta aos 
Munduruku do Alto, Médio e Baixo Tapajós, em razão da instalação da ferrovia 
EF-170, mais conhecida como Ferrogrão, no trecho entre Lucas do Rio 
Verde/MT e Itaituba/PA. A reunião foi aberta pela Coordenadora Geral da 
CGLIC, Carla Costa. Em seguida Paula Tagliari, gerente de Meio Ambiente da 
EPL, lembrou que havia uma previsão para realização da reunião de pactuação 
do Plano de Consulta em fevereiro, que foi adiada para março, em função da 
demanda logística apresentada pela Coordenação Regional do Tapajós para 
mobilizar toda as aldeias Munduruku e que, com a pandemia do Coronavírus, 
não há perspectiva de quando será possível realizar. Em razão desse cenário, ela 
informou ter pesquisado sobre a possibilidade de se realizar a mobilização das 
aldeias Munduruku do Alto, Médio e Baixo Tapajós, por meio do programa 
Governo Eletrônico - Serviço de Atendimento ao Cidadão (GESAC), do Governo 
Federal, que oferece gratuitamente conexão à internet em banda larga - por via 
terrestre e satélite. Ela informou que os municípios que interceptam as 10 TIs 
Munduruku possuem estrutura do programa na própria na TI ou em localidade 
próxima, mas ressaltou que não sabe sobre a viabilidade de se utilizar esse 
serviço para agilizar a mobilização da comunidade para a reunião. Carla afirmou 
que a utilização do GESAC apenas para mobilização dos indígenas é válida, mas 
não para realizar a reunião de pactuação do Plano de Consulta.  Eliane, técnica 
da CGLIC, disse que vai entrar em contato com o coordenador regional da CR 
Tapajós e apresentar a sugestão. Em seguida, Leila da empresa de consultoria 
MRS lembrou que os indígenas estão muito assustados com a pandemia, porque 
não estão entendendo muito bem o que está acontecendo. Ela lembrou que é 
preciso ter muita cautela na mobilização dos indígenas, mas que não é possível 
parar a condução do processo de consulta e do licenciamento. Bulhões, 
coordenador da COTRAM/CGLIC, lembrou que muitas vezes surgem problemas 
em virtude de um problema de comunicação. Ele disse que é preciso ser simples 
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e esclarecer bem o objetivo da reunião aos indígenas. Leila enfatizou a 
necessidade de esclarecer para os indígenas que é importante que eles entrem 
no processo o quanto antes, pois as ações para viabilizar o empreendimento 
estão avançando. Em seguida, Bulhões explicou que a CGLIC está com uma série 
de outros processos em Itaituba, como estações de transbordo, um porto, que 
estão se instalando na região em função da Ferrogrão e que se está ponderando 
a realização de um Plano de Consulta que envolva todos os empreendimentos. 
Disse que é uma proposta que tem de ser amadurecida, mas que está sendo 
cogitada inclusive pela sinergia da Ferrogrão com esses empreendimentos. 
Disse que a CGLIC vai pedir apoio do Ministério da Infraestrutura e lembrou que 
a consulta conjunta não vai ser problema para EPL. Carla explicou que se pensou 
nessa proposta para que se importune os indígenas uma única vez e consigamos 
indicar que ações cabem a cada empreendedor, evitando sobreposições de 
ações na hora da execução do PBA. Enfatizou que a ideia é que o processo 
conjunto gere um ganho para todos, até porque a Ferrogrão precisará dos 
portos para operar. Paula disse que a ideia deve ser unir esforços e viabilizar 
todos os empreendimentos e pediu uma resposta da Funai ao último ofício 
encaminhado pela EPL. Carla sugeriu uma conversa com o Ministério da 
Infraestrutura para viabilizar essa consulta conjunta. Como encaminhamento da 
reunião ficou acertado que se trabalharia com a proposta de agendar a reunião 
de pactuação do Plano de Consulta para o mês de julho de 2020, se a pandemia 
do Coronavírus estiver controlada.  

 

 

 
 


