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CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Sena-

do Federal, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 774, DE 2004

Aprova o ato que outorga concessão à TV Top Ltda., para explorar serviço de ra-
diodifusão de sons e imagens, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 27 de junho de 2002, que outorga con-

cessão à TV Top Ltda., para explorar, por quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de 
sons e imagens, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 17 de setembro de 2004. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 775, DE 2004(*)

Aprova o texto do acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da Nova Zelândia sobre Isenção Parcial de Vistos, celebrado em Brasília, em 20 de 
novembro de 2001.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 

da Nova Zelândia sobre Isenção Parcial de Vistos, celebrado em Brasília, em 20 de novembro de 2001.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-

tar em revisão do referido acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 1º de setembro de 2004. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

(*) O texto do acordo acima citado está publicado no DSF de 25-5-2004.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 776, DE 2004(*)

Aprova o texto do tratado entre a República Federativa do Brasil e a Ucrânia so-
bre Cooperação de Longo Prazo na Utilização de Veículo de Lançamento Cyclone-4 no Centro 
de Lançamento de Alcântara, celebrado em Brasília, em 21 de outubro de 2003.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do tratado entre a República Federativa do Brasil e a Ucrânia sobre Coo-

peração de Longo Prazo na Utilização de Veículo de Lançamento Cyclone-4 no Centro de Lançamento de Alcân-
tara, celebrado em Brasília, no dia 21 de outubro de 2003.
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1 – ATA DA 193ª SESSÃO DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, ORDINÁRIA, DA 2ª SESSÃO LEGIS-
LATIVA ORDINÁRIA, DA 52ª LEGISLATURA, EM 17 
DE SETEMBRO DE 2004
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tante da Portaria nº 412, de 14 de agosto de 2003, 
que outorga permissão ao Squadon FM Ltda. para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 

exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de Conceição do 
Jacuípe, Estado da Bahia.  .................................... 40308

Nº 562/2004 – Do Poder Executivo – Submete 
à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante do Decreto de 25 de novembro de 2003, que 
outorga concessão à Bonito Comunicações, para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, sem direito de exclusividade, na cidade de 
Bonito, Estado do Mato Grosso do Sul.  ................ 40309

Nº 563/2004 – Do Poder Executivo – Submete 
à apreciação do Congresso Nacional o ato constante 
da Portaria nº 2.432, de 21 de novembro de 2002, 
que autoriza a Associação Cultural e Comunitária 
“Semente de Amor e Fé” a executar, pelo prazo de 
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária, na cidade de Guarulhos, 
Estado de São Paulo.  ........................................... 40310

OFÍCIOS

Nº 545/04 – Do Senhor Deputado Mário Herin-
ger, Presidente da Comissão de Direitos Humanos 
e Minorias, comunicando que a referida Comissão 
apreciou o PL nº 1.735/03. .................................... 40311

Nº 128/04 – Do Senhor Deputado Givaldo Ca-
rimbão, Presidente da Comissão de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável, comunicando que 
a referida Comissão apreciou o PL nº 2.678/03. ... 40311

Nº 129/04 – Do Senhor Deputado Givaldo Ca-
rimbão, Presidente da Comissão de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável, comunicando que 
a referida Comissão apreciou o PL nº 2.656/03. ... 40311

Nº 200/04 – Do Senhor Deputado João Pizzo-
latti, Presidente da Comissão de Minas e Energia 
comunicando que a referida Comissão rejeitou o 
PL nº 2.888/04. ...................................................... 40312

Nº 201/04 – Do Senhor Deputado João Pizzo-
latti, Presidente da Comissão de Minas e Energia 

CÂMARA DOS DEPUTADOS

SEÇÃO I

SUMÁRIO

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido tratado, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 17 de setembro de 2004. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

(*) O texto do tratado acima citado está publicado no DSF de 14-8-2004.
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Ata da 193ª Sessão, em 17 de setembro de 2004
Presidência dos Srs. Elimar Máximo Damasceno, Professor Irapuan Teixeira  

e José Divino; § 2º do artigo 18 do Regimento Interno

O SR. PRESIDENTE (Elimar Máximo Damasce-
no) – Não havendo quorum regimental para abertura 
da sessão, nos termos do § 3° do art. 79 do Regimen-
to Interno, aguardaremos até meia hora para que ele 
se complete.

I – ABERTURA DA SESSÃO 
(Às 9 Horas e 22 Minutos)

O SR. PRESIDENTE (Elimar Máximo Damas-
ceno) – Havendo número regimental, declaro aberta 
a sessão.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo 
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da 
sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA

O SR. PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA, ser-
vindo como 2° Secretário, procede à leitura da ata 
da sessão antecedente, a qual é, sem observações, 
aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Elimar Máximo Damasce-
no) – Passa-se à leitura do expediente.

O SR. NILSON MOURÃO, servindo como 1° 
Secretário, procede à leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE

MENSAGEM Nº 550, DE 2004 
(Do Poder Executivo)

Aviso nº 1.054/2004 C.Civil

Submete à consideração do Congres-
so Nacional o texto do tratado entre a Re-
pública Federativa do Brasil e a República 
Popular da China sobre Assistência Judi-
ciária Matéria Penal, celebrado em Pequim 
em 24 de maio de 2004.

Despacho: Às Comissões de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Mérito e Art. 
54, RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apro-
vação do Plenário.

MENSAGEM Nº 550

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, com-

binado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, sub-
meto à elevada consideração de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto 
do tratado entre a República Federativa do Brasil e a 
República Popular da China sobre Assistência Judici-
ária Mútua em Matéria Penal, celebrado em Pequim 
em 24 de maio de 2004.

Brasília, 1º de setembro de 2004. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 225/MRE – PAIN–BRAS–CHIN

Brasília, 23 de julho de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à alta consideração 

de Vossa Excelência o anexo texto do tratado sobre 
Assistência Judiciária Mútua em Matéria Penal, cele-
brado em Pequim, em 24 de maio de 2004, entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Popular da China.

2. O tratado em apreço, exemplo de uma das 
modalidades de colaboração mais tradicionais que se 
prestam os Estados soberanos, representa um impor-
tante avanço na cooperação judiciária entre Brasil e 
China, ao tornar mais efetiva a atuação dos dois pa-
íses em matéria penal, com base no respeito mútuo 
pela soberania e igualdade em benefício de ambas 
as nações.

3. Ao mencionar os casos em que as partes se 
obrigam a prestar cooperação mútua – em matéria de 
investigação, inquérito, ação penal e processos rela-
cionados a delitos de natureza criminal –, o tratado 
contempla a confidencialidade e restrição ao uso e 
também a possibilidade de prestação de assistência 
ampliada, baseada em dispositivos de outros acordos 
internacionais aplicáveis, ou de conformidade com as 
respectivas leis nacionais. Em parágrafo específico, o 
instrumento desobriga as partes a prestarem assistên-
cia judiciária mútua com base na ausência de dupla 
incriminação. Entretanto, a parte requerida pode decidir 
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fornecer assistência de forma discricionária indepen-
dentemente da conduta constituir-se ou não em ofensa 
sob a lei interna do Estado requerido.

4. O tratado estabelece, além das regras e for-
malidades, a faculdade de as autoridades centrais 
comunicarem-se diretamente para as finalidades es-
tipuladas no acordo.

5. Com vistas ao encaminhamento do assunto à 
apreciação do Poder Legislativo, submeto a Vossa Ex-
celência projeto de mensagem ao Congresso Nacional, 
juntamente com cópias autênticas do acordo.

Respeitosamente.

TRATADO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA  
DO BRASIL E A REPÚBLICA POPULAR DA CHINA 

SOBRE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA MÚTUA  
EM MATÉRIA PENAL

A República Federativa do Brasil
e a República Popular da China
(doravante denominadas “Partes”),
Com propósito de promover cooperação efetiva 

entre os dois países acerca de assistência judiciária 
mútua em material penal com base em respeito mútuo 
pela soberania e igualdade e benefício mútuo,

acordaram o seguinte:

ARTIGO 1 
Alcance da Assistência

1. As Partes se obrigam a prestar assistência 
mútua, nos termos do presente tratado, em matéria 
de investigação, inquérito, ação penal e processos 
relacionados a delitos de natureza criminal.

2. A assistência incluirá:

a) entrega de documentos;
b) tomada de depoimentos ou declara-

ções de pessoas;
c) obtenção e fornecimento de avaliação 

por peritos;
d) fornecimento de documentos, registros, 

e meios de prova, inclusive registros bancários, 
financeiros, corporativos ou empresariais;

e) localização ou identificação de pesso-
as, ativos ou meios de prova;

f) condução de inspeção judicial ou exa-
me de locais e objetos;

g) disponibilização de pessoas para for-
necimento de provas ou auxílio nas investi-
gações;

h) transferência de pessoas sob custódia 
para prestar depoimento ou provas;

i) execução de pedidos de rastreamento, 
busca, imobilização e apreensão;

j) disposição de produtos ou instrumen-
tos de crime;

k) notificação de resultados de procedi-
mentos criminais e fornecimento de registros 
criminais e outros;

l) troca informações sobre a legislação; e
m) qualquer outra forma de assistência 

não proibida pelas leis do Estado Requerido.

3. As Partes podem recusar-se a prestar assis-
tência judiciária mútua de acordo com este artigo com 
base na ausência de dupla incriminação. Entretanto, 
quando julgar apropriado, a Parte requerida pode de-
cidir fornecer assistência de forma discricionária inde-
pendentemente da conduta constituir-se ou não em 
ofensa sob a lei interna do Estado requerido.

ARTIGO 2 
Autoridades Centrais

1. Cada Parte designará uma autoridade central 
para enviar e receber solicitações em observância ao 
presente acordo. As autoridades centrais se comu-
nicarão diretamente para as finalidades estipuladas 
neste tratado.

2. Para a República Federativa do Brasil, a au-
toridade central será o Ministério da Justiça. No caso 
da República Popular da China, a autoridade central 
será o Ministério da Justiça.

3. Caso qualquer Parte mude sua autoridade 
central designada, deverá informar à outra Parte da 
mudança por canal diplomático.

ARTIGO 3 
Restrições à Assistência

1. O Estado requerido poderá negar assistên-
cia se:

a) a solicitação referir-se a delito mili-
tar;

b) o atendimento à solicitação prejudicar 
sua soberania, segurança, ordem pública ou 
outros interesses essenciais;

c) a Parte requerida já tiver dado julga-
mento ou decisão final sobre a mesma pes-
soa pelo mesmo delito relacionado na solici-
tação;

d) a solicitação referir-se a delito polí-
tico;

e) existir motivos substanciais para a Par-
te Requerida acreditar que a solicitação foi feita 
com intuito de investigar, processar, punir ou 
proceder de qualquer outra forma contra uma 
pessoa por causa de sua raça, sexo, religião, 
nacionalidade ou opinião política, ou que a po-
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sição daquela pessoa possa ser prejudicada 
por qualquer daquelas razões; ou

f) a solicitação não for feita de conformi-
dade com este tratado.

2. A Parte requerida pode adiar o fornecimento 
da solicitação se o atendimento da solicitação interfe-
rir em uma investigação, processo ou qualquer outro 
procedimento em curso na Parte requerida.

3. Antes de negar a assistência com base no 
disposto neste artigo, a autoridade central do Esta-
do requerido deverá consultar a autoridade central 
do Estado requerente para avaliar se a assistência 
pode ser prestada sob as condições consideradas 
necessárias. Caso o Estado requerente aceite essa 
assistência condicionada, tais condições deverão ser 
respeitadas.

4. Caso a autoridade central do Estado requerido 
negue ou adie a assistência, deverá informar a auto-
ridade central do Estado requerente sobre as razões 
da denegação ou adiamento.

ARTIGO 4 
Forma e Conteúdo das Solicitações

1. A solicitação de assistência deverá ser feita por 
escrito, a menos que a autoridade central do Estado 
requerido acate solicitação sob outra forma, em situa-
ções de urgência. Nesse caso, se a solicitação não tiver 
sido feita por escrito, deverá ser a mesma confirmada, 
por escrito, no prazo de quinze dias, a menos que a 
autoridade central do Estado requerido concorde que 
seja feita de outra forma.

2. A solicitação deverá conter as seguintes in-
formações:

a) o nome da autoridade que conduz a 
investigação, o inquérito, a ação penal ou outro 
procedimento relacionado com a solicitação;

b) a descrição da matéria e da natureza 
da investigação, do inquérito, da ação penal 
ou de outros procedimentos, incluindo, os dis-
positivos da lei aplicáveis ao caso ao qual a 
solicitação se refere;

c) a descrição da assistência pretendida 
e do propósito e relevância para qual a assis-
tência é pretendida; e

d) o tempo limite dentro do qual deseja-
se que a solicitação seja atendida.

3. Quando necessário e possível, a solicitação 
deverá também conter:

a) informação sobre a identidade e a loca-
lização de qualquer pessoa (física ou jurídica) 
de quem se busca uma prova;

b) informação sobre a identidade e a lo-
calização de uma pessoa (física ou jurídica) a 
ser intimada, o seu envolvimento com o pro-
cesso e a forma de intimação cabível;

c) informação sobre a identidade e a lo-
calização de uma pessoa a ser encontrada;

d) descrição do local ou pessoa a serem 
revistados e dos meios de prova ou ativos a 
serem bloqueados ou apreendidos;

e) descrição do local ou objeto a serem 
inspecionados ou examinados;

f) descrição da forma sob a qual qualquer 
depoimento ou declaração deva ser tomado e 
registrado;

g) lista das perguntas a serem feitas à 
testemunha;

h) descrição de qualquer procedimento 
especial a ser seguido no cumprimento da 
solicitação;

i) descrição da necessidade de confiden-
cialidade e suas razões;

j) informações quanto à ajuda de custo e 
ao ressarcimento de despesas a que a pessoa 
tem direito quando convocada a comparecer 
perante o Estado requerente; e

k) qualquer outra informação que possa 
ser levada ao conhecimento do Estado re-
querido, para facilitar o cumprimento da so-
licitação.

4. Caso a Parte requerida considere o conteúdo da 
solicitação insuficiente para permitir que se lide com a 
solicitação, pode-se requerer informações adicionais.

ARTIGO 5 
Língua

1. As solicitações e documentos de apoio produzi-
dos de acordo com este tratado serão acompanhados 
de tradução na lingual oficial da Parte requerida.

2. A Parte requerida pode usar sua língua oficial 
quando fornecer assistência à Parte requerente.

3. As autoridades centrais das Partes podem co-
municar-se em inglês.

4. As traduções referidas neste artigo não preci-
sam ser juramentadas.

ARTIGO 6 
Cumprimento das Solicitações

1. A autoridade central do Estado Requerido 
atenderá imediatamente à solicitação de acordo com 
sua lei interna.

2. Na medida em que não seja contrária à sua lei 
interna, a Parte requerida pode atender à solicitação 
da forma solicitada pela Parte requerente.
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3. A autoridade central do Estado requerido provi-
denciará tudo o que for necessário para a representação 
na Parte requerida da Parte requerente em quaisquer 
procedimentos que se originem de solicitação de as-
sistência prevista neste tratado.

4. O Estado requerido deverá informar imediata-
mente o Estado requerente sobre o resultado do aten-
dimento à solicitação. Caso a solicitação não possa 
ser cumprida, o Estado requerido informará ao Estado 
requerente das razões.

ARTIGO 7 
Confidencialidade e Restrições ao uso

1. A Parte requerida manterá confidencial uma 
solicitação, inclusive seu conteúdo, documentos de 
apoio e quaisquer medidas tomadas de acordo com a 
solicitação, se requisitado pela Parte requerente. Se a 
solicitação não puder ser cumprida sem infringir o ca-
ráter confidencial, a Parte requerida informará o fato ao 
Estado requerente que decidirá se insiste no pedido.

2. A Parte requerente manterá confidencial 
qualquer informação ou prova fornecida pela Parte 
requerida, se requisitado pela Parte requerida, ou 
usará tais informações ou provas apenas em virtu-
de dos termos e condições especificadas pela Parte 
requerida.

3. A Parte requerente não empregará qualquer in-
formação ou prova obtida em virtude deste tratado para 
qualquer propósito que não seja previsto na solicitação, 
sem consentimento prévio da Parte requerida.

ARTIGO 8 
Custos

1. A Parte requerida será responsável por todos 
os custos regulares da execução do pedido no seu 
território, exceto nas seguintes hipóteses, quando tais 
custos correrão por conta da Parte requerente:

a) despesas e honorários de peritos;
b) custos de viagem ou outras despesas 

relacionadas ao transporte de pessoas do 
território de uma Parte para o da outra para o 
propósito deste tratado; e

c) despesas de tradução, interpretação 
e transcrição.

2. A Parte requerente, se solicitada, pagará adian-
tado as despesas, ajudas de custo e honorários com 
os quais deverá arcar.

3. Caso a execução da solicitação implique em 
custos de caráter extraordinário, as Partes deverão 
consultar-se a fim de determinar os termos e condições 
sob as quais a assistência poderá ser fornecida.

ARTIGO 9 
Entrega de Documentos

1. A Parte requerida, de acordo com sua lei inter-
na e mediante solicitação, providenciará a entrega dos 
documentos transmitidos pela Parte requerente.

2. A Parte requerida, após providenciar a entre-
ga, fornecerá à Parte requerente o comprovante de 
entrega que incluirá a descrição da data, local e forma 
de entrega e será anexado a assinatura ou o selo da 
autoridade que entregou o documento. Se a entrega 
não puder ser providenciada, a Parte requerente de-
verá ser notificada e informada das razões.

ARTIGO 10 
Tomada de Depoimento

1. A Parte requerida, de acordo com sua lei in-
terna e mediante solicitação, tomará depoimento para 
transmiti-lo à Parte requerente.

2. Quando a solicitação envolver a transmissão 
de documentos ou registros, a Parte requerida pode 
transmitir cópias autenticadas ou fotocópias. Entre-
tanto, caso a Parte requerente explicitamente solicite 
a transmissão dos originais, a Parte requerida deverá 
atender a esta condição na medida do possível.

3. Na medida em que não seja contrário às leis 
internas da Parte requerida, os documentos e outros 
materiais a serem transmitidos à Parte Requerente, nos 
termos deste artigo, deverão ser autenticados, nos ter-
mos em que for solicitado, pela Parte requerente com 
intuito de fazê-las admissíveis perante as leis internas 
da Parte requerente.

4. Na medida em que não seja contrário às suas 
leis internas, a Parte requerida permitirá a presença de 
pessoas como especificadas na solicitação durante a 
execução do pedido, e permitirá que tais pessoas façam 
perguntas, por meio da autoridade judicial, à pessoa 
de quem o depoimento está sendo tomado. Para tal 
propósito, a Parte requerida informará prontamente a 
Parte requerente da hora e do local da execução da 
solicitação.

ARTIGO 11 
Recusa de prestar depoimento

1. Uma pessoa que é solicitada a prestar depoi-
mento, nos termos deste tratado, pode recusar-se a 
fazê-lo se a lei interna da Parte requerida permite à 
pessoa não prestar depoimento em circunstâncias 
similares em processos originados na jurisdição da 
Parte requerida.

2. Caso a pessoa solicitada a prestar depoimento, 
nos termos deste tratado, alegue condição de imuni-
dade, incapacidade ou privilégio prevista nas leis do 
Estado requerente, o depoimento ou prova deverá, não 
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obstante, ser tomado, e a alegação levada ao conhe-
cimento da Autoridade Central do Estado requerente, 
para decisão das autoridades daquele Estado.

ARTIGO 12 
Depoimento e Assistência em Investigação  

na Parte Requerente

1. Quando a Parte requerente solicita o com-
parecimento no seu território de uma pessoa como 
testemunha ou perito, a Parte requerida convidará a 
pessoa a comparecer perante autoridade competente 
na Parte requerente. A Parte Requerente determinará 
o montante das despesas a ser coberto. A autoridade 
central do Estado requerido informará imediatamen-
te a autoridade central do Estado requerente sobre a 
resposta da pessoa.

2. A Parte Requerente transmitirá qualquer so-
licitação para entrega de documento exigindo o com-
parecimento de pessoa perante autoridade, da Parte 
Requerente com antecedência mínima de sessenta 
dias antes da data prevista para o comparecimento, a 
menos que, em caso de urgência, a Autoridade Central 
da Parte Requerida tenha concordado com um período 
mais curto de tempo.

ARTIGO 13 
Traslado de Pessoas sob Custódia

1. Uma pessoa sob custódia da Parte requerida, 
cuja presença na Parte requerente seja solicitada para 
fins de assistência, nos termos do presente tratado, 
será trasladada da Pane Requerida à Parte reque-
rente para aquele fim, caso a pessoa consinta, e se 
as autoridades centrais de ambas as Partes também 
concordarem.

2. Uma pessoa sob custódia da Parte requeren-
te, cuja presença na Parte requerida seja solicitada 
para fins de assistência, nos termos do presente tra-
tado, poderá ser trasladada da Parte requerente para 
a Parte requerida, caso a pessoa consinta, e se as 
autoridades centrais de ambos os Estados também 
concordarem.

3. Para fins deste Artigo:

a) a Parte receptora terá competência e 
obrigação de manter a pessoa trasladada sob 
custódia, salvo autorização em contrário pela 
Parte remetente;

b) a Parte receptora devolverá a pessoa 
trasladada à custódia da Parte remetente tão 
logo o depoimento for tomado, ou conforme 
entendimento contrário acordado entre as au-
toridades centrais de ambas as Partes;

c) a Parte receptora não requererá à 
Parte remetente a abertura de processo de 

extradição para o regresso da pessoa trasla-
dada; e

d) o tempo em que a pessoa for mantida 
sob custódia na Parte receptora será computa-
do no cumprimento da sentença a ela imposta 
na Parte remetente.

ARTIGO 14 
Proteção de Testemunhas e Peritos

Qualquer testemunha ou perito presente no ter-
ritório da Parte requerente não será investigado, pro-
cessado, detido, punido ou sujeito a qualquer outra 
restrição de liberdade pessoal pela Parte requerente 
por quaisquer atos ou omissões que precederam a en-
trada daquela pessoa no seu território, nem será aquela 
pessoa obrigada a prestar depoimento ou auxiliar em 
qualquer investigação, processo ou procedimento além 
daquele a que se refere o pedido de comparecimen-
to, exceto com o prévio consentimento da autoridade 
central da Parte requerida e daquela pessoa.

2. A aplicação do parágrafo I deste artigo cessa 
se a pessoa aqui referida permanecer no território da 
Parte requerente por mais de quinze dias após ter sido 
oficialmente notificada que sua presença não é mais 
requisitada ou, após sua saída, tenha voluntariamente 
retomado. Este período, entretanto, não incluirá tempo 
o qual a pessoa não deixa o território da Parte reque-
rente por razões fora do seu controle.

3. A pessoa que recusar-se a prestar depoimento 
ou auxiliar nas investigações de acordo com os Arti-
gos 12 ou 13 não será sujeita a qualquer penalidade 
ou restrição compulsória da liberdade pessoal por tal 
recusa.

ARTIGO 15 
Localização ou Identificação de Pessoas, Bens  

ou Elementos de Prova

O Estado requerido se empenhará ao máximo 
no sentido de precisar a localização ou a identidade 
de pessoas, bens ou elementos de prova discrimina-
dos na solicitação.

ARTIGO 16 
Rastreamento, busca, bloqueio e apreensão

1. A Parte requerida, na medida em que as suas 
leis internas permitirem, executará a solicitação para 
rastreamento, busca, bloqueio e apreensão de mate-
rial, artigos e bens.

2. A Parte requerida fornecerá à Parte Requerente 
informações solicitadas a respeito dos resultados da 
execução da solicitação, inclusive informações sobre 
os resultados do rastreamento ou busca, o local e cir-
cunstância do bloqueio ou apreensão e a subseqüente 
custódia de tais materiais, artigos ou bens.
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3. A Parte requerida pode transmitir os materiais, 
artigos ou bens apreendidos à Parte requerente se 
a Parte requerente concordar com os termos e con-
dições para tal transmissão tal como proposto pela 
Parte requerida.

ARTIGO 17 
Devolução de Documentos, Registros e  
Elementos de Prova da Parte Requerida

A pedido da autoridade central da Parte reque-
rida, a Parte requerente deverá, logo que possível, 
devolver àquela os originais dos documentos ou re-
gistros e elementos de prova fornecidos por esse, em 
conformidade com este tratado.

ARTIGO 18 
Produtos e Instrumentos do Crime

1. A Parte requerida, mediante solicitação, em-
penhar-se-á para determinar se qualquer produto de 
atividades criminosas ou instrumentos de crime loca-
lizam-se dentro do seu território e notificará a Parte 
requerente do resultado das investigações. Ao fazer a 
solicitação, a Parte requerente informará à Parte reque-
rida as razões para inferir que produtos ou instrumentos 
podem estar depositados no território do último.

2. Uma vez que os produtos ou instrumentos de 
crime suspeitos forem encontrados, de acordo com o 
parágrafo 1 deste artigo, a Parte Requerida, median-
te solicitação da Parte Requerente, adotará medidas 
para bloquear, apreender e confiscar tais produtos ou 
instrumentos de acordo com a lei interna.

3. Mediante solicitação da Parte requerente, a 
Parte requerida pode, na medida permitida por sua lei 
interna e nos termos e condições acordadas entre as 
Partes, transferir o produto do instrumentos de crime 
na sua totalidade ou em parte, ou o produto da venda 
de tais bens, para a Parte requerente.

4. Ao aplicar este Artigo, os direitos e interesses 
legítimos da Parte Requerida e terceiros a tais produ-
tos ou instrumentos serão respeitados nos termos da 
lei interna da Parte Requerida.

ARTIGO 19 
Notificação dos Resultados dos Procedimentos  

em Matéria Penal

1. A Parte que fez a solicitação à outra Parte nos 
termos deste Tratado, mediante solicitação, informará o 
último dos resultados dos procedimentos criminais aos 
quais a solicitação de assistência relaciona-se.

2. Qualquer Parte, mediante solicitação, informará 
à outra Parte os resultados dos procedimentos crimi-
nais instituídos contra um nacional do último.

ARTIGO 20 
Fornecimento de Registros Criminais ou Outros

1. A Parte Requerida, mediante solicitação, for-
necerá à Parte Requerente os antecedentes crimi-
nais e informação sobre sentença imputada contra a 
pessoa investigada ou processada em matéria penal 
no território da Parte Requerente, caso a pessoa en-
volvida tenha sido objeto de processo penal na Parte 
Requerida.

2. A Parte Requerida fornecerá à Parte Reque-
rente cópias de registros, documentos ou informações 
de qualquer forma disponíveis ao público que estejam 
em sua posse.

3. A Parte Requerida pode fornecer cópias de 
registros, documentos ou informações de qualquer for-
ma que esteja, sob a guarda de autoridades na Parte 
Requerida, mas que não disponíveis ao público, da 
mesma forma e nas mesmas condições pelas quais 
esses documentos se disporiam a suas próprias au-
toridades policiais, judiciais ou do Ministério Público. A 
Parte Requerida pode, a seu critério, negar, no todo ou 
em parte, solicitação baseada neste parágrafo.

ARTIGO 21 
Troca de Informações sobre a Lei

As Partes, mediante solicitação, fornecerão mu-
tuamente informações sobre as leis vigentes ou leis 
revogadas e informações sobre prática judicial em seus 
respectivos territórios relacionados à implementação 
deste Tratado.

ARTIGO 22 
Autenticação e Legalização

Para o propósito deste Tratado, qualquer docu-
mento transmitido de acordo com seus termos não 
exigirá qualquer forma de autenticação ou legalização 
a menos que o Tratado disponha em contrário.

ARTIGO 23 
Outros Compromissos

Os termos de assistência e demais procedimentos 
contidos neste Tratado não constituirão impedimento 
a que uma Parte preste assistência à outra com base 
em dispositivos de outros acordos internacionais apli-
cáveis, ou de conformidade com suas leis nacionais. 
As Partes podem também se prestar assistência nos 
termos de qualquer Acordo, Ajuste ou outra prática 
bilateral cabível.

ARTIGO 24 
Consultas

As Autoridades Centrais das Partes realizarão 
consultas, quando apropriado, no sentido de promo-
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ver o uso mais eficaz deste Tratado. As Autoridades 
Centrais podem também estabelecer acordo quanto 
a medidas práticas que se tornem necessárias com 
vistas a facilitar a implementação deste Tratado.

ARTIGO 25 
Solução de Controvérsias

Qualquer controvérsia que surja da interpretação 
e aplicação deste Tratado será resolvida por meio de 
consulta pelos canais diplomáticos caso as Autoridades 
Centrais não consigam chegar a um acordo.

ARTIGO 26 
Aplicação

Este Tratado será aplicado a qualquer solicitação 
apresentada após a data de sua entrada em vigor, ain-
da que os atos ou omissões que constituam o delito 
tenham ocorrido antes daquela data.

ARTIGO 27 
Ratificação, Vigência, Emenda e Denúncia

1. O presente Tratado estará sujeito a ratificação 
e entrará em vigor a partir do trigésimo dia após a data 
de troca dos instrumentos de ratificação.

2. As Partes podem emendar este Tratado por 
consentimento mútuo e qualquer emenda entrará em 
vigor mediante a troca de Notas, por escrito, por canais 
diplomáticos após todas as exigências domésticas para 
sua vigência tenham sido cumpridas.

3. Cada uma das Partes poderá denunciar este 
Tratado por meio de notificação por escrito para a ou-
tra Parte, através dos canais diplomáticos. A denúncia 
produzirá efeito no centésimo octogésimo dia após a 
data da notificação.

Em fé do que os representantes dos dois Gover-
nos, devidamente autorizados, assinaram e selaram 
o presente Tratado.

Feito em Pequim, em 24 de maio de 2004, em dois 
exemplares originais, nos idiomas português, chinês 
e inglês, sendo todos os textos igualmente autênticos. 
Em caso de divergência de interpretação, o texto em 
inglês devera prevalecer.

Pela República Federativa do Brasil, Celso Amo-
rim – Ministro de Relações Exteriores – Pela Repú-
blica  Popular da China, Li Zhaoxing – Ministro dos 
Negócios Estrangeiros

MENSAGEM Nº 559, DE 2004 
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Podaria nº 
323, de 27 de junho de 2003, que autoriza 
a Associação de Radiodifusão de Inconfi-

dentes a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária, na cidade de In-
confidentes, Estado de Minas Gerais. TVR 
310/04.

(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática; e de Constituição 
e Justiça e de Redação (ART. 54))

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apre-
ciação de Vossas Excelências, acompanhado de Ex-
posição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, o ato constante da Portaria nº 323, de 
27 de junho de 2003, que autoriza a Associação de 
Radiodifusão de Inconfidentes a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Inconfidentes, 
Estado de Minas Gerais.

Brasília, 2 de setembro de 2004. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 222 EM

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou-

torga de autorização e respectiva documentação pra 
que a entidade Associação de Radiodifusão de Incon-
fidentes, na cidade de Inconfidentes, Estado de Minas 
Gerais, explore o serviço de radiodifusão comunitária, 
em conformidade com o caput do art. 223, da Consti-
tuição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição pra prestar o serviço, cuja 
documentação inclui manifestação de apoio da comuni-
dade, numa demonstração de receptividade da filosofia 
de criação desse braço da radiodifusão, de maneira 
a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da 
cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural mas, também, servem de elo 
à integração de informações benéficas em todos os 
seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises 
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan-
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, 
o que se conclui da documentação de origem, con-
substanciada nos autos do Processo Administrativo 
nº 53710.000909/01, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
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5. Em conformidade com os preceitos educa-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente.

PORTARIA Nº 323, DE 27 DE JUNHO DE 2003

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos 
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho 
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 53710.000909/01 e do PARECER/
CONJUR/MC nº 612/2003, resolve:

Art. 1º Autorizar a Associação de Radiodifusão 
de Inconfidentes, com sede na Av. Alvarenga Peixoto, 
nº 800, na cidade de Inconfidentes, Estado de Minas 
Gerais, a executar serviço de radiodifusão comunitá-
ria, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade.

Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº 
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 22º19’14”S e longitude em 
46º19’44”W, utilizando a freqüência de 104,9MHz.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a 
contar da data de publicação do ato de deliberação.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Miro Teixeira.

Aviso nº 1.074 – C. Civil

Em 2 de setembro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Radiodifusão.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Ex-

celentíssimo Senhor Presidente da República na qual 
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 323, de 27 de junho de 2003, 
que autoriza a Associação de Radiodifusão de Inconfi-
dentes a executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Inconfidentes, Estado de Minas Gerais.

Atenciosamente, – José Dirceu de Oliveira e 
Silva, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Pre-
sidência da República.

MENSAGEM Nº 560, DE 2004 
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional permissões para executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviços de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, com fins exclusiva-
mente educativos, conforme os seguintes 
atos e entidades:

– TVR Nº 311/04 – Portaria nº 2.701, de 
29 de novembro de 2002 – Fundação Stênio 
Congro, na cidade de Paranaíba – MS; e

– TVR Nº 312/04 – Portaria nº 2.781, de 
5 de dezembro de 2003 – Fundação Stênio 
Congro, na cidade de Aparecida do Tabo-
ado – MS.

(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática; e de Constituição 
e Justiça e de Redação (ART. 54))

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, permissões às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, com fins exclusiva-
mente educativos, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 2.701, de 29 de novembro de 
2002 – Fundação Stênio Congro, na cidade de Para-
naíba – MS; e

2 – Portaria nº 2.781, de 5 de dezembro de 2002 
– Fundação Stênio Congro, na cidade de Aparecida 
do Taboado – MS.

Brasília, 2 de setembro de 2004. – Luiz Inácio 
Lula da Silva. 

MC Nº 288 EM

Brasília, 5 de agosto de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência o Processo nº 

53700.000079/2002, de interesse da Fundação Stênio 
Congro, objeto de permissão para executar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins 
exclusivamente educativos, na cidade de Paranaíba, 
Estado de Mato Grosso do Sul.

2. De acordo com o art. 13, § 1º, do Regulamento 
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto 
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação 
que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de de-
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zembro de 1996, não dependerá de edital a outorga 
para execução de serviço de radiodifusão com fins 
exclusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que o pedido se encontra 
devidamente instruído, de acordo com a legislação 
aplicável, demonstrando possuir a entidade as quali-
ficações exigidas para a execução do serviço, o que 
me levou a outorgar a permissão, nos termos da in-
clusa portaria.

4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, 
acompanhado do processo que lhe deu origem.
Respeitosamente,

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES GABINETE 
DO MINISTRO

PORTARIA Nº 2.701,  
DE 29 DE NOVEMBRO DE 2002

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no art. 13, 
§ 1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, 
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 
2.108, de 24 de dezembro de 1996, e tendo em vis-
ta o que consta do Processo nº 53700.000079/2002, 
resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Fundação Stênio 
Congro para executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono-
ra em freqüência modulada, com fins exclusivamente 
educativos, na cidade de Paranaíba, Estado de Mato 
Grosso do Sul.

Art. 2º A permissão ora outorgada reger-se-á pelo 
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subse-
qüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela 
outorgada.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.

MC Nº 296 EM

Brasília, 5 de agosto de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência o Processo n° 

53700.000081/2002, de interesse da Fundação Stênio 

Congro, objeto de permissão pan executar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins 
exclusivamente educativos, na cidade de Aparecida do 
Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul.

2. De acordo com o art. 13, § 1º, do Regulamento 
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto 
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação 
que lhe foi dada pelo Decreto n° 2.108, de 24 de de-
zembro de 1996, não dependerá de edital a outorga 
para execução de serviço de radiodifusão com fins 
exclusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que o pedido se encontra 
devidamente instruído, de acordo com a legislação 
aplicável, demonstrando possuir a entidade as quali-
ficações exigidas para a execução do serviço, o que 
me levou a outorgar a permissão, nos termos da in-
clusa Portaria.

4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, 
acompanhado do processo que lhe deu origem.

Respeitosamente,

PORTARIA N° 2.781,  
DE 5 DE DEZEMBRO DE 2002

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no art, 13, 
§ 1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, 
aprovado pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outubro 
de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decre-
to n° 2.108, de 24 de dezembro de 1996, e tendo em 
vista o que consta do Processo nº 53700.000081-02 
resolve:

Art. 1° Outorgar permissão à Fundação Stênio 
Congro para executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono-
ra em freqüência modulada, com fins exclusivamente 
educativos, na cidade de Aparecida do Taboado, Es-
tado de Mato Grosso do Sul.

Art. 2° A permissão ora outorgada reger-se-á pelo 
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subse-
qüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela 
outorgada.

Art. 3° Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, no, termos 
do § 3° do art, 223 da Constituição.

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.
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Aviso n° 1.075-C. Civil

Em 2 de setembro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Radiodifusão.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Ex-

celentíssimo Senhor Presidente da República na qual 
submete à apreciação do Congresso Nacional os atos 
que permitem a execução de serviços de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada constantes das Por-
tarias n°s 2.701 e 2.781, de 2002.

Atenciosamente, – José Dirceu Oliveira e Silva 
– Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidên-
cia da República.

MENSAGEM Nº 561, DE 2004 
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
412, de 14 de agosto de 2003, que outorga 
permissão ao Squadron FM Ltda., para ex-
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade 
de Conceição do Jacuípe, Estado da Bahia. 
TVR 313/04

(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática; e de Constituição 
e Justiça e de Redação (art. 54))

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 412, 
de 14 de agosto de 2003, que outorga permissão ao 
Squadron FM Ltda., para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de 
Conceição do Jacuípe, Estado da Bahia.

Brasília, 2 de setembro de 2004. – Luiz Inácio 
Lula da Silva. 

MC n° 344 EM

Brasília, 28 de agosto de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais 

e regulamentares cometidas a este Ministério, deter-

minou-se a publicação da Concorrência nº 050/2000-
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na 
cidade de Conceição do Jacuípe, Estado da Bahia.

2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, 
criada pela Portada nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, 
alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de 
1997, depois de analisar a documentação de habili-
tação e as propostas técnica e de preço pela outorga 
das entidades proponentes, com observância da Lei 
nº 8.666, de 2l de junho de 1993, e da legislação es-
pecifica de radiodifusão, concluiu que o Squadron FM 
Ltda., (Processo nº 53640.000330/2000) obteve a maior 
pontuação do valor ponderado, nos termos estabele-
cidos pelo Edital, tornando-se assim a vencedora da 
concorrência, conforme ato da mesma Comissão, que 
homologuei, havendo por bem outorgar a permissão, 
na forma da Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, 
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente,

PORTARIA Nº 412, DE 14 DE AGOSTO DE 2003

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do 
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado 
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com 
a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 
de novembro de 1995, e tendo em vista o que consta 
do Processo nº 53640.000330/2000, Concorrência nº 
050/2000-SSR/MC, e do Parecer Conjur/MC Nº 0905, 
de 29 de julho de 2003, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão ao Squadron FM 
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, na cidade de Conceição do 
Jacuípe, Estado da Bahia.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta 
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta 
dias, a contar da data de publicação da deliberação 
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se 
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Miro Teixeira.
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Aviso nº 1.076 – C. Civil.

 
Em 2 de setembro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Radiodifusão.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa secretaria mensagem do Ex-

celentíssimo Senhor Presidente da República na qual 
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 412, de 14 de agosto de 2003, 
que outorga permissão ao Squadron FM Ltda., para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada, na cidade de Conceição do Jacuípe, 
Estado da Bahia.

Atenciosamente, – José Dirceu de Oliveira e 
Silva, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Pre-
sidência da República.

MENSAGEM Nº 562, DE 2004 
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante do Decreto de 25 
de novembro de 2003, que outorga conces-
são à Bonito Comunicações, para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, sem direito de exclusividade, na ci-
dade de Bonito, Estado do Mato Grosso do 
Sul. TVR 314/04.

(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática; e de Constituição 
e Justiça e de Redação (Art. 54)).

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII combinado 

com o § 3º do art. 223, da Constituição submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, o ato constante do Decreto de 
25 de novembro de 2003, que “Outorga concessão à 
Bonito Comunicação Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, sem direito de 
exclusividade, na cidade de Bonito, Estado do Mato 
Grosso do Sul”.

Brasília, 2 de setembro de 2004. – Luiz Inácio 
Lula da Silva

MC Nº 352 EM

Brasília 28 de agosto de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Em conformidade com as atribuições legais e 

regulamentares cometidas a este Ministério, determi-
nou-se a instauração de procedimento licitatório, na 
modalidade Concorrência, com vistas a outorga de 
concessão para explorar serviços de radiodifusão, na 
localidade e Unidade da Federação abaixo indicada.

2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, 
criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, 
alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de 
1997, após analisar a documentação de habilitação 
e as propostas técnica e de preço das entidades pro-
ponentes, com observância da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e da legislação específica de radiodi-
fusão, concluiu que obteve a maior pontuação do valor 
ponderado, nos termos estabelecidos pelos respectivos 
Editais, tomando-se assim vencedora da Concorrência, 
conforme atos da mesma Comissão, que homologuei, 
a seguinte entidade:

Bonito Comunicações Ltda., serviço de radiodifu-
são sonora em onda média na cidade de Bonito, Estado 
do Mato Grosso do Sul (Processo nº 53670.001199/2001 
e Concorrência nº 042/2001 – SSR/MC).

3. Nessa conformidade, e em observância ao 
que dispõe o art. 29 do Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 
de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada 
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995. 
submeto à elevada consideração de Vossa Excelência 
projeto de decreto que trata da outorga de concessão 
à referida entidade para explorar o serviço de radiodi-
fusão mencionado.

4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223 
da Constituição Federal, o ato de outorga somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, pra onde solicito seja encaminhado o referido 
at, acompanhado do processo correspondente.

Respeitosamente,

DECRETO DE 25 DE NOVEMBRO DE 2003

Outorga concessão à Bonito Comuni-
cação Ltda., para explorar serviço de radio-
difusão sonora em onda média, sem direito 
de exclusividade, na cidade de Bonito, Es-
tado do Mato Grosso do Sul.

O Presidente da República, no uso das atribuições 
que lhe conferem os arts. 84 inciso IIV, e 223, caput, da 
Constituição, e 34, § 1º da Lei nº 4.117, de 27 de agos-
to de 1962, e tendo em vista o disposto no art. 29 do 
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Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado 
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963

DECRETA:
Art. 1º Fica outorgada concessão à Bonito Comu-

nicação Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, na cidade de Bonito, Estado 
de Mato Grosso do Sul.

Parágrafo único. A concessão ora outorgada re-
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, 
leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assu-
midas pela outorgada.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º O contrato decorrente dessa concessão 
deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a contar 
da data de publicação da deliberação de que trata o 
art. 2º, sob pena de tomar-se nulo, de pleno direito, o 
ato de outorga.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 25 de novembro de 2003; 182º da In-
dependência e 115º da República. – Luiz Inácio Lula 
da Silva

Aviso nº 1.077 – C. Civil

Brasília, 2 de setembro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Radiodifusão

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Ex-

celentíssimo Senhor Presidente da República na qual 
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato 
constante do Decreto de 25 de novembro de 2003, 
que “Outorga concessão à Bonito Comunicação Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, sem direito de exclusividade, na cidade de Bo-
nito, Estado do Mato Grosso do Sul”.

Atenciosamente, – José Dirceu de Oliveira e 
Silva, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Pre-
sidência da República.

MENSAGEM Nº 563, DE 2004 
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
2.432, de 21 de novembro de 2002, que au-
toriza a Associação Cultural e Comunitária 
“Semente de Amor e Fé” a executar, pelo 

prazo de três anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitá-
ria, na cidade de Guarulhos, Estado de São 
Paulo. TVR. nº 315/04.

(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática; e de Constituição 
e Justiça e de Redação (art. 54))

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apre-
ciação de Vossas Excelências, acompanhado de Ex-
posição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, o ato constante da Portaria nº 2.432, 
de 21 de novembro de 2002, que autoriza a Associa-
ção Cultural e Comunitária “Semente de Amor e Fé” 
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo.

Brasília, 2 de setembro de 2004. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC n° 362 EM

Brasília, 2 de setembro de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

outorga de autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Cultural Comunitária 
“Semente de Amor e Fé”, na cidade de Guarulhos, 
Estado de São Paulo, explore o serviço de radiodi-
fusão comunitária, em conformidade com o caput do 
art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas também, servem de 
elo à integração de informações benéficas a todos os 
segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises 
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan-
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, 
o que se conclui da documentação de origem, con-
substanciada nos autos do Processo Administrativo 
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nº 53830.002332/98, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos educa-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, 

PORTARIA Nº 2.432, DE 21 DE 
NOVEMBRO DE 2002

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto nos ar-
tigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Ad-
ministrativo nº 53830.002332/98, resolve:

Art. 1º Autorizar a Associação Cultural e Comu-
nitária “Semente de Amor e Fé”, com sede na Rua 
Holandesa, nº 5, sala nº 2, Cumbica, na cidade de 
Guarulhos, Estado de São Paulo, a executar serviço 
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, 
sem direito de exclusividade.

Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº 
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 23º27’02”S e longitude em 
46º28’38”W, utilizando a freqüência de 88,7MHz.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a 
contar da data de publicação do ato de deliberação.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.

Aviso nº 1.078 – C. Civil

Em 2 de setembro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Radiodifusão.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa secretaria mensagem do Ex-

celentíssimo Senhor Presidente da República na qual 
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 2.432, de 21 de novembro de 
2002, que autoriza a Associação Cultural e Comunitá-
ria “Semente de Amor e Fé” a executar, pelo prazo de 
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Guarulhos, Estado 
de São Paulo.

Atenciosamente, – José Dirceu de Oliveira e 
Silva, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Pre-
sidência da República.

Ofício nº 545/2004-P

Brasília, 26 de agosto de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a apre-
ciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei nº 
1.735, de 2003.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação 
do referido projeto e do respectivo parecer.

Respeitosamente, – Deputado Mário Heringer, 
Presidente.

Publique-se. 
Em 17-9-04 – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE  
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

OFTP Nº 128/2004

Brasília, 15 de setembro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Deputado,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao disposto no art. 58, do Regimento Interno, a apre-
ciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei nº 
2.678/2003.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação 
do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Respeitosamente, – Deputado Givaldo Carim-
bão, Presidente.

Publique-se.
Em 17-9-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

OFTP Nº 129/2004

Brasília, 15 de setembro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Deputado,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao disposto no art. 58, do Regimento Interno, a apre-
ciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei nº 
2.656/2003.



40312 Sábado 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2004

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação 
do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Respeitosamente, Deputado Givaldo Carimbão.

Publique-se.
Em 17-9-04. – João Paulo Cunha,  Pre-

sidente.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Ofício nº 200

 
Brasília, 25 de agosto de 2004

Exmº Sr.
Deputado João Paulo Cunha
DD. Presidente da Câmara dos Deputados 

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Exª para comu-

nicar que este Órgão Técnico, em reunião ordinária 
realizada hoje, rejeitou unanimemente o Projeto de 
Lei nº 2.888 de 2004, do Sr. Lobbe Neto.

Solicito a V. Exª, nos termos regimentais, que seja 
autorizada a publicação da referida proposição, com 
o respectivo parecer. 

Na oportunidade, apresento a V. Exª meus pro-
testos de consideração e apreço. – Deputado João 
Pizzolatti, Presidente.

Publique-se.
Em 17-9-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

Ofício nº 201

Brasília, 25 de agosto de 2004

Exm° Sr.
Deputado João Paulo Cunha
DD. Presidente da Câmara dos Deputados 

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Exª para comu-

nicar que este órgão técnico, em reunião ordinária re-
alizada hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei 
nº 2.422, de 2003, do Sr. Luciano Zica.

Solicito a V. Exª, nos termos regimentais, que seja 
autorizada a publicação da referida proposição, com 
o respectivo parecer.

Na oportunidade, apresento a V. Exª meus 
protestos de apreço. – Deputado João Pizzolatti, 
Presidente.

Publique-se.
Em 17-9-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

Ofício nº 330/04 – Pres.

Brasília, 15 de setembro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados 
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta comissão, 

em reunião realizada em 25-8-04, proferiu parecer pela 
aprovação do Projeto de Lei nº 2.925/04, com substitutivo, 
nos termos do parecer do relator, Deputado Cabo Júlio.

Respeitosamente, – Deputado Wanderval Santos, 
Presidente.

Publique-se.
Em 17-9-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

Ofício nº 331/04 – Pres.

Brasília, 16 de setembro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta comissão, em 

reunião realizada em 25-8-04, proferiu parecer pela apro-
vação do Projeto de Lei nº 1.721/03, com substitutivo, nos 
termos do parecer do relator, Deputado Coronel Alves.

Respeitosamente, – Deputado Wanderval Santos, 
Presidente.

Publique-se.
Em 17-9-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

Ofício nº 332/04 – Pres.

Brasília, 16 de setembro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta comissão, em 

reunião realizada em 25-8-04, proferiu parecer pela apro-
vação do Projeto de Lei nº 7.307/02, com substitutivo, nos 
termos do parecer do relator, Deputado Paulo Pimenta.

Respeitosamente, – Deputado Wanderval Santos, 
Presidente.

Publique-se.
Em 17-9-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 200, DE 2004 

(Do Sr. Carlos Souza)

Acresce dispositivos à Lei Comple-
mentar nº 68, de 13 de junho de 1991, que 
“dispõe sobre a composição do Conselho 
de Administração da Superintendência da 
Zona Franca de Manaus ( Suframa ).”

Despacho: Às Comissões de: Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Amazô-
nia, Integração Nacional e de Desenvolvim-
ento Regional e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o O art. 1.º da Lei Complementar nº 68, de 

13 de junho de 1991, passa a vigorar acrescido dos 
seguintes dispositivos:

“Art. 1º ................. ..................................
............................................................... 
IX – representantes do Poder Legislativo, 

eleitos pelos Estados do Amazonas, Acre, Ro-
raima e Rondônia;

............................................................... 
§ 4º A representação do Poder Legislativo 

será exercida, mediante sistema de rodízio, por 
um Senador, dois Deputados Federais e um 
Deputado Estadual, designados pela respec-
tiva Casa Legislativa. (NR)”

Art. 2º Esta lei complementar entra em vigor no 
prazo de trinta dias de sua publicação.

Justificação

Na atual composição do Conselho de Administra-
ção da Superintendência da Zona Franca de Manaus, 
quinze dos dezessete membros titulares representam o 
Poder Executivo, e nenhum o Poder Legislativo. Carece 
o Colegiado, pois, de representatividade, razão pela 
qual propomos incluir em sua composição ocupantes 
de mandato eletivo eleitos pelos Estados da Amazônia, 
Acre, Rondônia e Roraima, recaindo tal representação, 
mediante sistema de rodízio, sobre um Senador, dois 
Deputados Federais e um Deputado Estadual.

Entendendo que o aprimoramento da composição 
do Conselho de Administração é crucial para que a SU-
FRAMA atinja seus objetivos, contamos com o apoio 
de nossos ilustres Pares.

Sala das Sessões, 25 de agosto de 2004. – Depu-
tado Carlos Souza.

PROJETO DE LEI Nº 4.088, DE 2004 
(Do Sr. Takayama)

Altera o art. 1º da Lei nº 6.463, de 9 de 
novembro de 1977, para incluir a propagan-
da televisada e a divulgada na rede mundial 
de computadores – Internet.

Despacho: Apense-se Ao Pl-5344/2001.
Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-

ciação Conclusiva Pelas Comissões – Art. 
24 II

Publicação Inicial Art. 137, Caput – 
RICD

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1o O art. 1º da Lei nº 6.463, de 9 de novembro 

de 1977, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Nas vendas à prestação de artigos 
de qualquer natureza e na respectiva publici-
dade escrita, falada, televisada ou divulgada 
na rede mundial de computadores – Internet 
– será obrigatória a declaração do preço de 
venda à vista da mercadoria, com o mesmo 
destaque dado a outras formas de preço e de 
pagamento divulgadas, bem como o número 
e o valor das prestações, a taxa efetiva de ju-
ros mensal e demais encargos financeiros, a 
serem pagos pelo comprador, incidentes sobre 
as vendas à prestação.”(NR)

Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A necessidade de incluir a propaganda televisiva 
e a divulgada mediante a rede mundial de computado-
res – Internet -, entre as que já são obrigadas por lei a 
divulgar o preço à vista dos produtos, fica evidenciada 
pelo significativo crescimento do número de peças 
publicitárias divulgadas por esses tipos de mídia infor-
mando unicamente o valor das prestações e omitindo 
o preço à vista dos produtos, atentando, dessa forma, 
contra um dos direitos básicos do consumidor definido 
no art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, que é 
o direito à informação adequada e clara sobre o preço 
da mercadoria.

A omissão da divulgação do preço à vista na pub-
licidade em que se divulgue condições de pagamento 
em prestações prejudica o consumidor e também a 
concorrência, pois dificulta a comparação e a análise 
entre as várias formas de pagamento normalmente 
oferecidas pelos vários fornecedores.

Além da informação do preço à vista è indis-
pensável que, nas vendas à prestação divulgadas 
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por qualquer tipo de mídia, sejam informados a taxa 
efetiva de juros, o número e o valor das prestações e 
as despesas financeiras, a fim de permitir que o con-
sumidor escolha a forma de pagamento que mais lhe 
convém.

Estamos convictos de que a adequada divulga-
ção do preço e das formas de pagamento dos produ-
tos contribuirá para a melhoria dos hábitos de con-
sumo dos brasileiros, especialmente daqueles que, 
ao irem às compras, preocupam-se apenas em saber 
se o valor da prestação cabe no seu orçamento men-
sal, deixando de analisar aspectos fundamentais da 
compra como taxa de juros, número de prestações e 
despesas financeiras. 

Pelo acima exposto, contamos com o apoio 
dos nobres Pares para a aprovação da presente 
proposição.

Sala das Sessões, 25 de agosto de 2004. – Depu-
tado Takayama.

PROJETO DE LEI Nº 4.100, DE 2004 
(Do Sr. Edson Duarte)

Altera a Lei nº 6.453 de 17 de outu-
bro de 1977, que trata de atividades nucle-
ares.

Despacho: Às Comissões de: Viação 
e Transportes Minas e Energia Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Mérito e Art. 54, 
RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Inclua-se ao Inciso III do artigo 4º da lei 

6.453 de 17 de outubro de 1977 o item c), com a 
seguinte redação: 

“c) Durante o transporte por via marítima, 
aérea ou fluvial”.

Art. 2º Revogado o artigo 27 da lei 6.453 de 17 
de outubro de 1977.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O transporte de material nuclear é sempre uma 
atividade arriscada. Por isso exige um extraordinário 
aparato de segurança. Apesar dos cuidados adotados, 
todo produto de teor nuclear – seja minério, equipa-
mentos ou fontes radiativas – ao ser transportado, está 
sujeito a acidentes. 

Caso ocorra um acidente é preciso que a leg-
islação seja clara e objetiva na identificação dos re-

sponsáveis. Felizmente a Lei 6.453/97 estabelece 
rigor quanto a atribuição da responsabilidade em ca-
sos de acidente. Acreditamos, porém, que há uma la-
cuna quanto a responsabilidade no transporte desses 
produtos. Daí acrescentarmos a sugestão ao inciso III 
do artigo 4º desta Lei.

A mesma norma legal peca por excesso no seu 
artigo 27, quando estabelece s pena de reclusão de 
quatro a dez anos para aqueles que dificultarem o 
funcionamento de instalação nuclear. Ora, uma mani-
festação pública na porta de uma instalação pode 
ser percebida pela autoridade judiciária como tal e 
condenar a prisão seus autores. Como esse artigo foi 
redigido em pleno regime militar é natural que tenha 
um rigor abusivo contra aqueles que se manifestem 
contra as instalações.

Sabemos que existe um exagero nesta norma 
porque para aqueles que ousarem por em risco a 
população, investindo contra as instalações nucleares, 
a legislação atual referente ao patrimônio público e 
áreas de segurança já são suficientemente rigorosas. 
Eliminar este artigo, ranço do regime ditatorial, é uma 
necessidade deste Legislativo. 

Daí solicitamos as senhoras e senhores parla-
mentares que apoiem esta iniciativa, de alteração à 
Lei 6.453/77, nos seus aspectos considerados nesta 
proposta.

Sala das sessões, 25 de agosto de 2004. – Depu-
tado Edson Duarte, (PV-BA).

PROJETO DE LEI Nº 4.109, DE 2004 
(Do Sr. Carlos Nader)

Modifica a Lei nº 4.117, de 27 de agosto 
de 1962, prevendo penalidades para quem 
financiar, custear ou veicular publicidade 
em emissoras que operem ilegalmente. 

Despacho: Às Comissões de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática e 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Mérito 
e Art. 54, RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei adita dispositivo à Lei nº 4.117, de 

27 de agosto de 1962, que “institui o Código Brasileiro 
de Telecomunicações”, modificada pelo Decreto-Lei nº 
236, de 28 de fevereiro de 1967, que “complementa 
e modifica a Lei n° 4.117, de 27 de agosto de 1962”, 
prevendo penalidades para quem financiar, custear 
ou veicular publicidade em emissoras que operem 
ilegalmente.
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Art. 2º O art. 70 da Lei nº 4.117, de 27 de agosto 
de 1962, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 236, 
de 28 de fevereiro de 1967, passa a vigorar aditado do 
seguinte parágrafo:

“Art. 70 ..................................................
..............................................................
§ 2º Incorre no crime previsto no caput 

quem financiar a instalação, custear a opera-
ção ou repassar recursos a emissora ilegal, 
inclusive mediante a contratação de espaço 
publicitário.”

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação

Assistimos, nos últimos anos, à proliferação 
de rádios ilegais no País, prejudicando a operação 
das emissoras regularmente outorgadas. Trata-se de 
problema que a Lei da Radiodifusão Comunitária não 
resolveu, pois inúmeras rádios piratas continuam a 
operar, usando inclusive a nomenclatura de comuni-
tárias. Só em 2003, a Anatel procedeu a cerca de 132 
mil ações de fiscalização, fechando mais de 2.700 
rádios ilegais. 

Além dos problemas de interferência nos demais 
serviços, as rádios piratas trazem prejuízos ao erário, 
pois não pagam impostos e taxas, incorrem em crime 
contra o direito autoral, pois não remuneram os artistas 
veiculados, e competem deslealmente com os demais 
veículos, reduzindo sua receita e prejudicando a gera-
ção de empregos no setor. 

As rádios piratas criaram fama como supostos 
instrumentos de autonomia e independência nos tem-
pos do governo militar. Hoje, diante das inúmeras al-
ternativas legais disponíveis, como o RadCom e até 
a emissão via Internet, mostram sua verdadeira face: 
ou a brincadeira irresponsável e perigosa de jovens 
que querem experimentar a aventura, ou a operação 
ilegal e desonesta de grupos que operam no mercado, 
com fins lucrativos, usando do ouvinte para escudar-
se contra a lei e a ordem. 

Com vista a apoiar o combate a essa ilegalidade, 
buscamos aperfeiçoar a lei vigente, estendendo a 
pena de detenção aplicável à operação das emissoras 
a quem financiar ou custear sua operação, inclusive 
pela veiculação de propaganda. Esperamos assim 
ajudar a coibir essa atividade perniciosa ao Estado 
e ao mercado e pedimos, pois, o apoio dos ilustres 
Pares à iniciativa. 

Sala das Sessões, 30 de agosto de 2004. – Depu-
tado Carlos Nader, PL/RJ.

PROJETO DE LEI Nº 4.113, DE 2004 
(Do Sr. Carlos Nader)

Dispõe sobre criação de sala de aula 
nas escolas para atendimento de alunos 
com deficiência auditiva e dificuldade de 
aprendizado e linguagem.

Despacho: Apense-se ao PL-3306/2004.
Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-

ciação Conclusiva Pelas Comissões – Art. 
24 II

Publicação Inicial Art. 137, Caput – 
RICD

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° As escolas manterão em suas dependên-

cias sala de aula especial para alunos portadores de 
deficiência auditiva e dificuldade de aprendizado e 
linguagem, de acordo com a demanda.

Parágrafo único – Para que seja criada sala de 
aula especial, exige-se a demanda de pelo menos oito 
alunos portadores de deficiência audiovisual e dificul-
dade de aprendizado e linguagem, mediante pedido de 
matrícula protocolada no estabelecimento de ensino.

Art. 2° O atendimento especializado previsto 
nesta lei será prestado por profissionais habilitados, 
integrantes dos quadros de pessoal existentes.

Art. 3° Esta lei entra em vigor no primeiro dia letivo 
do ano subseqüente à publicação da lei.

Art. 4° Revogam-se as disposições em con-
trário.

Justificação

Educação é direito de todos e dever do Estado, con-
forme determina a Constituição Federal em seu art. 205. 
Não é justo que crianças deficientes carentes sejam ob-
rigadas ao deslocamento diário com seus familiares, para 
educandários distantes de suas residências, o que, além de 
onerar as famílias, coloca em risco a integridade física dos 
portadores da deficiência e de seus acompanhantes.

A deficiência é agravada pelo descaso do Estado, 
que, além de não resolver o problema, impõe maiores 
sacrifícios aos deficientes.

Este projeto, além de exigir que o Estado cumpra 
seu dever, estará abrindo novos horizontes para os por-
tadores de deficiência, que passam por dificuldades, 
impostas pelos preconceitos da sociedade.

Ademais, é bom ressaltar que a medida proposta 
não representa alteração substancial de custo com 
relação à estrutura existente, bem como garantirá o 
cumprimento do dever do Estado e o exercício da ci-
dadania pelos alunos a serem atendidos.

Sala das Sessões, 8 de setembro de 2004. – 
Deputado Carlos Nader, PL/RJ.
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PROJETO DE LEI Nº 4.115, DE 2004 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Disciplina o funcionamento de estabe-
lecimentos comerciais de desmonte de veícu-
los automotores e dá outras providências.”

Despacho: Às Comissões de: Viação 
e Transportes Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio Constituição e Justiça e 
de Cidadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia-
ção Conclusiva Pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O desmonte de veículos automotores de via 

terrestre, bem como a comercialização de autopeças 
usada e recondicionada, deverá ser efetuada exclusi-
vamente por estabelecimento comercial credenciado 
junto ao Departamento de Trânsito – DETRAN.

Art. 2º A solicitação do credenciamento deverá 
ser instruída com os seguintes documentos:

I – contrato social do estabelecimento 
comercial;

II – relação de empregados e ajudantes 
devidamente qualificados, quer em caráter 
permanente, quer em eventual;

Parágrafo único – Sempre que ocorrer qualquer 
alteração no quadro societário, ou no de empregados 
e ajudantes, o responsável pelo estabelecimento de-
verá fazer comunicação à autoridade competente, no 
prazo máximo de cinco dias úteis.

Art. 3º O desmonte de veículos somente poderá 
ser realizado mediante autorização prévia emitida pelo 
DETRAN.

Art. 4º O requerimento para desmonte de veículo 
deverá ser instruído com os seguintes itens:

I – descrição do motivo da baixa defini-
tiva do veículo;

II – nome do proprietário atual, nº de 
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 
Físicas – CPF – ou no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas – CNPJ – e endereço;

III – número do Registro Nacional de 
Veículos Automotores – RENAVAN -, marca, 
modelo, cor, ano de fabricação e ano do mod-
elo dos veículos;

IV – comprovante de entrega da placa 
do veículo;

V – parte do chassi que contém o reg-
istro do VIN;

VI – certidão negativa de roubo ou furto 
de veículo, expedida pelo órgão competente.

Art. 5º Somente poderão ser destinados ao des-
monte para comercialização de peças os veículos 
automotores de via terrestre alienados ou leiloados 
como sucata, irrecuperáveis ou sinistrados com laudo 
de perda total.

Art. 6° O estabelecimento comercial de desmonte 
e comércio de autopeças usadas e recondicionadas 
que estiver em desacordo com os dispositivos desta 
lei, sofrerá as seguintes penalidades sem prejuízo das 
demais sanções legais:

I – multa de 3.000 (três mil) Ufir’s.
II – em caso de reincidência, pagamento 

em dobro da multa e interdição imediata pelo 
órgão que o Poder Executivo indicar como 
fiscalizador.

Art. 7° A realização do desmonte de veículo por 
pessoa não credenciada pelo DETRAN sujeita o infrator 
ao pagamento de multa equivalente ao triplo do valor 
venal do veículo desmontado irregularmente.

Art. 8° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 9° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O projeto de lei em pauta tem como finalidade 
de disciplinar a comercialização de autopeças usadas 
e recondicionadas, a abertura e o funcionamento de 
desmonte de veículo automotor de via terrestre. 

Para tanto, propõe mecanismos que dificultem 
a comercialização de peças e veículos oriundos de 
roubos e furtos, bem como a recuperação de veículos 
que não poderiam voltar à circulação em vias públicas 
sem colocar em risco a população.

Diante do exposto, conto com a colaboração dos 
nobres pares para aprovação deste projeto.

Sala das Sessões, 8 de setembro de 2004. –
Deputado Carlos Nader, PL/RJ.

PROJETO DE LEI Nº 4.116, DE 2004 
(Do Sr. Carlos Nader)

Dispõe sobre a reserva de vagas para 
idosos nos estacionamentos públicos e 
privados.

Despacho: Às Comissões de: Seguri-
dade Social e Família Finanças e Tributação 
(Art. 54 RICD) e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita À Apre-
ciação Conclusiva Pelas Comissões – Art. 
24 II

O Congresso Nacional decreta:
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Art.1º É assegurada a reserva, para as pessoas 
idosas com idade igual ou superior a sessenta anos, 
de 1% (um por cento) das vagas nos estacionamentos 
públicos e privados.

Art.2º As vagas aqui estabelecidas deverão ser 
posicionadas de forma a garantir a melhor comodi-
dade ao idoso.

Art.3º As vagas reservadas, nos termos desta 
lei, deverão apresentar indicação sobre a finalidade e 
sobre as condições para a sua utilização.

Art.4º A fiscalização, para o fiel cumprimento de-
sta lei, será exercida pelo Poder Executivo que, através 
de portaria, designará o órgão responsável.

Art.5º O descumprimento desta lei acarretará ao 
infrator a multa correspondente a 100 (cem) Ufir’s.

Art.6º As despesas decorrentes da aplicação 
desta lei, relativas aos estacionamentos públicos, cor-
rerão por conta das dotações orçamentárias próprias 
ou suplementadas se necessário, devendo as previsões 
futuras destinar recursos específicos para o seu fiel 
cumprimento.

Art.7º Esta lei entra em vigor sessenta dias após 
a sua publicação.

Art. 8º Revogam-se as disposições em con-
trário. 

Justificação

A proposta ora apresentada é pertinente e opor-
tuna tem em vista a Lei nº 10.741, de 2003, Estatuto 
do Idoso, que determina, em seu art. 41 a garantia 
de vagas dos estacionamentos públicos e privados a 
serem destinadas aos idosos com idade igual ou su-
perior a 60 anos.

Foi muito bem pensada a inserção do art. 41 no 
Estatuto do Idoso, pois, como se sabe, as pessoas, à 
medida que vão envelhecendo, perdem um pouco a 
coordenação motora e os reflexos, sendo natural que 
encontrem maior dificuldade para estacionar o seu 
veículo.

Assim, visando a regulamentação e o cumprimen-
to da referida lei, é que apresento a presente proposição 
que garantirá aos idosos a comodidade necessária 
nos estacionamentos públicos e privados. 

Isto posto, conto com o apoio dos nobres colegas 
à aprovação deste projeto.

Sala das Sessões, 8 de setembro de 2004. – 
Deputado Carlos Nader, PL/RJL.

PROJETO DE LEI Nº 4.117, DE 2004 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Dispõe sobre a fixação de propagan-
da comercial nas escolas publicas.”

Despacho: Às Comissões de: Educação 
e Cultura Constituição e Justiça e de Cidada-
nia (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia-
ção Conclusiva Pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art.1º Fica permitida a fixação de propaganda co-

mercial nos muros e/ou cercas das Escolas Publicas, 
restringindo-se as suas partes externas.

Art.2º O ajuste para a fixação de propaganda 
será realizada entre os APMs – Associação de Pais e 
Mestres e partes interessadas que contratarão preços 
e condições sob a supervisão da Direção da Escola.

§ 1º O prazo máximo para a fixação da propagan-
da será de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado.

§ 2º As dimensões das propagandas serão de 
livre crédito dos contratantes, não podendo exceder a 
altura do muro e/ou cerca.

§ 3º O material utilizado para a propaganda será 
necessariamente em placas metálicas ou acrílicas re-
movíveis. 

Art.3º O produto econômico advindo dos contra-
tos publicitários será destinado integralmente ao APM 
– Associação de Pais e Mestres da Escola onde houver 
sido colocada a propaganda.

Parágrafo único – Os recursos serão, obrigatória e 
comprovadamente, aplicados integralmente na escola.

Art.4º Fica proibida a fixação de propaganda 
com caráter político, religioso, filosófico e pornográ-
fico, bem como o de bebidas alcoólicas, cigarros e 
produtos similares.

Parágrafo único – Deverá constar obrigatoria-
mente nas placas de publicidade, espaço para men-
sagens educativas como:

I – “Doe Sangue, Doe Órgãos, Salve 
Uma Vida”; 

II – “Não às Drogas”; 
III – “Álcool E Direção, Não Combinam”; 

e Etc...

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação 

Art. 6º Revogam-se as disposições em con-
trário.

Justificação

A presente proposição visa dar aos membros das 
associações de pais de mestres – APAM , das esco-
las publicas, uma nova fonte de recursos, para inves-
timento em prol da sociedade escolar, e transformando 
um simples muro em um canal direto de campanhas 
sócio educativa e de cidadania. 
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Está provado, segundo informações de médicos 
e diretores de hospitais, que o número de doadores 
de sangue e órgãos, por exemplo, aumenta consider-
avelmente quando são desenvolvidas campanhas es-
pecíficas, com veiculação maciça nos diversos meios 
de comunicação. Entretanto, após o final destas cam-
panhas, as doações voltam a decair. 

Diante deste fato, apresentamos este projeto, que 
visa a elaboração de uma campanha permanente de 
conscientização sobre as doações, o não uso de dro-
gas, doenças sexualmente transmissíveis, entre outras, 
e que não trará custos aos cofres públicos.

E que os recursos advindos dos contratos com-
erciais, serão obrigatoriamente destinados a comuni-
dade escolar, em formas de melhorias das instalações 
educacionais de um modo geral.

Diante do aqui exposto, solicito o apoio dos nobres 
Pares para aprovação da presente proposição. 

Sala das Sessões, 13 de setembro de 2004. 

– Deputado Carlos Nader, PL – RJ.

PROJETO DE LEI Nº 4.119, DE 2004 
(Do Sr. Carlos Nader)

Dispõe sobre o registro e informa-
ção sobre publicidade nos três Poderes 
da União.

Despacho: Às Comissões de: Trabalho, 
de Administração e Serviço Público Constitu-
ição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva Pelas Comissões – Art. 
24 II

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º os poderes executivo, legislativo e judi-

ciário manterá organizado um banco de dados com a 
discriminação das despesas com publicidade, apoios 
culturais e patrocínios, da administração direta e indi-
reta, publicando semestralmente, no diário oficial da 
união, relatório separado pelo tipo de mídia usado, 
seja no caso de produção própria, seja no caso de 
ser efetuado por empresa contratada ou por agente 
publicitário, discriminando ainda:

a) nome da empresa, do veículo de co-
municação, da localidade da veiculação e o 
valor nominal da despesa;

b) se a peça refere-se a algum programa 
institucional ou convênio;

c) nome da empresa produtora e do agen-
te publicitário;

d) no caso de produção gráfica o valor, 
nome da gráfica, quantidade e forma de dis-
tribuição.

e) No caso de apoios culturais e patrocí-
nios, deverá constar ainda o nome e a localiza-
ção do evento ou manifestação cultural.

Art. 2º Os dados referentes ao semestre encer-
rado devem ser publicados no Diário Oficial da União, 
no máximo 60 (sessenta) dias após seu término.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O objetivo deste projeto é garantir que os gastos 
com publicidade dos três Poderes, sejam de forma rá-
pida, objeto de análise de todos os cidadãos, permitindo 
assim amplo acesso aos dados estatísticos do setor 
público, em especial, aos gastos com publicidades.

De posse deste relatórios semestrais, todos 
poderão verificar, rapidamente, quem, quanto, quando 
e onde os Poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário 
estão utilizando seus recursos de publicidade.

Ademais, o principio da publicidade, contido no art. 
37 da Constituição Federal, garante o acesso dos cidadãos 
ás informações pertinentes aos atos da administração 
publica, principalmente àqueles vinculados à despesa 
publica. Nada mais justo, pois, do que se garantir ao povo 
brasileiro a informação dos valores gastos pelos três po-
deres da União com divulgação e propaganda.

Diante do aqui exposto solicito o apoio dos nobres 
Pares, para aprovação da presente proposição. 

Sala das Sessões, 13 de setembro de 2004. 
– Deputado Carlos Nader, PL –  RJ.

PROJETO DE LEI Nº 4.120, DE 2004 
(Do Sr. Carlos Nader)

Institui, a meia-entrada para pessoas 
portadoras de deficiências nos estabeleci-
mentos culturais, esportivos, de lazer e en-
tretenimento.

Despacho: Apense-se Este ao Pl-
5278/2001.

Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia-
ção Conclusiva Pelas Comissões – Art. 24 II

Publicação inicial art. 137, Caput – 
RICD

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Fica instituída, a meia-entrada para as pes-

soas portadoras de deficiências em estabelecimentos 
culturais, esportivos, de lazer e entretenimento.
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§ 1º Os estabelecimentos abrangidos por esta Lei, 
afixarão em locais visíveis junto à aquisição de ingres-
sos, informações sobre os benefícios desta .

§ 2º Na concessão do benefício da meia-entra-
da para as pessoas portadoras de deficiências, não 
poderão haver restrições de horário por parte dos es-
tabelecimentos abrangidos por esta Lei.

Art. 2º O descumprimento desta Lei sujeitará 
aos estabelecimentos abrangidos, as seguinte pe-
nalidades:

I – advertência;
II – multa de 500 (quinhentas) Ufir’s;
III – suspensão do alvará de funciona-

mento;
IV – cancelamento do alvará de funcio-

namento.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

De um modo geral, as pessoas portadoras de 
deficiências são fadadas a serem excluídas do con-
vívio social. Isso ocorre, também, em função de suas 
dificuldades financeiras e de locomoção.

Como é sabido por todos, a situação da popula-
ção de um modo geral é muito difícil, principalmente 
a das pessoas portadoras de deficiências, que con-
forme o grau de dificuldade de sua deficiência, sequer 
conseguem adquirir medicamentos de uso cotidiano 
e rotineiro.

Assim, a integração das pessoas portadoras de 
deficiências ao conjunto da vida social é um grande 
desafio, pois implica em facilitar o acesso em atividades 
de toda a natureza, especialmente nas atividades cul-
turais, esportivas, de lazer e entretenimento. 

Cabe registrar, que no estado do Rio de Janeiro 
existe legislação que contempla o pagamento da meia-
entrada para pessoas portadoras de deficiência.

Então, o presente projeto de lei, que ora apresenta-
mos visa única e exclusivamente, a reintegração das pes-
soas portadoras de deficiências ao convívio social.

Face ao exposto, e devido ao elevado cunho so-
cial do presente projeto de lei, coloco-o à apreciação 
dos nobres pares, para a devia apreciação.

Sala das Sessões, 13 de setembro de 2004. 
– Deputado Carlos Nader, PL – RJ.

PROJETO DE LEI Nº 4.121, DE 2004 
(Do Sr. Carlos Nader)

Institui o Sistema de Comunicação, Ca-
dastro e Atendimento Psicológico e Social 

aos pais de crianças e adolescentes desa-
parecidos e dá outras providências.

Despacho: Às Comissões de Seguran-
ça Pública e Combate ao Crime Organizado; 
Seguridade Social e Família e Constituição e 
Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva Pelas Comissões – Art. 
24 II

Publicação Inicial Art. 137, Caput – 
RICD

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Sistema de Comunicação 

e Cadastro de Crianças e Adolescentes Desapareci-
dos, destinado a dar agilidade e eficácia na busca de 
crianças e adolescentes que tenham desaparecido em 
todo o território Nacional.

§ 1º Somente será inscrita no Sistema a criança 
ou adolescente cujo desaparecimento tenha sido reg-
istrado perante a autoridade policial competente.

§ 2º Após o registro do desaparecimento da cri-
ança ou do adolescente, os pais passam a ter assistên-
cia psicológica e social por um período definido pelo 
órgão competente.

Art. 2º Os órgãos públicos federais, estaduais e mu-
nicipais, estações rodoviárias e ferroviárias, aeroportos, 
escolas e hospitais destinarão espaços nas suas repar-
tições, em locais de maior circulação de pessoas, para a 
afixação de cartazes ou similares, contendo identificação, 
fotografia e demais dados das crianças ou adolescentes 
desaparecidos, bem como colocar, em local apropriado, 
caixa coletora, papel e caneta para as anotações de 
denúncias, pistas e quaisquer informações que serão 
recolhidas e entregues à autoridade policial.

Art. 3º Os estabelecimentos de saúde, públicos ou 
privados, deverão, imediatamente, comunicar à Secre-
taria de Segurança Pública do Estado ou ao órgão com-
petente, dados identificadores das crianças ou adoles-
centes desacompanhados que neles derem entrada em 
estado inconsciente, de perturbação mental ou impos-
sibilitadas de se comunicar, por qualquer motivo.

Art. 4º O Poder Público disponibilizará número 
telefônico de ligação gratuita com o objetivo de receber 
denúncias de crianças e adolescentes desaparecidos.

Art. 5º Esta lei poderá ser regulamentada para 
assegurar a sua execução. 

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Hoje o número de pessoas desaparecidas no 
País, especialmente crianças, passa dos 10 mil casos. 
Embora não se possua dados consolidados que tra-
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duzam a exata dimensão deste fenômeno, estima-se 
que o número de ocorrências de desaparecimentos de 
crianças e adolescentes sejam superiores ao informado 
acima, em todo o País. 

O problema já atinge proporções consideráveis, 
e quase nada vem sendo feito para auxiliar às famí-
lias que vivem o drama do desaparecimento de um de 
seus membros, para tentar reencontrá-lo e, enquanto 
durar o desaparecimento, de receber a devida aten-
ção psicológica.

Com a presente proposição, tornamos obrigatório a 
afixação de cartazes com fotos de crianças e adolescen-
tes desaparecidos, em caráter permanente, no interior 
dos órgãos públicos Federais, Estaduais e Municipais. 

Sabe-se hoje que muitas crianças brasileiras são 
encaminhadas para a Europa por via de países da 
América do Sul, e isso ocorre nos chamados ônibus de 
carreira, que têm como ponto de partida as rodoviárias 
das principais capitais brasileiras.

Adotando as medidas propostas, estaremos dan-
do um passo fundamental para que o problema possa 
ser amenizado, permitindo àqueles que têm familiares 
desaparecido uma chance ou perspectiva de desco-
brir o paradeiro dos mesmos. É obrigação dos órgãos 
competentes oferecer o mínimo de atenção bem como 
o indispensável atendimento psicológico capaz de 
atenuar a dor da incerteza e preparar para o desfecho 
da perda definitiva ou do reencontro – episódio sempre 
traumático e de profundos efeitos na estrutura familiar, 
com reflexo em toda a comunidade.

Certo do grande alcance social da presente 
proposição, solicito aos nobres Pares apoio para aprova-
ção da presente medida. 

Sala de Sessões, 13 de setembro de 2004. – 
Deputado Carlos Nader. PL – RJ.

PROJETO DE LEI Nº 4.122, DE 2004 
(Do Sr. Carlos Nader)

Torna obrigatória a destinação de pelo 
menos 5% (cinco por cento) das unidades 
habitacionais desenvolvidas pelos Estados, 
municípios ou por ele subsidiados com re-
cursos da administração pública federal, a 
pessoas com idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos.

Despacho: Às Comissões de Seguri-
dade Social e Família; Desenvolvimento Ur-
bano; Finanças e Tributação (Art. 54 RICD) 
e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia-
ção Conclusiva Pelas Comissões – Art. 24 II

Publicação Inicial Art. 137, Caput – 
RICD

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam destinadas prioritariamente a pes-

soas com 60 (sessenta) anos ou mais, 5% (cinco por 
cento) das unidades habitacionais desenvolvidas pe-
los Estados, municípios ou por eles subsidiados com 
recursos da administração pública federal.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Esta proposição tem por objetivo precípuo, atender 
a pessoa idosa desamparada, que em razão de sua 
faixa etária, são virtualmente excluídas dos programas 
de financiamento de casa própria, subsidiados com 
recursos da administração pública federal, em todos 
os níveis da esfera Estadual e municipal. 

O presente projeto de lei, vem apenas cumprir 
um preceito básico da Constituição Federal, que em 
seus art. 6° e 230°, dos direitos sociais e dos direitos 
da família, da criança, do adolescente e do idoso, re-
spectivamente enunciados: 

“Art. 6o São direitos sociais a educação, 
a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a se-
gurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos de-
samparados, na forma desta Constituição.”

“Art. 230 A família, a sociedade e o Esta-
do têm o dever de amparar as pessoas idosas, 
assegurando sua participação na comunida-
de, defendendo sua dignidade e bem-estar e 
garantindo-lhes o direito à vida.”

Mediante os quais se depreende que o amparo e 
a proteção ao idoso é dever, não só da família, como 
também de toda a sociendade e do Estado.

Diante do aqui exposto, solicito o apoio dos nobres 
Pares para aprovação da presente proposição.

Sala das Sessões, 13 de setembro de 2004. 
– Deputado Carlos Nader, PL – RJ.

PROJETO DE LEI Nº 4.124, DE 2004 
(Do Sr. Carlos Nader)

Regula a divulgação de obras e pro-
jetos da Administração Pública Federal 
Direta e Indireta.

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público e Constitu-
ição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)
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Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia-
ção Conclusiva Pelas Comissões – Art. 24 II

Publicação Inicial Art. 137, Caput – 
RICD

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Além dos requisitos previstos no parágrafo 

1º do artigo 37 da Constituição Federal, na divulgação 
de propagandas institucionais veiculadas em qualquer 
meio de comunicação, inclusive em placas e “outdoors”, 
deverão constar as datas de início fim de execução da 
obra e/ou projeto e o percentual realizado em cada 
período de gestão governamental.

Parágrafo Único – As obras de que trata o “ca-
put” compreendem as obras públicas e projetos em 
todas as áreas governamentais, inclusive aqueles em 
execução ou já executados.

Art. 2º A inobservância do disposto na presente 
lei acarretará à chefia do respectivo órgão ou entidade, 
além das sanções previstas em lei, a obrigatoriedade 
de ressarcimento ao erário das despesas com a pub-
licidade.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A Vedação constitucional de veiculação de nomes, 
imagens, expressões ou símbolos que caracterizem 
a promoção pessoal não tem sido suficiente para im-
pedir o desvio de finalidade da divulgação das ações 
governamentais.

A sociedade moderna, consciente e politizada 
tem exigido dos governantes, cada vez mais, ética e 
seriedade na gestão pública como, também, transpar-
ência e respeito à verdade na comunicação dos fatos 
e ações de seus governos aos eleitores.

Para desestimular esta aplicação indevida de 
recursos públicos propomos tornar obrigatório a in-
formação da data de início e fim de execução de obra 
e/ou projeto e o percentual da obra realizado em cada 
período de gestão governamental.

A presente proposição dará ao interesse público 
um caráter educativo, informativo e fixará na memória 
da população o desempenho de cada governo.

Nada mais justo, ético e necessário que o pro-
posto por este Projeto de Lei, que contribuirá, decisi-
vamente, para evitar a usurpação de realizações e a 
distorção de informações à população, fazendo prev-
alecer o culto à verdade.

Diante do aqui exposto, solicito o apoio dos nobres 
Pares para aprovação da presente proposição. 

Sala das Sessões, 13 de setembro de 2004. 
– Deputado Carlos Nader, PL – RJ.

PROJETO DE LEI Nº 4.126, DE 2004 
(Do Senado Federal) 

(Comissão Mista – Art 142 e 143  
do Regimento Comum)

Acrescenta o art. 161-A ao Decreto-Lei 
nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código 
de Processo Penal, para prever regras espe-
ciais quanto à realização de laudo pericial e 
psicossocial nos crimes contra a liberdade 
sexual de criança ou adolescente.

Despacho: Publique-se. Submeta-se ao 
Plenário nos Termos do Art. 143 do Regimento 
Comum.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

Publicação Inicial Art. 137, Caput – 
RICD

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º O Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro 

de 1941 – Código de Processo Penal, fica acrescido 
do seguinte art. 161-A:

“Art. 161-A No caso de crime contra a liberdade 
ou o desenvolvimento sexual a envolver criança ou 
adolescente como vítima, o exame pericial será real-
izado em local separado, preservando-se sua imagem 
e intimidade, garantido acompanhamento dos pais ou 
responsáveis legais.

Parágrafo único. O juiz solicitará ainda a elabo-
ração de laudo psicossocial pela equipe interprofis-
sional de que trata o art. 151 da Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, 
com vistas a apurar outros elementos indicativos do 
abuso sexual.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor da data de sua 
publicação.

Justificação

A violação sexual contra criança e adolescente 
é marcada por vários aspectos de ofensa à dignidade 
humana, não sendo restrita ao ato sexual em si mesmo. 
Refere-se, por exemplo, também ao estigma discrimi-
natório em caso de o ato ser explorado comercialmente, 
às conseqüências de contrair doenças sexualmente 
transmissíveis ou de engravidar, e ao tratamento inva-
sivo em efetuação de laudo médico-pericial.

Em relação a esse último, o presente projeto pre-
tende minimizar os traumas decorrentes do mecanismo 
de produzir provas de violação sexual. Inicialmente, 
lembre-se do art. 88, inc. III, do Estatuto da Criança e 
do Adolescente, que determina, como linhas de ação 
da política de atendimento à criança e ao adolescente, 
serviços especiais de prevenção e atendimento médico 
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e psicossocial às vítimas de negligências, maus-tratos, 
exploração, abuso, crueldade e opressão.

Nesse sentido, a fim de não descuidar do mo-
mento delicado de produção do laudo médico-pericial, 
mediante a presente proposição é acrescido o art. 161-
A ao Código de Processo Penal. Nesse dispositivo, 
primeiro, em caso de crime contra a liberdade sexual 
de criança ou adolescente, o exame pericial será real-
izado em local separado, preservando-se a imagem e 
a intimidade da vítima, garantido o acompanhamento 
dos pais ou responsáveis legais. Segundo, o parágrafo 
único determina ao juiz solicitar elaboração de laudo 
psicossocial pela equipe interprofissional prevista no 
art. 151 do ECA.

Sala da Comissão, 13 de julho de 2004.

PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD) Nº 169, DE 2004 
(Da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados)

Dispõe sobre a concessão de contri-
buição corrente a entidades privadas sem 
fins lucrativos no exercício de 2004.

Despacho: Publique-se. Submeta-se 
ao Plenário.

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação.

Publicação Inicial Art. 137, caput – 
RICD

Faço saber que a Câmara dos Deputados apro-
vou e eu promulgo a seguinte resolução

Art. 1º Em atendimento ao disposto na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, fica autorizada, para o exer-
cício de 2004, a transferência de recursos financeiros 
relativos a dotações consignadas no Orçamento da 
Câmara dos Deputados, a título de contribuição cor-
rente, ao Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-Ame-
ricano, ao Grupo Brasileiro da União Interparlamentar, 
ao Grupo Brasileiro da Associação Interparlamentar 
de Turismo, à União Nacional dos Legislativos Esta-
duais e à Fundação Zerbini – Instituto do Coração, no 
limite das dotaçães a elas destinadas e observado o 
disposto na mencionada lei.

Art. 2º As entidades de que trata o art. 1º que 
exerçam atividade na área de saúde deverão observar 
as normas específicas que disciplinam a liberação, a 
aplicação e a prestação de contas dos recursos recebi-
dos, notadamente as que disponham sobre a celebra-
ção de convênios de natureza financeira e inclusive as 
relativas a licitações e contratos administrativos.

Art. 3º Por ocasião da elaboração da proposta 
orçamentária da Câmara dos Deputados, as entida-
des citadas no artigo 1º apresentarão o seu plano de 
trabalho, detalhado de acordo com as instruções ex-

pedidas pelo Departamento de Finanças, Orçamento 
e Contabilidade na época própria.

Art. 4º As alterações do plano de trabalho de-
penderão de aprovação prévia da Mesa Diretora da 
Câmara dos Deputados.

Art. 5º As contribuições correntes concedidas 
pela Câmara dos Deputados somente serão liberadas 
mediante a apresentação prévia de detalhado plano 
de trabalho e da prestação de contas das parcelas já 
recebidas, quando for o caso.

Art. 6º As prestações de contas deverão coinci-
dir com o plano de trabalho previamente aprovado e 
apresentarão as seguintes informações:

a) demonstrativo dos recursos recebidos, 
evidenciando os rendimentos de aplicação no 
mercado financeiro, quando for o caso, e os 
saldos remanescentes;

b) relação detalhada das despesas;
c) documentos originais fiscais ou equiva-

lentes, comprobatórios das despesas realiza-
das, devendo as faturas, recibos, notas fiscais 
e quaisquer outros documentos ser emitidos 
em nome da entidade e por esta devidamente 
atestados quanto à prestação ou entrega sa-
tisfatória dos serviços ou materiais;

d) no caso de repasse de recursos pela 
entidade a parlamentares e servidores para 
contratação de despesas, deverão ser anexa-
dos os respectivos comprovantes dos efetivos 
desembolsos.

§ 1º Os pagamentos das despesas contratadas 
deverão ser efetuados mediante cheque nominativo ao 
credor ou, ordem bancária, devendo ser anexados à 
prestação de contas os extratos bancários correspon-
dentes ao período de aplicação dos recursos.

§ 2º Os rendimentos das aplicações financeiras 
poderão ser aplicados no objeto do convênio ou da 
transferência, estando sujeitos às mesmas condições 
de prestação de contas exigidos para os recursos 
transferidos.

§ 3º A utilização dos recursos em despesas im-
próprias e/ou comprovadas de forma incompleta e/ou 
indevida ensejará glosas nas prestações de contas, 
devendo os respectivos valores ser corrigidos nos 
termos das normas vigentes e devolvidos à Câmara 
dos Deputados.

§ 4º A liberação de nova parcela de recursos 
será suspensa até a correção das impropriedades 
e/ou devolução das glosas apontadas pelos órgãos 
mencionados no art. 7º.

§ 5º Quando a prestação de contas não for en-
caminhada no prazo convencionado, o Departamento 
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de Finanças, Orçamento e Contabilidade notificará a 
entidade, dando o prazo máximo de trinta dias para 
sua apresentação, ou recolhimento dos recursos, in-
cluídos os rendimentos da aplicação no mercado fi-
nanceiro, acrescidos de juros e correção monetária, 
na forma da lei.

Art. 7º As primeiras vias dos comprovantes, após 
análise do Departamento de Finanças, Orçamento e 
Contabilidade e da Secretaria de Controle Interno, 
serão devolvidas à entidade interessada, com a ano-
tação daquele departamento de que foram objeto de 
prestação de contas de recursos concedidos pela Câ-
mara dos Deputados.

Parágrafo único. O Departamento de Finanças, 
Orçamento e Contabilidade providenciará cópias dos 
documentos a que se refere o caput, as quais deverão 
ser substituídas pelos originais no respectivo processo 
de prestação de contas.

Art. 8º A prestação de contas referente a todo o 
exercício deverá ser apresentada em prazo a ser fixado 
em instrução normativa de encerramento do exercício 
financeiro expedida pela Diretoria-Geral e conter, além 
das informações do art. 6º, o balanço geral e o parecer 
do Conselho Fiscal da entidade.

Art. 9º O Departamento de Finanças, Orçamento 
e Contabilidade analisará as contas e emitirá parecer 
que será encaminhado à Secretaria de Controle Inter-
no, a qual verificará a regularidade das contas e emitirá 
o respectivo relatório e certificado de auditoria, antes 
da apreciação pela Mesa Diretora.

Art. 10. A Mesa Diretora ou a Diretoria-Geral, 
sempre que julgarem necessário, poderão determinar 
a verificação in loco da aplicação dos recursos con-
cedidos pela Câmara dos Deputados.

Art. 11. É vedado às entidades beneficiárias de 
recursos públicos previstos nesta resolução:

a) permitir a utilização de cotas parla-
mentares no pagamento de despesas de res-
ponsabilidade da entidade;

b) deixar os recursos na conta bancá-
ria por mais de um mês sem aplicá-los em 
caderneta de poupança, ou por prazo infe-
rior a trinta dias sem aplicá-los no mercado 
financeiro de curto prazo ou em operação de 
mercado aberto lastreada em título da dívida 
pública federal;

c) contratar a aquisição de bens ou a 
prestação de serviços antes do depósito dos 
recursos em sua conta corrente;

d) aplicar os recursos em despesa não 
prevista no plano de trabalho aprovado pela 
Mesa Diretora;

e) realizar despesas a titulo de taxa de 
administração, de gerência ou similar;

f) efetuar pagamento, a qualquer título, 
a servidor ou empregado público, integrante 
de quadro de pessoal de órgâo ou entidade 
pública da administração direta ou indireta, 
por serviços de consultoria ou assistência 
técnica.

Art. 12. Os deputados e servidores, quando de-
signados pelas entidades para participarem de eventos 
custeados pelas contribuições correntes recebidas da 
Câmara dos Deputados, apresentarão relatório das 
atividades desenvolvidas à Presidência da Casa, no 
prazo de até quinze dias, a contar da data final do 
respectivo evento.

§ 1º Esgotado o prazo previsto no caput, serão 
divulgados os dados relativos à viagem, com a res-
salva expressa de que a apresentação do relatório 
encontra-se pendente.

§ 2º O relatório tratado no caput deste artigo 
informará, além das atividades realizadas, o deta-
lhamento das despesas concernentes aos eventos 
custeados pelas entidades relacionadas no art. 
1º desta resolução e receberá ampla publicidade, 
inclusive com sua divulgação por meio da página 
desta Casa na rede mundial de computadores (In-
ternet).

Art. 13. Ficam convalidados os atos praticados 
em consonância com o Ato da Mesa nº 41/2004.

Art. 14. Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicacão, com efeitos financeiros a partir de 
1º de janeiro de 2004.

Sala das Sessões, 15 de setembro de 2004. 
– Deputado João Paulo Cunha, Presidente da Câ-
mara dos Deputados.

DECISÃO DA MESA

Embora, por seus membros abaixo assinados, 
resolveu apresentar o PL nº 169, de 2004, que “dispõe 
sobre a concessão de contribuição corrente a entida-
des privadas sem fins lucrativos no exercício de 2004”, 
instruído no Processo nº 107.526/04.

Câmara dos Deputados, 15 de setembro de 2004. 
– Deputado João Paulo Cunha, Presidente – Depu-
tado Inocêncio Oliveira, 1º Vice-Presidente – Depu-
tado Luiz Piauhylino, 2º Vice-Presidente – Deputado 
Geddel Vieira Lima, 1º Secretário – Deputado Se-
verino Cavalcanti, 2º Secretário – Deputado Nilson 
Capixaba, 3º Secretário – Deputado Ciro Nogueira, 
4º Secretário.
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INDICAÇÃO Nº 3.741, DE 2004 
(Do Sr. Carlos Abicalil)

Sugere à Presidência da Câmara dos 
Deputados a contratação de Museólogos 
para atuarem no Museu desta Casa.

(Recebido como Requerimento nº 
2.145/2004, Publique-se.)

Nos termos do art. 113 do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, sugerimos a esta Presidência 
a contratação de profissionais museólogos para atua-
rem no Museu da Câmara dos Deputados.

Justificação

A Comissão de Educação e Cultura 3 de junho 
do corrente ano uma audiência pública onde foi deba-
tida a “Política de Museus e o Sistema Brasileiro de 
Museus”, numa tentativa de ampliar o diálogo sobre o 
patrimônio nacional em prol da salvaguarda da nossa 
identidade cultural e social.

Foi convidada a participar desta audiência públi-
ca a Senhora Teima Lasmar, Presidenta do Conselho 
Federal de Museologia.

Em seu depoimento ela afirmou que “os museus 
– sejam eles das mais diversas tipologias – desenvol-
vem tarefas que tratam da preservação, da pesquisa. 
da difusão, da educação e da comunicação de seus 
acervos, que são patrimônio levado a todos nós. São, 
portanto, locais de memória. Todavia, são também lo-
cais estratégicos, se pensarmos sob o ponto de vista 
de sua utilidade. E consenso na comunidade museo-
lógica que, além de guardiões do material e do imate-
rial, os museus são importante instrumento de inclu-
são cultural e social. Isto se explica se entendermos 
que uma das principais missões dos museus é servir 
ao cidadão.

Os museus são obras dos homens e a eles de-
vem servir, seja no campo da pesquisa e da formação, 
seja no da constituição e fortalecimento do sentimento 
de cidadania.

...Muito há que se fazer pelos museus e pela 
museologia em nosso País, mesmo porque ainda so-
mos um país em construção. No que concerne espe-
cificamente à atuação dos profissionais nos museus, 
o Cofem, em cumprimento ao que determina a Lei nº 
7.287, de 18 de dezembro de 1984, regulamentada pelo 
Decreto nº 91.775, de 15 de outubro de 1985, vem, 
dentro de suas possibilidades, exercendo o seu papel 
de legislador e fiscalizador do exercício profissional. 
Todavia, a realidade que se apresenta em todo o País 
é perversa: dos cerca de 2 mil museus existentes, po-
demos dizer, a grosso modo, que em apenas 40% deles 
há museólogos atuando. Este quadro se configura pelo 

que se segue: não existência da categoria museólogo 
nos quadros de instituições federais, estaduais e muni-
cipais; não realização de concursos públicos em todas 
as esferas administrativas, baixos salários carência, de 
cursos de graduação em Museologia.

Em busca de reverter este quadro, muitas institui-
ções, como o próprio Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional – IPHAN, estão revendo seus planos 
de cargos e salários e programando a realizacão de 
concurso para prover os seus quadros de profissionais 
que dêem conta da salvaguarda do patrimônio nacional 
(arquitetos, museólogos, arqueólogos, historiadores, 
bibliotecários, arquivistas e outros).

Mas isto não é o suficiente: é preciso que todas 
as instituições – como esta própria Câmara dos Depu-
tados e o Senado Federal – que valorizam e preser-
vam a história política brasileira por meio de museus, 
bibliotecas e arquivos próprios, contratem museólogos 
para os seus museus. Na biblioteca e no arquivo des-
ta Casa trabalham bibliotecários e arquivistas. E no 
museu? Há algum museólogo no museu da Câmara 
dos Deputados? Causa-nos estranheza que não. Pre-
cisamos corrigir esses equívocos que ocorrem nas 
instituições que criam as legislações, pois elas são o 
espelho para o País.

Vale salientar que o debate desenvolvido com a 
participação de parlamentares da Comissão de Edu-
cação e Cultura, de grupos organizados da sociedade 
civil e especialistas, somente aprofundou e confirmou 
o que foi colocado pela Srª Telma Lasmar.

Assim, face do exposto pela Presidenta do Con-
selho Federal de Museologia e considerando que esta 
Presidência tem se pautado por ações positivas em total 
acordo com os preceitos jurídicos e democráticos que 
norteiam o Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, sugerimos a contratação de museólogos para 
compor o quadro de funcionários desta Casa.

Sala das Sessões, 31 de agosto de 2004. – Depu-
tado Carlos Abicalil.

O SR. PRESIDENTE (Elimar Máximo Damasceno) 
– Finda a leitura do expediente, passa-se ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Nilson 
Mourão.

O SR. NILSON MOURÃO (PT – AC. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
ocupo mais uma vez a tribuna desta Casa para tecer 
algumas reflexões acerca do atual processo eleitoral.

São 5.500 Municípios brasileiros que estarão de-
cidindo nos próximos 20 dias os caminhos que deverão 
seguir na administração pública.
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No meu Estado, o Acre, Sr. Presidente, há ver-
dadeira festa democrática. A população parece que se 
interessa mais, que se integra mais ao processo quan-
do a decisão é de âmbito municipal. Ela sabe o nome 
da sua rua, conhece o seu Vereador, a sua escola. O 
Prefeito é uma pessoa acessível a todos. Então, há 
um interesse bastante grande do povo acreano pelo 
processo eleitoral.

Na Capital do Estado, em Rio Branco, disputamos 
as eleições oferecendo ao povo da Capital o nome de 
Angelin, professor da Universidade Federal do Acre 
e Deputado Estadual do Partido dos Trabalhadores, 
que conseguiu unificar em torno de si vários partidos 
políticos, formando o que chamamos na região de 
frente popular.

Surpreende-me a campanha que o nosso candi-
dato está realizando. Uma campanha de alto nível, tem 
mostrado ao povo de Rio Branco as suas propostas. 
Tem se firmado na campanha eleitoral positivamente 
ao mostrar quais as metas que pretende atingir na área 
da educação, da saúde, da geração de empregos, da 
pavimentação de ruas, do transporte público. Enfim, 
apresenta um conjunto de questões na área do sane-
amento básico, do abastecimento de água, porque há 
um colapso permanente. Por causa dessas propostas, 
o nome do companheiro Angelin cala fundo no coração 
do povo de Rio Branco.

Lamento profundamente que o nosso opositor 
Márcio Bittar, ex-Deputado Federal, esteja baixando 
tanto o nível da campanha, ao apelando para baixa-
rias e, sobretudo, Sr. Presidente, mentir para o povo 
de Rio Branco.

A palavra mentira é forte, particularmente quando 
se usa a tribuna desta Casa. A expressão mais adequa-
da seria “faltar com a verdade”. Mas é preciso dizer ao 
povo brasileiro que o candidato da situação, apoiado 
pelo atual Prefeito Isnard Leite, pelo Prefeito anterior 
Mauri Sérgio, pelo Sr. Flaviano Melo, pelo Sr. Narciso 
Mendes, reúne em torno de si aquilo que existe de pior 
na política acreana: falseia a realidade, tenta mostrar 
para o povo algo que não representa e que não é ver-
dade; não é a mudança, não é a nova política, não é 
a política com P maiúsculo, com ética e com respeito 
ao povo. Ao contrário, é o fisiologismo puro, é a políti-
ca do toma-lá-dá-cá, da enganação e da demagogia. 
Sua campanha tem sido marcada permanentemente 
por falta de propostas e de visão.

Sr. Presidente, pode até parecer forte, mas é 
preciso dizer da tribuna desta Casa essas questões. 
Esta é uma Casa pública, nossa vida de políticos é 
pública. Portanto, o debate tem de ser feito às cla-
ras. Estou absolutamente convicto de que o povo do 
Acre, particularmente de Rio Branco, nossa Capital, 

já enterrou definitivamente aquela política vazia, sem 
propostas, baseada no toma-lá-dá-cá, na demagogia 
e na enganação do povo. O povo não quer mais isso. 
O povo quer propostas, questões concretas.

O povo quer candidatos que saibam dialogar e 
apresentem propostas reais. O povo não quer mila-
gres e sabe que estes só partem de Deus. Os mila-
greiros, aqueles que pregam fantasias estão sendo 
derrotados.

Por isso, Sr. Presidente, tenho convicção de que 
a política limpa, séria e honesta, expressa com pro-
postas pelo candidato de Rio Branco, Angelin, será 
vitoriosa neste pleito eleitoral.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA (PP 

– SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, nesta manhã, quero elogiar o nos-
so colega Deputado Vanderlei Assis, que encabeça, 
como 1º Secretário, a Frente do Software Livre. Esse 
Deputado não tem poupado esforços por um trabalho 
árduo e que depende da colaboração de vários cole-
gas, mas S.Exa. sozinho, no comando dessa Frente, 
embora pareça tautológico, tem desenvolvido um tra-
balho à altura e necessário para que possamos pensar 
em implantar o software livre não só na Câmara, mas 
também em todo o Brasil, tendo em vista os elevados 
custos que não podemos despender porque não so-
mos um país tão rico como pensam. Temos riquezas, 
sim, mas precisamos implantar tecnologias que sejam 
a nosso favor, e não contra nós.

A favor disso trabalha e luta o Deputado Vanderlei 
Assis, e a Frente hoje está se tornando alvissareira, 
sendo talvez a mais ativa na Casa e fora dela. Parabéns 
e continue assim, Deputado Vanderlei Assis.

O Deputado Nilson Mourão falou a respeito das 
eleições e não poderia me furtar também a esclare-
cer alguns pontos a respeito desse assunto, uma vez 
que vimos conversando nestes dias que antecedem 
as eleições municipais e tentando mais uma vez dei-
xar bem claro que é o único momento em que o povo 
tem realmente poder.

Por isso, senhores telespectadores, esse poder 
tem de ser exercido já nestas eleições, porque 2 anos 
depois teremos uma outra que será, sem dúvida algu-
ma, acirrada, aquela que, de certa forma, coordenará 
e conduzirá os destinos de toda a Nação: as eleições 
para Presidente da República, Governadores e Depu-
tados Federais e Estaduais. Portanto, nas eleições 
municipais já não devemos errar, embora os homens 
sejam falíveis e errem a todo momento. A análise com 
clareza dos candidatos deve ser a primeira coisa a se 
fazer agora. Se ainda não fizemos, devemos fazê-lo 
ainda hoje. Os programas políticos chatos devem ser 
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assistidos com bastante rigor, com uma visão crítica, 
porque esta é a hora de exercer o poder que se tem 
e, quem sabe, não cometer os mesmos erros. Incluo-
me entre aqueles que cometeram esses erros por-
que também fui um eleitor, durante muito tempo, que 
meramente assistia apático ao processo político até 
o momento em que decidi participar ativamente dele. 
Participar ativamente é também votar, definir aqueles 
que dirigirão os destinos do nosso Município, do nosso 
Estado e da nossa Nação.

Os destinos dos nossos Municípios são geri-
dos pelos Prefeitos e Vereadores. Então, analisemos 
o que efetivamente têm feito aqueles que querem se 
reeleger. O meu recado é para esses que querem se 
reeleger: o que fizeram nesses 4 anos? O povo certa-
mente os avalizará.

Falarei no Grande Expediente sobre a Prefeitura 
de São Paulo, o que lá foi feito, e sobre aqueles que 
almejam 4 anos à frente da Prefeitura do maior Muni-
cípio do País.

Muito obrigado.
O SR. JOÃO BATISTA (PFL-SP. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
recentemente, este Parlamentar veio à tribuna ques-
tionar o fato de a Prefeitura do Estado de São Paulo 
insistir na construção de Centros de Educação Unifi-
cados –  CEUs em vez de escolas convencionais, que, 
além de serem menos onerosas, poderiam atender a 
um número maior de crianças.

Parece, nobres colegas, que há outras razões afo-
ra a visibilidade gerada pelos imponentes CEUs, carros-
chefes da propaganda política no horário eleitoral da 
Prefeita Marta Suplicy. É o que se pode depreender a 
partir de artigo publicado pela Folha de S.Paulo, edição 
de 29 de agosto do corrente, sob o título: Empreiteiras 
dos CEUs doaram R$2,5 mi ao PT.

Segundo a matéria, senhoras e senhores, o va-
lor repassado pelas construtoras representa 57% das 
doações de pessoas jurídicas ao Diretório Nacional do 
Partido em 2002 e 2003.

Duas construtoras que participam ou participaram 
da construção de pelo menos 12 CEUs receberam do 
Município de São Paulo, na gestão da atual Prefeita, 
cerca de 200 milhões e 400 mil reais e vão receber 
mais 73 milhões, correspondentes ao valor empenha-
do e ainda não pago.

Interessante: quando era oposição, o Partido 
dos Trabalhadores defendia com unhas e dentes o fi-
nanciamento público de campanha, por considerá-lo 
um instrumento de moralização do sistema eleitoral, a 
partir do afastamento da representação com respeito 
aos seus financiadores privados. No poder, entretan-
to, o PT continua defendendo o financiamento público 

de campanha, sem, contudo, dignar-se a comentar a 
relação no mínimo bizarra entre seus atos governa-
mentais e seus financiadores.

Enquanto isso, senhoras e senhores, muito pou-
cas famílias de sortudos desfrutam das dependências 
dos magníficos CEUs, ao passo que uma legião de 
crianças permanece fora das salas de aula, desco-
nhecendo por completo o significado da cidadania e, 
em especial, o estrago causado por interesses políti-
co-partidários em suas vidas.

Para concluir, Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que 
determine a divulgação deste pronunciamento nos ór-
gãos de comunicações oficiais desta Casa e no pro-
grama A Voz do Brasil, bem como a transcrição nos 
Anais do artigo que encaminho em anexo.

Muito obrigado.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA-
DOR

Empreiteiras dos CEUs doaram R$2,5 mi ao PT

Rubens Valente
Da reportagem local

Ana Flor
Da sucursal de Brasília

O PT engordou seus cofres com R$2,51 milhões 
doados por três empreiteiras responsáveis pela cons-
trução dos CEU (Centros Unificados de Ensino), carro-
chefe da propaganda no horário eleitoral da Prefeita de 
São Paulo, Marta Suplicy (PT). O valor representa 57% 
das doações de pessoas jurídicas recebidas pelo dire-
tório nacional do partido nos anos de 2002 e 2003.
Desde que Marta Suplicy iniciou a construção das 
escolas, em 2002, a Construtora OAS Ltda., sediada 
em Salvador (BA), fez seis doações diretas ao diretório 
nacional do PT, em seu próprio nome, e três indiretas, 
por meio da Coesa Engenharia Ltda., que integra o 
Grupo OAS.

A Carioca Christiani Nielsen Engenharia, sediada 
no Rio de Janeiro, doou R$519 mil ao PT nacional e 
R$100 mil ao diretório paulista do partido.

Em nota, o tesoureiro do PT, Delubio Soares, 
que se recusou a conceder entrevista sobre doações 
partidárias, informou que as doações de pessoas fi-
sicas e jurídicas “respeitam o disposto na legislação 
em vigor”.

O Presidente do PT, José Genoíno, também se 
negou a falar sobre o assunto (veja texto à parte).

A OAS e a Carioca Christiani Nielsen partici-
pam ou participaram da construção de pelo menos 12 
CEU. Segundo levantamento feito pela assessoria do 
vereador Ricardo Montoro (PSDB-SP) no sistema de 
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acompanhamento de gastos da prefeitura, o município 
pagou pelo menos R$200,4 milhões às duas empre-
sas na gestão de Marta Suplicy. O valor empenhado e 
ainda não pago às empresas é de aproximadamente 
R$73 milhões.

Pela lei, os partidos políticos podem receber recur-
sos em suas contas partidárias e até repassá-los para 
campanhas eleitorais. No entanto, os nomes desses 
doadores partidários não constam das prestações de 
conta das campanhas eleitorais divulgadas ao fim das 
disputas pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e pelos 
TRE (Tribunais Regionais Eleitorais). Assim, tornam-se 
doações eleitorais ocultas.

Nas prestações, os recursos surgem apenas 
como transferências do caixa do partido para o caixa 
da campanha eleitoral.

No último dia 1º, a Folha revelou que pelo menos 
R$20 milhões obtidos pelos diretórios do PSDB e do 
PT durante as campanhas de 2000 e 2002 trilharam 
esse caminho. Após a reportagem, o TSE informou que 
passará a divulgar pela Internet também os nomes dos 
doadores partidários. Além de ajudar o caixa do PT, a 
OAS doou, em 2002, R$1 milhão para o comitê finan-
ceiro único do então candidato presidencial petista, 
Luiz Inácio Lula da Silva. A empreiteira também doou 
R$500 mil para o Governador de São Paulo, Geraldo 
Alckmin (PSDB), e ajudou pelo menos 20 candidatos 
a deputado e governos estaduais de partidos diversos. 
Mas o caixa central do PT foi o único, entre os partidos, 
a receber recursos da OAS em 2003.

O PT arrecadou no ano passado R$1,1 milhão 
em doações empresariais. Deixou bem para trás o 
PSDB, que recebeu R$422 mil de empresas. O maior 
doador tucano foi a Sodepa Sociedade Publicidade, 
com R$200 mil.

Tanto a OAS quanto a Carioca Christiani não fi-
zeram doações ao PSDB em 2003.

O PT também foi bem superior ao parceiro de 
governo PL, que recebeu apenas R$60 mil de pessoas 
jurídicas. Além da Coesa, o PT registrou outra doação 
indireta. As empresas Thimino e Chieni Comércio de 
Alimentos aparecem como doadoras de R$100 mil 
cada uma.

A Folha apurou que o nome de fantasia das em-
presas é Noah Gastronomia. Trata-se da empresa res-
ponsável pelo atendimento dos restaurantes da cadeia 
de hotéis Blue Tree Towers. O PT tem feito encontros 
partidários nos hotéis da cadeia.

De acordo com o balanço, o partido gastou cer-
ca de R$90 mil com esses hotéis no ano de 2003. Em 
março de 2002, a Prefeita Marta Suplicy viajou a tra-
balho ao Japão acompanhada da executiva do Blue 
Tree Chieko Aoki e de outros 40 empresários.

O SR. OSÓRIO ADRIANO (PFL – DF. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
gostaria de abordar neste pronunciamento a alta dos 
juros anunciada esta semana pelo COPOM, de 16% 
para 16,25%, sob a justificativa de medo da inflação.
As medidas financeiras tomadas pelo Governo impõem 
à Nação um ambiente de novela. A cada mês temos 
um novo capítulo, cheio de dramas, suspenses e 
expectativas: de um lado, uns encenando os dramas, 
do outro, o povo, sofrendo todas as conseqüências 
daí decorrentes.

Todos estamos assistimos à adoção desta políti-
ca monetarista do Governo que somente beneficia os 
setores financeiros, nunca o setor produtivo. A pers-
pectiva de inflação é o vilão da história, e os juros al-
tos são dosados como milagrosa poção para salvar o 
moribundo. Transparece em tudo isso a incapacidade 
do Governo para encontrar alternativas capazes de 
assegurar o desenvolvimento sustentável da econo-
mia do País.

Os juros básicos, a SELIC, embora tenham sofri-
do algumas reduções em período anterior, encontra-
vam-se ainda no patamar bastante elevado de 16%. 
Mas o COPOM achou por bem elevá-los para 16,25%, 
e propalando a idéia de que não vai parar por aí, de 
que este é o início de um novo período de ascensão 
da taxa. Justifica-se, mais uma vez, alegando receio 
de inflação.

Os próprios economistas, entretanto, contradizem 
esse falso fundamento. Não temos no Brasil neste mo-
mento inflação de demanda. O setor produtivo seguia 
um processo de elevação de sua atividade e, natural-
mente, de reajuste de seus custos. Se houve pressão 
inflacionária, ela foi provocada principalmente pelos 
reajustes de tarifas dos serviços públicos. O próprio 
Governo é o culpado, e ainda aumenta os impostos, 
sobrecarregando os custos da produção. Eleva a ar-
recadação das receitas tributárias, mas não aumenta 
os gastos orçamentários da Nação.

Ora, Sr. Presidente, os economistas mais escla-
recidos apontam os rumos certos para o desenvolvi-
mento e para a contenção do processo inflacionário. 
Esse caminho é muito fácil, todos o conhecemos de 
cor: estímulo a investimentos no setor produtivo e não 
às aplicações financeiras. O caminho é a redução da 
carga tributária, que proporcionará mais competitivida-
de e capacidade de produção às empresas industriais, 
comerciais, do agronegócio e dos setores de prestação 
de serviços. Ao lado disso, a política de contenção dos 
gastos públicos.

Sr. Presidente, o Brasil está em segundo lugar 
entre os países que praticam as mais elevadas taxas 
se juros reais. Aqui os juros reais são de 9,47%; so-
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mente somos ultrapassados pela Turquia, onde se 
registram 10,9%. No México, 4,4%; na Índia, 3%; na 
Colômbia, 1,8%; no Japão, 0,3%. Os Estados Unidos 
têm juros negativos: – 1,1%. Lá a inflação é mais alta 
do que os juros.

As economias que crescem, que querem cres-
cer, somente o conseguem se adotam baixas taxas de 
juros, facilitam o crédito e investem no setor produtivo. 
Assim contêm a inflação em níveis ínfimos. É o que 
tenho repetido sempre desta tribuna.

No Brasil, adota-se uma política agressiva de 
juros altos para conter a inflação. E para o que mais? 
Para reverter qualquer expectativa de investimento e 
de desenvolvimento.

Somente com a elevação da Taxa SELIC em 
mais 0,25%, a dívida pública cresce mais de 1 bilhão 
de reais no curso de 12 meses. Com isso o estoque 
da dívida interna em títulos, que em agosto era de 761 
bilhões, terá novo aumento.

Quem se responsabiliza por esse dano à Nação? 
O Governo assumirá a responsabilidade por mais essa 
sangria das receitas públicas? É claro que não. Pen-
sa-se é em aumentar cada vez mais o superávit pri-
mário para saldar a dívida. Já se fala até em elevá-lo 
de 4,25% para 4,5% do PIB. Teremos assim cada vez 
menos investimentos para aplicação em infra-estrutu-
ra, no setor produtivo.

É hora, Sr. Presidente, nobres Deputadas e Depu-
tados, de procurarmos novos caminhos para o nosso 
País. Não podemos estar coniventes com essa diretriz 
destrutiva para a nossa economia, contrária ao desen-
volvimento. Não podemos jogar a culpa pelo processo 
inflacionário e pela estagnação econômica, como já 
se prenuncia, nos ombros dos empresários, dos tra-
balhadores, do povo.

O Governo tem de fazer sua parte, tem de cum-
prir a sua missão, reduzindo gastos desnecessários ou 
acrescidos com a ampliação da estrutura administrati-
va, reduzindo impostos, ampliando as margens dispo-
níveis para investimentos. Os jornais anunciam que o 
Ministro José Dirceu aumentou de aproximadamente 
quatrocentos para mais de quinhentos o número de 
funcionários da Casa Civil.

Por outro lado, apesar das arrecadações espe-
taculares dos tributos e da superação das previsões 
do superávit primário, o País continua a arcar com 
déficits mensais contínuos em conta corrente. Onde 
vamos parar?

Temos de produzir. Se assim continuar, caberá 
ao povo dar a resposta necessária aos que se elege-
ram somente pensando nas glórias dos cargos e das 
funções públicas, esquecendo-se dos compromissos 
assumidos em suas campanhas eleitorais.

Em outubro próximo será um momento importan-
te para esse encontro entre o povo e os que desejam 
representá-lo. Serão eleições municipais e estaduais, 
mas terão o peso de sua manifestação contra essa 
política perigosa para os destinos de nosso País.

Sr. Presidente, precisamos sobretudo produzir, 
diminuir juros e impostos, dar trabalho a quem se en-
contra desempregado. Essa é a solução!

Muito obrigado.
O SR. ARNON BEZERRA (PTB – CE. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, há cerca de 15 dias, fiz comentários a respeito 
de irregularidades praticadas no Município de Juazeiro 
do Norte pelo Sr. Prefeito Carlos Alberto da Cruz. Na-
quela oportunidade, apresentei documentação sobre 
o assunto. Lamentavelmente, pouco depois, assisti ao 
Deputado Federal Mauro Benevides –  cito o nome 
de S.Exa. porque também fui citado naquela sessão 
–  defender o Prefeito.

Tenho enorme respeito pelo ex-Presidente do 
Senado e do Congresso Nacional, Deputado Mau-
ro Benevides, que, com a vontade –  a qual entendo 
perfeitamente –  de atender às reivindicações de seus 
eleitores, notadamente de meia dúzia de Vereadores 
que votam com S.Exa., questionou minhas afirmações, 
dizendo que eram improcedentes. 

O que é improcedente não é verdade. O que não 
é verdade é mentira, e este não é o caso.

Mandei deixar a referida documentação no gabi-
nete do Deputado Mauro Benevides para que possa 
aprofundar-se no assunto, sob pena de ter de escrever 
também na sua história uma página amarga da vida po-
lítica, por defender pessoa que nunca teve qualificação 
e que lamentavelmente enganou o povo de Juazeiro. 
O Prefeito elegeu-se com a promessa de moralização, 
contando inclusive com o meu voto, do que me arrepen-
do profundamente. Não só me arrependo, mas também 
lamento que tenha frustrado a população.

O Prefeito constituiu empresa de limpeza públi-
ca e tirou a responsabilidade pela limpeza do Municí-
pio de Juazeiro do Norte, com 250 mil habitantes, de 
uma das mais sólidas empresas do Estado do Ceará, 
a Marquise, que atua no ramo da construção civil, es-
pecificamente de aeroportos –  o aeroporto de João 
Pessoa está sendo construído por ela. Passou o con-
trato para uma empresa constituída por laranjas e com 
capital de aproximadamente 122 mil reais numa lici-
tação de 33 milhões de reais, quase trezentas vezes 
aquele valor. Pode até ser que não haja nada demais 
nisso. No entanto, a proprietária da firma é mãe de um 
dos laranjas do Prefeito: Dona Maria do Socorro Lira 
Nobre, senhora de respeito, aposentada que recebe 2 
salários mínimos e não tem a menor condição de ter 
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uma empresa dessas. O segundo proprietário é Cícero 
Canuto de Araújo, um desempregado, coitado, que teve 
de sair de Juazeiro porque não tinha emprego –  ele 
não sabia que é dono desse grande negócio.

Constam do contrato as assinaturas dos referi-
dos cidadãos, lamentavelmente, com o aval do Prefeito 
Municipal e do Sr. Secretário José Ramos de Araújo. 
Só que as assinaturas não conferem com as originais. 
É como perguntar a uma criança a semelhança entre 
o preto e o branco: não há nenhuma, são totalmente 
diferentes.

O fato já foi denunciado e deu origem a CPI na 
Câmara de Vereadores. Infelizmente, o Prefeito contro-
la a Câmara. Por isso, pedimos ao Ministério Público, 
à Polícia Federal, ao Tribunal de Contas da União e à 
Controladoria-Geral da União que fizessem a investi-
gação do caso.

Em abril, o Prefeito Municipal, Carlos Alberto da 
Cruz, foi motivo de chacota nacional, quando patroci-
nou liberação do pagamento de multas de trânsito –  60 
multas por Vereador. A notícia foi veiculada no Jornal 
Nacional. Está na documentação a assinatura do Pre-
feito autorizando a dispensa desse pagamento.

Há outro fato. O genro do Prefeito, Edilberto Na-
poleão de Araújo, comprou um posto de gasolina, mas, 
quando terminou de pagá-lo e foi passar a escritura, 
descobriu que estava penhorado à TEXACO do Brasil. 
Agora, ele está entrando na Justiça para reaver o que 
foi pago. Eles poderiam tê-lo comprado antes. Por que 
só o fizeram agora no final?

Tenho aqui também uma coleção de denúncias 
feitas pela imprensa cearense. Uma delas se refere à 
matéria da revista Veja intitulada Uma Praga Nacional 
–  Como Pegar um Corrupto, de autoria da jornalista 
Mônica Weinberg. O corrupto que pegaram foi jus-
tamente o Presidente da Câmara de Vereadores da 
minha cidade, construída pelo padre Cícero Romão 
Batista, e que se projeta nacionalmente pelo turismo 
religioso, pelo artesanato, pela indústria de transforma-
ção de algodão, de borracha, de calçados e de jóias. 
Lamentavelmente, o Poder Público faz essa patifaria 
a que estamos assistindo. 

A Câmara Municipal constituiu comissão de sindi-
cância, da qual participaram alguns Vereadores da Opo-
sição, notadamente Dr. Santana, do PT; Tarso Magno, 
do PHS; Pedro Borges, do PPS; e José Nilton, do PTB. 
Eles verificaram todos os casos que envolviam compras 
da Prefeitura e tiraram a seguinte conclusão:

“Consoante já exaustivamente ventilado, 
a improbidade campeia saltitante na Prefeitura 
de Juazeiro do Norte, corroendo os recursos 
destinados, principalmente, à educação do 
Município”.

Um Município tão carente de recursos para a 
educação, Sr. Presidente, está sendo assaltado –  la-
mentavelmente, é esta a expressão.

Prossegue o relatório:

“Destarte, os nobres edis desta Comis-
são apresentam o presente relatório às con-
siderações desta Câmara. E que nós, Vere-
adores abaixo subscreventes, não soframos 
a pena da indiferença, como contrapartida 
aos incessantes esforços de dias, pelo lídimo 
trabalho de promover a defesa da probidade 
nesta cidade.

Juazeiro do Norte, 23 de março de 
2004”.

Assinam: Dr. Santana, do PT; Tarso Magno, do 
PHS; Pedro Borges, do PPS; José Nilton, do PTB.

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
é esse o registro que tenho a fazer, justamente porque 
ouvi o Deputado Mauro Benevides defender aqui, em 2 
ou 3 ocasiões, o Prefeito e a Câmara de Vereadores de 
Juazeiro do Norte. Tenho certeza de que o nobre cole-
ga fará estudo profundo da documentação que mandei 
deixar em seu gabinete esta manhã e, evidentemen-
te, não se deixará levar por notícias falsas, que estão 
criando grande dificuldade para esse Parlamentar cuja 
história o Ceará aprendeu a ouvir e a respeitar, e que 
tem também todo o meu respeito.

Muito obrigado.
(A documentação a que se refere o Deputado Ar-

non Bezerra encontra-se na Coordenação de Arquivo 
do Centro de Documentação e Informação da Câmara 
dos Deputados, conforme Guia de Transferência nº ..., 
emitida pelo Departamento de Taquigrafia, Revisão e 
Redação –  art. 98, § 3º, do Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados.)

O SR. PRESIDENTE (Elimar Máximo Damasce-
no) – Passa-se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Professor 
Irapuan Teixeira, do PP de São Paulo, que disporá de 
25 minutos na tribuna.

O SR. PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA (PP 
– SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Parlamentares, inicio o Grande Expediente dando 
continuidade a assunto por mim abordado no Pequeno 
Expediente, em relação a questões políticas.

Pelo fato de ser professor, geralmente falo de edu-
cação. Por que resolvi agora falar de política? Porque 
estamos em período crucial e de grande importância 
para os Municípios e obviamente para os Estados e o 
País. O momento é de tomada de decisões, como já 



40330 Sábado 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2004

afirmei no Pequeno Expediente. O voto é a oportunidade 
única de poder de que o povo dispõe. Voto mitificado, 
não mistificado; momento mitificado. Diversas coisas 
são mitificadas em nosso País, não para proveito do 
povo, mas daqueles que manipulam, que fazem parte 
do establishment existente no Brasil, que se aprovei-
tam de toda uma situação ruim.

O povo não tem memória curta. Sabemos o que 
ocorreu nos últimos anos. Conseguimos, ainda, vislum-
brar a história do passado, recordando, não alvissarei-
ramente, o que foi feito por aqueles que governaram o 
País, os Estados e os Municípios.

Inicialmente, debruço-me sobre o Município de 
São Paulo, onde tenho residência e posso, a todo 
momento, observar os acontecimentos, em especial 
aqueles referentes ao trabalho da Prefeitura Munici-
pal. Usando a mesma linguagem dos que se dizem 
de esquerda, o mito de Marta Suplicy tem de ser bem 
esclarecido.

Na verdade, na linguagem da Esquerda, Marta 
Suplicy é uma burguesa que em determinado momen-
to se travestiu de defensora do povo, mas nada fez. A 
única obra inacabada, que apareceu somente agora, 
na época das eleições, foram os chamados CEUs. Mas, 
na verdade, são o inferno para o povo, porque a maio-
ria da população não desfruta deles. Portanto, o CEU 
só apareceu – milagrosamente, como se fosse alguma 
coisa do céu –  agora, em época de eleição.

Parece que há intenso trabalho, no que se refere 
à construção e ao melhoramento das vias do Município 
de São Paulo. Também parece que os corredores de 
ônibus finalmente começaram a ficar prontos. Por que 
agora? O que foi feito nesses 4 anos, especificamente, 
para defesa dos mais necessitados?

Ontem eu estava em São Paulo e vi, mais uma 
vez, –  repito e vou fazê-lo quantas vezes forem ne-
cessárias – , crianças de rua e crianças na rua, con-
sumindo o único alimento de que dispõem: estavam 
cheirando cola. O Município não abre os olhos para o 
problema. É claro que a culpa é também do Estado, 
que o Governador não está olhando para esse lado. No 
entanto, o compromisso assumido pela atual Prefeita 
foi no sentido de minimizar a situação dos desfavore-
cidos. Quem são eles? Parece que os desfavorecidos 
da atual Prefeita são apenas aqueles que dispõem de 
Título de Eleitor. Os que não dispõem não são úteis e, 
assim, não são olhados como seres humanos.

Ora, se nos propusemos a ser governantes do 
maior Município do País, não podemos nos esquecer de 
que ele não pode ser maquiado, como ocorreu com os 
viadutos de São Paulo. Houve a tentativa maquiavélica 
de maquiá-los com pinturas bonitas e de gradeá-los.

Repetirei várias vezes neste plenário que os gra-
deados têm a intenção de diminuir o número de pes-
soas que estão vegetando em São Paulo e se abrigam 
das intempéries debaixo dos viadutos. O objetivo das 
grades é maquiar a cidade, é evitar que isso apareça. 
Mesmo assim, no desespero, na luta em que vivem, 
essas pessoas realmente desfavorecidos resolveram 
abrir aquelas grades para se abrigar. E não pedem mais 
dinheiro como esmola, mas sim, desesperadamente, 
um pedaço de pão.

Vemos muitas crianças e mulheres, inclusive 
grávidas, porque não há controle de natalidade e edu-
cação, nem pode haver, em face do aproveitamento 
e da subjugação a que estão sujeitas. E também são 
estupradas, a exemplo do que houve na Rodoviária de 
Brasília e foi manchete. Em São Paulo fatos como esse 
já não são mais manchete, porque ocorrem todos os 
dias. E nenhum político olha para essa questão.

É por isso que digo ao povo brasileiro que o pro-
grama político é de tremenda importância, pois nele 
estão as propostas e o diz-que-me-diz-que. Temos de 
ter a capacidade de discernir sobre tudo isso.

É claro que os programas políticos são aprovei-
tados para autopromoção. Candidatos que não têm 
qualquer possibilidade de serem eleitos lá estão. Sem 
essa possibilidade, querem se autopromover. Não levam 
mensagem alguma ao nosso povo. Querem apenas se 
autopromover, talvez na tentativa de, daqui a 2 anos, 
obter outro cargo –  alvissareiro, sim, para muitos de-
les –  de Deputado Estadual ou de Deputado Federal. 
Enfim, estão tirando espaço daqueles que efetivamente 
poderiam dar sua contribuição ao povo. O futuro Pre-
feito deve resolver o problema da população. E merece 
impeachment, caso não o resolva.

Na disputa pela Prefeitura de São Paulo há 3 
candidatos que, embolados no primeiro, no segundo 
e no terceiro lugares, têm sua história. E é essa his-
tória que o povo paulista tem de começar a analisar 
com sentido muito crítico para saber quem fez alguma 
coisa pelo Município e quem poderá fazê-lo.

Já se disse que a Prefeitura de São Paulo tem 
uma dívida impagável. Ora, alguém a contraiu. Inclu-
sive, o Deputado João Batista, em seu pronunciamen-
to, fez referência aos gastos havidos na Prefeitura de 
São Paulo.

Portanto, Sr. Presidente, alguém contraiu essa 
dívida. Em função de quê? Indago se Guaianases, 
Lageado e Itaquera fazem parte do Município de São 
Paulo. Parece que não, de tão esquecidos que estão. 
Parece que só são chamados a contribuir na hora do 
voto. Depois, ninguém mais olha para aquele cantão.

Guaianases, localizada na divisa do Município, 
abriga mais ou menos 1 milhão e 600 mil pessoas, 
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que têm utilidade, sim, na hora do voto, mas são es-
quecidas depois. Só há um hospital estadual naque-
la região. Não há um posto de saúde. Sr. Presidente, 
V.Exa., como médico, sabe da necessidade dos postos 
de saúde em uma comunidade.

Quanto à faculdade, que diz respeito à minha área 
–  pasmem, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados – , 
não há nenhuma, seja do Estado, seja da Federação, 
seja do Município, muito menos alguma colaboração 
no que diz respeito ao ensino básico. Apenas uma fa-
culdade surgiu agora em Guaianases, da noite para o 
dia, visando ao filão que as empresas privadas sem-
pre estão de olho: há necessidade de estudar e há 
alunos; conseqüentemente, existe a possibilidade de 
auferir lucro. Então, há cerca de 1 ano foi criada uma 
faculdade particular.

Parece até que a política do Ministro Tarso Genro 
parte da idéia de conceder a possibilidade de abertura 
de universidades privadas nas regiões mais pobres; 
nas regiões mais ricas, como o ABC paulista, univer-
sidades públicas. É claro que São Paulo quer mais 
universidades. Por que colocá-las numa região mais 
abastada? Por que não pensar nas regiões menos 
favorecidas?

Sr. Presidente, volto a falar sobre a eleição munici-
pal. Deve-se pensar nas crianças de rua e nas crianças 
na rua, porque é desumano perpetuar-se esse estado 
de coisas no maior Município brasileiro. É desumano, 
em qualquer canto do País, continuar havendo crianças 
famintas na rua, cheirando cola. É desumano construir 
viadutos que servem para abrigo de seres humanos 
que vegetam. Como vamos acreditar em governantes 
desumanos? Por que vamos votar neles, se sabemos 
que não fizeram o que deveria ter sido feito?

Sr. Presidente, penso que o alcance da TV Câ-
mara não é pequeno. Tenho certeza de que muitas 
pessoas estão assistindo a esta transmissão, em São 
Paulo. Repito: exerçam o poder que têm somente a 
cada 2 anos. Talvez, com a reforma política, poderá 
ser daqui a 4 anos, despendendo-se menos dinheiro 
do Erário. Exerçam não apenas o mito da cidadania, 
mas o único momento de poder que têm, elegendo 
um governante que efetivamente faça alguma coisa 
pelo seu Município.

É claro que podemos errar, mas não devemos 
repetir o erro. Já sabemos das promessas feitas pe-
los 3 candidatos que têm possibilidade de chegar à 
Prefeitura de São Paulo. É preciso ter visão crítica. O 
Partido Progressista, por exemplo, tem sua marca em 
todo o Município. Se olharmos para qualquer canto de 
São Paulo, veremos a marca do PP. E podem ter certe-
za de que o partido nunca construiu aqueles viadutos 

para abrigar miseráveis. Sua política também visava 
ao ser humano.

Foram vários projetos: PAS, Programa Leve Leite. 
Muitos programas implementados pelo Partido Pro-
gressista levaram em conta a pessoa humana e não 
apenas a maquiagem na cidade. Quando o Partido Pro-
gressista esteve à frente da Prefeitura de São Paulo, 
não maquiou, mas fez alguma coisa pelo Município. 
Portanto, devemos pensar no assunto.

Não estou pedindo voto para o candidato do PP. 
Quero apenas que o povo paulista analise os candida-
tos com rigor. É hora de votar com consciência muito 
mais clara e abalizada do que aquela que nos move a 
cada eleição. Manipulam-nos e nos empurram progra-
mas políticos bem feitos. Dizem, nesses programas, 
que o candidato fez muita coisa. Em determinados 
momentos, até tocam nos brios do cidadão, tentando 
levá-lo a uma candidatura muitas vezes inoportuna e 
sem sentido.

Por outro lado, eleitores que nos ouvem neste 
momento que antecede as eleições, devemos verificar 
também que toda a estrutura política estabelecida no 
Brasil tem de estar na pauta das discussões daqueles 
que, como nós, votam e decidem os destinos do nosso 
País. No momento, fala-se no Congresso Nacional so-
bre reforma política. Queremos reformar alguma coisa 
que parece não funcionar adequadamente.

A pergunta é: reformar para quê? Como será essa 
reforma? Tenho alguns pontos da reforma proposta. Se 
esse modelo não está funcionando adequadamente 
–  e sabemos que não está –, a reforma deve atender 
aos anseios da população e trazer resultados para 
o povo brasileiro. Esse povo somos todos nós e não 
apenas uma casta que ainda come, veste-se e anda 
com seus maravilhosos carros. Devemos pensar no 
povo como um todo.

O primeiro ponto da reforma, que me estarrece, 
fala de financiamento público de campanha –  dinheiro 
público nas mãos de muitas pessoas que certamente 
não têm a devida autoridade e cuidado com ele. 

Há uma grande quantidade de partidos políticos, 
e ainda não falamos sobre sua estrutura. Para onde vai 
esse dinheiro? O que vão fazer com ele? Certamente, 
não vão amenizar a fome, a desgraça, a pobreza que 
campeia em cada Município., Esses políticos, com 
certeza, não vão dar, como não dão, nem um tostão 
de esmola, pela vidraça de seu carro luxuoso, a algum 
miserável, a alguma criança necessitada não daquela 
moeda, mas de comida. Certamente, esse dinheiro não 
será usado para isso, mas para a autopromoção de 
candidaturas inviáveis e também viáveis. Mais uma vez, 
estarão usando a televisão com dinheiro público. 
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Hoje a televisão não é gratuita, nem os progra-
mas políticos. Para veicular os programas políticos, há 
um repasse para as emissoras de televisão, um per-
dão –  não só de dívidas, mas de impostos atrasados 
e a pagar. Então, o povo paga e merece o retorno. E 
o que nós, políticos, damos a ele de retorno? O que 
fazemos, quando, num determinado momento, vamos 
à televisão e dizemos que temos uma proposta alvis-
sareira, que pode tremer até os alicerces do Congres-
so Nacional?

Aqui chegamos e ouvimos discursos –  como o 
que hoje faço para um plenário vazio. O que me resta 
de esperança é que algum cidadão ainda esteja as-
sistindo a esta sessão em casa. Então, a platéia não 
está vazia. A platéia mais importante é o povo. E é para 
o povo que digo que a reforma política, num primeiro 
momento, propõe financiamento público, com dinheiro 
público. Partidos que não têm estrutura nem uma ma-
neira de apresentar algum resultado ao povo recebe-
rão valores absurdos, pelo cálculo que foi feito. Então, 
não posso compactuar com essa reforma política da 
maneira como está sendo proposta.

Por outro lado, os partidos menores –  lutei bastan-
te para que não fossem chamados de nanicos, porque 
acreditava cegamente que poderiam ser apresentadas 
propostas de um pequeno grupo de pessoas para re-
almente mudar o País – , com a proibição das coliga-
ções, estarão juntos naquilo que está sendo chamado 
de federação partidária, cópia da estrutura política de 
um país da América do Sul, que vai perpetuar o que 
já existe. Nas federações, esses partidos, juntos, tam-
bém vão receber financiamento público de campanha 
e fazer o que bem quiserem com esse dinheiro. Meu 
medo é que, enquanto não resolvermos a questão dos 
donos de partido, não teremos partidos fortes neste 
País –  e eles é que vão decidir tudo.

Há outro item da reforma sobre o qual o Depu-
tado Mauro Benevides tenta me convencer, e talvez 
até tenha balançado o meu pensamento. Trata-se das 
famosas listas fechadas, em que os candidatos esta-
riam predeterminados, eleitos previamente pela sua 
convenção. Depois, seriam ordenados em uma lista; 
e o povo, por meio do voto, confirmaria. Os primeiros 
da lista seriam eleitos. Ora, dessa maneira não é mais 
preciso haver eleição. Elege-se uma única vez, e sa-
bemos que nessa lista estarão sempre os mesmos; 
conseqüentemente, sempre serão eleitos.

Em relação à lista fechada, fiquei balançado em 
determinado momento, seguindo o pensamento que 
me foi repassado pelo Deputado Mauro Benevides. De-
pois de outra reflexão, posso dizer aos senhores que 
ela é também perigosa. Serão eleitos os mesmos, e 

vai haver a manipulação dos partidos políticos, como 
há ainda hoje.

Quem pode decidir essas coisas é o povo. E co-
meça a fazê-lo já nessas eleições, mudando a atual 
estrutura – quem sabe, fazendo experiências novas 
ou até trazendo pessoas que já apresentaram co-
nhecimentos e demonstraram o que fazem e o que 
não fazem. O que não podemos é eleger aqueles que 
nada fazem e que usam a TV simplesmente para se 
autopromover.

O povo vai ficar simplesmente assistindo pela 
televisão a essa reforma política, porque vai ser uma 
decisão nossa. Nós, Deputados, é que devemos refletir 
sobre estes 3 pontos de suma importância: financia-
mento público de campanha, aglomerado de partidos 
em federações e lista fechada, também chamada de 
lista preordenada. Vamos preordenar candidatos defi-
nitivos, que serão eleitos, quem sabe, uma única vez, 
porque depois haverá reeleição após reeleição. O povo 
não tem essa tradição, essa cultura. Não tem ainda a 
definição ideológica de cada partido político, porque 
não tem ideologia. Não tem claramente esse conjunto 
de idéias, porque elas não aparecem. Quando apare-
cem, são enganosas.

Sou testemunha disso, porque estudei durante 
toda a minha vida e me enganei. Assim como me en-
ganei em meu voto, muitas pessoas se enganam em 
seus votos. Por isso, a responsabilidade passa a ser 
ainda maior. Assim, deixo o meu alerta. Quem ouve não 
pode, depois, dar a desculpa de que não foi alertado. 
Faço o alerta, inclusive o mea-culpa. Enganei-me uma 
vez, duas vezes, três vezes. Depois, verifiquei que toda 
a estrutura política é definida por nós, eleitores. Nós 
é que temos a capacidade e a possibilidade de mu-
dar. E devemos fazê-lo agora, nestas eleições. Quem 
sabe, repito, fazendo o exercício para uma mudança 
maior ainda, quando houver eleições para Presidente 
da República, Governadores, Deputados Estaduais e 
Deputados Federais.

Antes de encerrar, Sr. Presidente, volto a falar 
sobre as reformas que queremos fazer e sobre tan-
tas que já fizemos – agora, na presença das crianças 
que estão nas galerias; se não me engano, do ensi-
no fundamental. A responsabilidade dos professores 
que as acompanham e vêem o plenário vazio é ainda 
maior. Vocês, professores, sabem que poderão “fazer 
a cabeça” dessas crianças, como dizem. Na condição 
de professor eu lhes digo: não é para “fazer a cabeça” 
delas nem para conscientizá-las, mas para despertar-
lhes a consciência, a fim de que saibam o que temos 
no presente e não se repitam a desgraça e a miséria 
que existem em cada canto do País. Não olhem só 
para aqueles que desfilam com seus lindos carros. 
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Não olhem só para o que vocês vêem aqui. Olhem 
para o que está na rodoviária de Brasília. Os senho-
res que me assistem pela televisão devem olhar para 
as rodoviárias de seus Municípios, porque é ali que 
se abrigam os miseráveis, que não têm mais nada a 
buscar neste mundo.

A responsabilidade e a culpa são dos políticos, 
principalmente daqueles que se elegeram para cargos 
executivos e não resolvem a situação. E é possível fazê-
lo. Procuram resolver outras questões e não aquela 
que é pior, que nos choca e nos diz que não somos 
humanos. É impossível sermos humanos quando ve-
mos pessoas nas ruas morrendo de fome. Caminhan-
do, pela manhã, vi uma dessas pessoas justamente 
em Brasília, cidade onde praticamente não existe mi-
séria alguma. Vi uma pessoa dormindo, coberta com 
papelão. Ora, isso é coisa que se admita em um país 
como o nosso?

Sr. Presidente, olhando nos olhos de V.Exa., e 
querendo olhar nos olhos de cada um dos 513 Depu-
tados, pergunto: isso é digno? É digno estarmos aqui, 
enquanto a maioria do povo brasileiro está vegetando 
e morrendo de fome? E há a minoria, que está jogada 
na desgraça, nas rodoviárias. Essas pessoas poderiam 
ter seu problema resolvido por qualquer governante, 
inclusive pelo Prefeito. Fazemos isso?

Srs. Parlamentares, é hora do mea-culpa. Isso 
tem de ser feito no período que antecede as eleições, 
quando todos vêm aqui engrandecer seus candidatos 
e pedir votos para aqueles que nada fizeram e nada 
fazem. Quero que o povo mude de candidato e bus-
que resultados para si. Para tanto é preciso ter cons-
ciência. Se não aprendermos com os nossos erros, 
de uma vez por todas, no futuro o Brasil vai estar na 
desgraça. Quero o contrário: que este seja um país 
pujante, grande para todos, principalmente para os 
que vivem na miséria.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Elimar Máximo Damasce-

no) – Deputado Professor Irapuan Teixeira, vou pedir a 
V.Exa. que assuma a direção dos trabalhos, para que 
eu possa proferir meu discurso. Antes, porém, quero 
saudar nossos visitantes, crianças e professores do 
Centro de Ensino Sete Estrelas, de Sobradinho, Dis-
trito Federal. (Palmas nas galerias.) 

O Sr. Elimar Máximo Damasceno, § 2º 
do art. 18 do Regimento Interno, deixa a ca-
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Professor Irapuan Teixeira, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Professor Irapuan Teixeira) 
– Vou dar continuidade ao Grande Expediente, de acor-
do com o art. 87 do nosso Regimento Interno.

Mais uma vez, agora particularmente como Pre-
sidente da sessão, saúdo a iniciativa dos professores 
presentes. É isto que devemos fazer: trazer as crianças 
para que vejam a realidade. Se hoje viram esta reali-
dade, certamente em uma quarta-feira ou quinta-feira 
depois das eleições a situação será outra. Venham 
novamente a esta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Professor Irapuan Teixeira) 
– Concedo a palavra ao Deputado Elimar Máximo Da-
masceno. S.Exa. dispõe de até 25 minutos para o seu 
pronunciamento.

O SR. ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRO-
NA-SP. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados, em brilhante artigo, a 
Dra. Marly Virgínia Gomes Macedo Lins e Macedo, 
renomada médica ginecologista do Movimento Pró-
Vida, assevera:

“A anencefalia é uma má-formação do 
tubo neural que ocorre entre o 16º e o 26º dia 
de gestação, sendo responsável pela ausên-
cia completa ou parcial da calota craniana e 
destruição do cérebro exposto. A superfície 
nervosa é coberta por um tecido esponjoso, 
constituído de tecido degenerado. A anence-
falia é uma má-formação que vai de quadros 
menos graves até onde existe a ausência total 
de tecidos cerebrais.

O aborto de um feto anencéfalo é chama-
do de eugênico. O aborto eugênico é praticado 
quando o feto é portador de alguma doença. 
No caso da anencefalia, essa criança não so-
breviveria por muito tempo fora do ventre ma-
terno, visto que a grande maioria delas morre 
antes do terceiro dia de vida”.

Mesmo assim, Sr. Presidente, é um equívoco a 
ciência delimitar, antes do nascimento, quanto tempo 
a criança terá de vida. 

Foi noticiado por um jornal de Brasília, em 2003, 
que uma criança diagnosticada como anencéfala já 
comemorou seu primeiro aniversário de vida. 

O feto perfeito ou o feto com defeito congênito 
é um ser humano com igual dignidade e direitos das 
outras crianças recém-nascidas. Quando se deixa de 
valorizar aquela que é uma vida gravemente enferma, 
como a dos fetos anencéfalos, e se autoriza o aborto, 
abre-se precedente sem limites, pois o aborto eugênico 
dos fetos anencefálicos poderá ser o primeiro passo 
para que seja permitido o aborto de todas as crianças 
com alterações físicas.
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No aborto eugênico poderão estar incluídas não 
somente as doenças em que o feto possa ter uma 
pequena esperança de vida, mas todos os fetos com 
doenças genéticas, congênitas ou crônicas. 

Em Londres, as estatísticas evidenciam o aumento 
de abortos de crianças com doenças que podem ser 
corrigidas, caso dos lábios leporinos –  doença causa-
da pela sífilis que faz com que a criança nasça sem a 
parte superior dos lábios –  e dos pés tortos congêni-
tos. Esse dado mostra claramente que as tendências 
eugênicas procuram eliminar qualquer deformidade, 
sem que haja preocupação com a dignidade do ser 
que será abortado, como afirmou Jacqueline Laing, 
da Universidade Metropolitana de Londres. 

Hoje, no Brasil, não existe imputação de pena 
quando o aborto é realizado em vítima de violência 
sexual e ainda quando se trata de aborto terapêutico, 
aquele em que se termina com uma vida para salvar 
outra.

Para justificar o aborto eugênico, a utilização de 
meias verdades é uma constante. A principal delas 
é a de que as gestantes cujos fetos são anencéfalos 
correm risco de morrer.

No Brasil, em 1998, houve 2.039 óbitos mater-
nos de 3 milhões, 144 mil, 547 nascimentos, uma taxa 
de 64 mulheres para cada 100 mil nascidos vivos. Se 
considerarmos que existe um feto anencéfalo para 
cada 10 mil ou 20 mil partos, podemos concluir que 
em 1998 aqui nasceram de 160 a 320 anencéfalos. 
Então, poderíamos ter uma morte materna a cada 10 
anos. Na realidade, esse risco é muito pequeno e, por 
ele mesmo, não justificaria a interrupção da gestação, 
até porque, em caso de aborto, aumentaria o risco de 
morte para a mulher, conforme pesquisa a que nos 
referiremos adiante.

Mesmo o risco materno sendo pequeno, existe 
hoje no Brasil uma rede de assistência hierarquizada 
de atenção à saúde da gestante, presente em todos 
os Estados da Federação. As pacientes que não têm 
gestação de baixo risco são encaminhadas para centros 
de maior complexidade. Nos casos de má-formação 
fetal, a gestação é considerada de alto risco apenas 
para o feto, não para a mãe. E a gestante é conduzi-
da a um centro de média ou alta complexidade, o que 
reduz enormemente o risco de complicações decor-
rentes da gravidez, parto e/ou puerpério.

As principais complicações da gravidez de um 
anencéfalo são o polidrâmnio (aumento do líquido), 
uma intercorrência comum também em outras patolo-
gias, como, por exemplo, diabetes gestacional. Nesses 
casos, quando o volume de líquido é muito grande, 
realiza-se a amniocentese para retirada do excesso 
de líquido amniótico. 

Outra complicação é a doença hipertensiva da 
gestação (DHEG), intercorrência muito freqüente em 
gestações –  e todos nós já ouvimos falar em pré-
eclampsia de pacientes sem fetos anencéfalos. A pré-
eclampsia é tratada com medicação hipotensora, o que 
deve ser feito também no caso de pacientes portado-
res de fetos anencéfalos. Em 10% das gestações, as 
pacientes podem apresentar doença hipertensiva. Nos 
casos de pacientes com fetos anencéfalos, acontece 
em torno de 16% das pacientes. Considerando a dife-
rença de 6%, teríamos no Brasil um acréscimo de 10 
ou 20 pacientes por ano com pré-eclampsia.

A associação de vasculopatias ou estase periféri-
ca é uma outra complicação também bastante conhe-
cida pelos profissionais de saúde, estando presente 
com alta freqüência nas gestações.

Em resumo, a gestação de feto anencéfalo apre-
senta basicamente as mesmas complicações das ges-
tações de fetos normais e deve ser tratada da mesma 
maneira. Mas, como são poucos os anencéfalos, as 
complicações com números absolutos também são 
muito poucas. Portanto, a gestação de feto anencéfalo, 
por si só, não compromete a saúde da mulher. E como 
essas pacientes são acompanhadas por equipe espe-
cializada, mesmo nas regiões onde são encontradas 
maior dificuldade de acesso aos serviços de saúde, 
elas recebem tratamento adequado e acabam tendo 
menor probabilidade de complicação.

No dia 10 de março de 2004, o Jornal Ameri-
cano de Ginecologia e Obstetrícia publicou estudo 
realizado na Finlândia com mulheres de 15 a 49 anos 
de idade, no período compreendido entre os anos de 
1987 a 2000, que constatou que as mulheres têm quase 
2,95% a mais de chances de morrerem de aborto do 
que de parto. As mulheres que não engravidaram têm 
57 mortes por ano em cada 100 mil; as mulheres que 
levaram a gravidez até o final têm 51,9 mortes em cada 
100 mil; e as que se submeteram a um aborto têm 83,1 
mortes em cada 100 mil. Se considerarmos somente 
as mulheres que tiveram um aborto no ano anterior, 
elas teriam 46% de chances a mais de morrer do que 
as mulheres que não engravidaram. As mulheres que 
engravidaram e levaram sua gestação até o fim têm 
taxa de mortalidade menor do que a das mulheres que 
não engravidaram.

Depreende-se desse estudo que a realização 
de qualquer abortamento aumenta significativamen-
te o risco de mortalidade para a mulher, mesmo em 
países considerados desenvolvidos e onde a prática 
é legalizada.

Outra questão referida é o sofrimento materno. As 
alterações psicológicas e compartimentais são muito 
comuns em qualquer gestação, e é natural que sejam 
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maiores em uma gestação onde o concepto está do-
ente ou apresente malformação.

Que mãe não sofre com um filho doente? Que 
mãe não sofre com um filho preso? Que mãe não sofre 
com um filho com problemas de qualquer natureza? É 
também grande o sofrimento da mãe que, concebida 
para dar amor ao filho, percebe que não deixou que 
ele nascesse. Nós, profissionais de saúde, também 
sofremos com essas dores. 

O homem se realiza completamente nas relações 
de amor. Em essência, somos amor, e quando deixa-
mos de ser amor, mesmo com justificativas, como legí-
tima defesa, somos profundamente feridos em nossa 
natureza amorosa. Incentivar uma mãe a abortar seu 
filho é ajudá-la a ferir o mais básico princípio da ma-
ternidade: a entrega amorosa da mãe ao filho, nutrin-
do-o e protegendo-o, amando-o desde a concepção. É 
por isso que o aborto provocado pela paciente ou pela 
equipe de saúde traz muitas consequências físicas e 
psíquicas. Essas consequências são bem estudadas, 
e a elas chamamos de síndrome pós-aborto.

Os sintomas algumas vezes são imediatos. Em 
maio deste ano, uma jovem brasileira que mora na In-
glaterra fez um aborto e, no dia seguinte, entrou em 
profunda crise depressiva. Em outras pessoas as re-
ações podem aparecer tardiamente, até muitos anos 
após. A decisão de abortar também não é uma coisa 
tranqüila, porque, ao abortar, a mulher sabe que está 
decidindo que seu filho não deve viver. Então, apare-
cem a angústia e a culpa, que podem levar a atitudes 
de autodestruição –  em casos extremos, até ao sui-
cídio, e, em casos menos graves, à falta de cuidados 
essenciais da mulher para consigo mesma. Isso expli-
ca a taxa de mortalidade maior, por diversas causas, 
entre as mulheres que tiveram aborto no ano anterior. 
E mesmo a dúvida sobre abortar ou não gera inúme-
ros conflitos.

A mulher pode ficar estéril tanto fisicamente, por 
causa das curetagens que retiram todo o endométrio, 
camada interna da mucosa uterina, como psicologi-
camente, devido a uma série de fatores. São também 
comuns as dores pélvicas de origem desconhecida, 
as disfunções sexuais, a dispareunia e a perda da 
libido. 

Hoje, o atendimento integral da saúde da mu-
lher prevê a atuação de uma equipe multidisciplinar, 
e o apoio psicológico não está restrito apenas aos 
casos de parto de fetos com complicações, mas em 
várias situações, inclusive de filhos desejados. Mesmo 
assim, vale ressaltar que as complicações psicológi-
cas de grande monta são muito mais acentuadas nas 
mulheres que praticam o aborto, principalmente após 
a visualização do feto ou de sentirem a presença de 
movimentos fetais, do que as complicações psicoló-

gicas de uma mulher que esperou o término normal 
da gestação.

Cito o caso de uma paciente com gestação de 
feto anencéfalo que ia fazer um parto cesariano. No 
dia marcado, as famílias se reuniram no hospital em 
grande confraternização –  pais, avós, bisavós, tios e 
primos – , parecia uma festa. No centro cirúrgico, 2 
pediatras esperavam o bebê. A avó da paciente pediu 
para entrar na sala, pois queria ver o bisneto nascer. 
Quando o bebê nasceu, imediatamente foi preenchi-
da a notificação de nascimento, e o pai saiu corren-
do para registrá-lo. Concluída a cesariana, a criança 
já havia sido registrada. Depois, no quarto, enquanto 
espremia o seio para alimentar o filho com as gotinhas 
de colostro, a mãe era só felicidade. Com menos de 
24 horas, o bebê morreu no colo da mãe, coberto de 
beijos e do carinho de toda a família. A alegria que 
aquele bebê anencéfalo trouxe à família na sua curta 
existência foi contagiante. E a tristeza por perdê-lo foi 
compensada pelo amor entre eles. Aquela jovem mãe 
compreendeu que era uma mãe especial, porque teve 
um filho também especial, como era especial o amor 
que unia a sua família. 

Disse a mãe: “Nós poderíamos ter feito o que hoje 
se preconiza, a antecipação do parto, mas optamos por 
deixar o bebê nascer na época correta. Optamos por 
esperar a vida desabrochar e, depois, com serenidade 
e naturalmente, terminar”. Ela não teve complicações 
durante a gestação, e continuou com saúde física e 
psicológica depois do parto.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as compli-
cações imediatas e tardias do aborto são muito maio-
res em números absolutos do que as complicações 
decorrentes de uma gestação a termo. Então, com-
preendemos que a pretensão de implantar o aborto 
eugênico no Brasil não decorre de cuidado especial 
com a saúde da mulher.

Precisamos compreender que, do ponto de vis-
ta científico, no momento em que o óvulo se une ao 
espermatozóide começa uma nova vida, e uma nova 
vida humana, potencialmente perfeita, mesmo que 
o desenvolvimento de suas potências esteja preju-
dicado. O anencéfalo é um ser humano fisicamente 
malformado, é verdade, mas é um ser humano como 
qualquer um de nós, com os mesmos direitos à vida e 
à dignidade. Ele tem um coração que bate com o do-
bro da frequência do coração de sua mãe. Ele reage a 
estímulos nervosos, movimenta-se no útero, alimenta-
se e respira pela placenta da mãe. Os órgãos desse 
bebê –  os rins e o coração, por exemplo –  podem ser 
aproveitados para transplantes e salvar outras vidas. 
Ele tem vida e continuará sendo um ser humano na 
sua curta vida. Vai nascer, vai respirar com os próprios 
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pulmões, e seu coração continuará batendo por alguns 
minutos ou por alguns dias.

O Comitê Nacional de Bioética da Itália aprovou, 
em 26 de junho de 1996, documento que concluiu: 
“O anencéfalo é uma pessoa viva, e a reduzida ex-
pectativa de vida não limita os seus direitos e a sua 
dignidade”. Não podemos pensar que matar esse ser 
humano vai trazer qualquer bem-estar para sua mãe 
ou para sua família.

Sr. Presidente, em artigo publicado no Jornal 
do Brasil, edição de 12 de agosto deste ano, o ínclito 
jurista Dr. Ives Gandra da Silva Martins, Presidente 
do Conselho de Estudos Jurídicos da Federação do 
Comércio do Estado de São Paulo, professor emérito 
da Universidade Mackenzie e da Escola de Comando 
e Estado-Maior do Exército e Vice-Presidente da As-
sociação Nacional PROVIDAFAMÍLIA, retomou a dis-
cussão sobre o assunto ao comentar o artigo da Dra. 
Marly sobre o sofrimento do feto ou do bebê já forma-
do durante o abortamento. Lembrou o ilustre jurista 
que, em alguns países, já se estuda a possibilidade 
de anestesiá-los antes da prática do ato, para que não 
sofram tanto quando lhes for tirada a vida. 

No programa Tribuna Independente, da Rede 
Vida, os pais de uma criança anencéfala que não op-
taram pela antecipação da morte de seu filho, mas, 
sim, por deixá-lo nascer e viver algumas horas rela-
taram que, por meio de ultra-som, acompanharam o 
desenvolvimento da criança no ventre materno e que 
os gestos do bebê, ao passar as mãozinhas pela ca-
beça nos primeiros meses de vida, demonstravam 
que ele sentia a perda gradativa ou a má-formação 
de seu cérebro. 

Dr. Bernard Nathanson, em seu livro The Hand 
of God, arrola as técnicas utilizadas para tirar a vida 
de seres humanos no ventre materno. Na condição de 
médico, ele próprio assistiu a cerca de 75.000 abortos 
nos Estados Unidos. Chegou a provocar o aborto de 
um filho seu, concebido em relação que mantivera com 
uma aluna do quinto ano da Faculdade de Medicina. 
Começou a repensar o assunto em 1974 e percebeu 
que era um homicida de crianças, arrependeu-se e 
passou a ser, então, um defensor da vida.

No oitavo capítulo de seu livro, o Dr. Bernard Na-
thanson refere-se, entre os métodos abortivos, ao sis-
tema de aspiração, introduzido por Bykov, em 1927, e 
difundido no mundo inteiro como forma de extermínio 
em massa de nascituros. No livro há o relato inclusive 
de um episódio que o autor acompanhou, por ultra-
som, de aplicação do método da aspiração –  sugar o 
feto –  por uma equipe médica americana. No momento 
em que o aspirador foi introduzido no útero materno, 
o feto procurou desviar-se, e seus batimentos cardía-
cos quase dobraram quando o aparelho o encontrou. 

Assim que seus membros foram arrancados, sua boca 
abriu-se, o que deu origem ao título de um outro estudo 
seu: O grito silencioso. 

No método de corte, utilizado nas décadas de 60 
e 70 para interromper a gravidez no início da gestação, 
um raspador é introduzido para separar o feto e cor-
tá-lo em pedaços, provocando grande hemorragia na 
mãe. Nesse caso, o médico tem de ter o cuidado de 
verificar se nenhuma parte do nascituro fica no ventre 
materno, para não haver infecção.

No método da injeção com substância salina, 
injeta-se veneno no feto, quase sempre com mais de 
18 semanas, e ele leva mais de uma hora para mor-
rer. Em torno de 24 horas depois, a mãe expele o filho 
morto por envenenamento. 

Nos abortos em que a criança já tem cerca de 
1 quilo, o método aconselhado é a cesariana. Depois 
–  como ocorre nos abortários americanos – , deixa-
se a criança morrer numa lata de lixo. 

Menos usado é o processo de queimar o nascituro, 
como se fosse atingido por uma bomba de napalm.

Nenhum método elimina a dor do feto ou do bebê, 
razão pela qual, como relatou a Dra. Marly, nos paí-
ses que permitem o aborto já se fala em anestesiar os 
nascituros antes de dar execução à morte programada. 
Em muitos deles há forte movimento para eliminar a 
lei permissiva dessa prática.

Falar, portanto, em aborto de forma neutra, sem 
examinar a dor infligida ao nascituro, é querer, como 
o avestruz, ignorar a realidade de que o aborto é uma 
forma de pena de morte com a utilização de métodos 
sangrentos e desumanos. Tais métodos são até mais 
violentos do que os empregados para a execução de 
seres humanos já nascidos, como, por exemplo, o 
fuzilamento, em que o condenado morre de imediato.

No caso dos anencéfalos, segundo decisão do 
Ministro Marco Aurélio de Mello, a autorização para a 
realização do aborto pode ser dada até o último dia da 
gravidez. A situação é absurda: matar o anencéfalo no 
ventre materno em momento anterior ao parto é permi-
tido, não sendo tal ato de eliminação da vida conside-
rado crime; já matá-lo um minuto depois do nascimento 
é proibido, e o ato é considerado criminoso.

Dr. José Renato Nalini, Presidente do Tribunal de 
Alçada Criminal de São Paulo, no Programa Caminhos 
do Direito e da Economia, promovido pela Academia 
Internacional de Direito e Economia, da qual o emi-
nente Ministro Marco Aurélio de Mello é um dos mais 
destacados acadêmicos, mostrou que, nos casos de 
aborto legal, a interrupção da gravidez, teoricamente, 
pode ser realizada a qualquer momento dos 9 meses 
de gestação, dependendo, exclusivamente, da decisão 
da mãe. Vale dizer: a mãe está inclusive autorizada 
a realizar cesariana e a jogar o indesejado bebê no 
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lixo, para ali morrer abandonado, tal como ocorre nos 
abortários americanos.

Há de se realçar um último aspecto: a anence-
falia pode ser parcial ou total. Assim sendo, mesmo 
com os mais modernos equipamentos, não é possí-
vel garantir 100% de precisão diagnóstica, o que de 
resto acontece em todos os exames que dependem 
da habilidade do profissional que os realiza e elabora 
o laudo médico.

Conclamo os Srs. Ministros do Supremo, os Par-
lamentares e tantos outros quantos possam assistir ao 
filme O grito silencioso, que está à disposição no meu 
gabinete. De maneira simples, objetiva e pedagógica, 
esse filme mostra a triste realidade da matança do santo 
inocente no templo sagrado do útero materno.

Para concluir, Sr. Presidente, cito a triste nota do 
Conselho Federal da OAB, que decidiu, seguindo voto 
do Relator, Dr. Arx Tourinho, garantir à mulher gestante 
o direito ao cometimento da interrupção de gravidez de 
feto anencefálico. Lamento tal decisão e creio firmemente 
que o bom senso e a razoabilidade dos Ministros preva-
lecerão no sentido de assegurar o respeito à dignidade 
da pessoa humana desde a concepção, independente-
mente de a criança ser doente ou não.

Que a sociedade brasileira se lembre do manda-
mento divino: não matarás.

Que Deus proteja a família brasileira!
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Elimar Máximo 
Damasceno, o Sr. Professor Irapuan Teixeira, 
§ 2º do art. 18 do Regimento Interno, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. José Divino, § 2º do art. 18 do Regimento 
Interno. 

O SR. PRESIDENTE (José Divino) – Convido 
o nobre Deputado Elimar Máximo Damasceno para 
assumir a presidência e dar prosseguimento aos tra-
balhos.

O Sr. José Divino, § 2º do art. 18 do Regi-
mento Interno, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Elimar Máximo Damas-
ceno, § 2º do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Elimar Máximo Damasceno) 
– Tem V.Exa. a palavra.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (PFL – RR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na última quarta-feira estivemos na II Feira Internacio-
nal da Zona Franca de Manaus e no encerramento do 
encontro de empresários da Câmara de Comércio Bra-
sil-Venezuela. Acompanhamos, a convite do Ministro, 

esse evento importantíssimo para nós, do Amazonas 
e de todo o nosso País.

O discurso proferido pelo Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva nos encheu –  todos nós, amazônidas, 
e, por que não dizer, todos nós, brasileiros –  daquele 
sentimento que S.Exa. demonstrou: capacidade e cora-
gem mesmo contra a pressão de centros mais desen-
volvidos, como São Paulo, apreço e determinação na 
defesa dos interesses da Amazônia, especificamente 
da Zona Franca de Manaus.

Diria que aquele pólo industrial, com quase 500 
empresas instaladas, é a caixa de ressonância da 
Amazônia para todo o País, Estado que, como todos 
sabem, é cobiçado e, de forma solerte, vem sendo 
ocupado por interesses internacionais, principalmente 
de organizações não governamentais.

Dessa forma, a partir daquele momento, o Pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou definiti-
vamente que a Amazônia é importante para o Brasil 
e que seu Governo haverá de se debruçar cada vez 
mais para defender sua integração e a das regiões 
menos desenvolvidas, como Norte e Nordeste, es-
pecificamente no caso da Amazônia, para que possa 
participar efetivamente da comunhão nacional.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Elimar Máximo Damas-

ceno) – Concedo a palavra ao nobre Deputado José 
Divino, do PMDB do Rio de Janeiro. S.Exa. dispõe de 
25 minutos.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO JOSÉ 
DIVINO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE PU-
BLICADO.

O SR. PRESIDENTE (Elimar Máximo Damasceno) 
– Concedo a palavra ao nobre Deputado Nilson Mourão, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo PT.

O SR. NILSON MOURÃO (PT – AC. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ocupo a tribuna desta Casa, no horário 
reservado à Liderança do Partido dos Trabalhadores, 
para destacar uma das ações mais brilhantes e qua-
lificadas do Governo do Presidente Lula: a criação do 
Seguro da Agricultura Familiar. 

A agricultura brasileira tem avançado em todos os 
sentidos: crescem o agronegócio, a agricultura familiar, 
as exportações; o Senado está apreciando o projeto 
de lei de biossegurança. Nunca se investiu tanto no 
setor como neste Governo. Agora, para coroar o apoio 
à agricultura familiar, o Presidente Lula lança o Seguro 
da Agricultura Familiar. 

É verdade que muito ainda há por fazer em nos-
so País, particularmente no que diz respeito à refor-
ma agrária –  aquisição, desapropriação e compra de 



40338 Sábado 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2004

terras para o assentamento de milhões de pequenos 
produtores – , mas a criação desse seguro é um marco 
histórico para a agricultura familiar no Brasil. 

Sr. Presidente, sabemos que a agricultura sem-
pre foi uma atividade de risco, sensível a variações 
climáticas como seca, granizo, chuvas fora de época, 
além de pragas e doenças causadas por fungos. Para 
minimizar esses riscos, o Governo Federal, por meio 
do Ministério do Desenvolvimento Agrário, empenhou-
se em elaborar medidas que dêem mais segurança às 
plantações. Por isso foi criado o Seguro da Agricultu-
ra Familiar, que representa uma conquista histórica, 
reivindicada há anos, mas que só foi concretizada 
depois de intensas negociações com os movimentos 
sociais do campo. 

A implantação deste seguro é parte da política 
de estímulo à agricultura familiar desenvolvida pelo 
Governo Federal em parceria com as organizações de 
produtores rurais e os agentes financeiros que atuam 
no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricul-
tura Familiar –  PRONAF. 

Entre outras ações, o Governo está fazendo o 
maior investimento já realizado no setor, oferecendo 
crédito e assistência técnica e, pela primeira vez, dan-
do condições ao Brasil de ter uma agricultura familiar 
sólida, fundamental para o crescimento econômico 
com inclusão social.

O Seguro da Agricultura Familiar é voltado para 
os agricultores familiares e, portanto, tem políticas es-
pecíficas, adequadas às necessidades do setor. Entre 
as suas principais características registram-se: 

– exclusividade para os produtores que 
realizam financiamento de custeio agrícola 
no PRONAF; 

– obrigatoriedade de adesão para quem 
solicitar financiamento de custeio para as cul-
turas zoneadas –  algodão, arroz, feijão, fei-
jão-caupi, maçã, milho, soja, sorgo e trigo –  e 
para as culturas de banana, caju, mandioca, 
mamona e uva. Desta forma, mais de 95% dos 
financiamentos de custeio agrícola realizados 
no PRONAF serão cobertos obrigatoriamente 
pelo Seguro de Agricultura Familiar; 

– acesso, pela primeira vez, a culturas 
consorciadas, ou combinadas, como feijão e 
café, milho e algodão.

As demais culturas não zoneadas – batata, toma-
te, cebola, girassol, mamão, laranja, entre outras – não 
se enquadram no Seguro da Agricultura Familiar, mas 
os produtores terão a opção de aderir à modalidade 
anterior do PROAGRO, pagando 2% de adicional so-
bre o valor financiado. 

Para a safra 2004/2005 o adicional para se aderir 
ao Seguro da Agricultura Familiar permanece em 2% 
do valor coberto.

O Seguro da Agricultura Familiar garante:

– 100% do valor do financiamento; 
– recursos próprios aplicados pelo agri-

cultor –  em valor correspondente a 65% da 
receita líquida esperada do empreendimento 
–  limitados a 1.800 reais, não podendo ultra-
passar 100% do financiamento; 

– juros contratuais incidentes sobre as 
parcelas de crédito utilizado, calculados até a 
data da cobertura.

Em síntese, Sr. Presidente, essa iniciativa do 
Presidente Lula é um marco histórico para a agricul-
tura familiar brasileira. Pela primeira vez o agricultor 
familiar pode plantar, sabendo que a sua produção 
está devidamente segurada contra as mais diferentes 
intempéries da natureza.

De norte a sul do País, do Rio Grande do Sul ao 
Estado do Acre, agricultores familiares que fizeram 
financiamento perdem safra pelas mais diferentes ra-
zões. Sem nenhuma espécie de seguro, são obriga-
dos a ficar inadimplentes ou a pagar o financiamento 
mesmo sem terem colhido a sua safra. Esse é um fato 
real que acontece até hoje em nosso País.

A partir de agora, com o lançamento do programa 
do Governo Federal, destinado a assegurar a agricul-
tura familiar em nosso País e várias outras culturas da-
queles que fizerem financiamento no PRONAF, vamos 
alcançar novo patamar.

Isso manifesta a prioridade do Presidente Lula em 
relação à agricultura no Brasil e a sua defesa e cren-
ça na agricultura familiar, nos pequenos agricultores, 
nos seringueiros do nosso País e naqueles que têm 
apenas uma pequena terra para trabalhar.

A agricultura familiar no Brasil movimenta milhões 
de dólares, alimenta o nosso País e precisa, sim, do 
apoio do Governo Federal.

Parabéns, Presidente Lula, em nome dos agri-
cultores familiares do nosso País.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Elimar Máximo Damasceno) 

– Apresentação de proposições.
Os Senhores Deputados que tenham proposições 

a apresentar queiram fazê-lo.
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O SR. PRESIDENTE (Elimar Máximo Damasceno) 
– Vai-se passar ao horário de

VI – COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Não há oradores inscritos.

VII – ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Elimar Máximo Damasceno) 
– Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, 
convocando outra para a próxima segunda-feira, dia 
20, às 14 horas.

AVISOS

PROPOSIÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS OU RECURSOS

I – EMENDAS 

II – RECURSOS

ATO DO PRESIDENTE

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso de 
suas atribuições regimentais, considerando a excepcio-
nalidade do presente período que antecede as eleições 
municipais e tendo em vista a necessidade de viabilizar, 
em sua normalidade, a apreciação de importantes maté-
rias em tramitação na Câmara dos Deputados, resolve 
determinar a suspensão dos prazos recursais previstos 
no Regimento Interno, até a edição de Ato determinando 
o reinício de sua fluência, ficando devolvidos os prazos 
decorridos a partir de 02 de agosto do corrente.

Brasília, 8 de setembro de 2004. – João Paulo 
Cunha, Presidente da Câmara dos Deputados

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE EXPE-
DIENTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2004

Dia 20, 2ª-feira

15:00 REGINALDO GERMANO (PP – BA)
15:25 JOÃO LYRA (PTB – AL)
15:50 ELISEU MOURA (PP – MA)

16:15 ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT – RJ)
16:40 KÁTIA ABREU (PFL – TO)
17:05 ASDRUBAL BENTES (PMDB – PA)
17:30 EDUARDO BARBOSA (PSDB – MG)
17:55 LUIZA ERUNDINA (PSB – SP)
18:20 VICENTINHO (PT – SP)

Dia 21, 3ª-feira

15:00 JAIME MARTINS (PL – MG)
15:25 HUMBERTO MICHILES (PL – AM)

Dia 22, 4ª-feira

15:00 EDUARDO CUNHA (PMDB – RJ)
15:25 JEFFERSON CAMPOS (PMDB – SP)

Dia 23, 5ª-feira

15:00 ALICE PORTUGAL (PCdoB – BA)
15:25 IVAN PAIXÃO (PPS – SE)

Dia 24, 6ª-feira

10:00 DR. BENEDITO DIAS (PP – AP)
10:25 ZULAIÊ COBRA (PSDB – SP)
10:50 EDUARDO PAES (PSDB – RJ)
11:15 GUILHERME MENEZES (PT – BA)
11:40 FRANCISCO APPIO (PP – RS)
12:05 AGNALDO MUNIZ (PPS – RO)
12:30 HENRIQUE AFONSO (PT – AC)
12:55 JOSÉ CARLOS MACHADO (PFL – SE)
13:20 PAULO DELGADO (PT – MG)

Dia 27, 2ª-feira

15:00 DR. HÉLIO (PDT – SP)
15:25 CEZAR SCHIRMER (PMDB – RS)
15:50 EDSON DUARTE (PV – BA)
16:15 PAULO LIMA (PMDB – SP)
16:40 TAKAYAMA (PMDB – PR)
17:05 MARCELLO SIQUEIRA (PMDB – MG)
17:30 ZEZÉU RIBEIRO (PT – BA)
17:55 SANDRO MABEL (PL – GO)
18:20 OSVALDO REIS (PMDB – TO)
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Dia 28, 3ª-feira

15:00 LEANDRO VILELA (PMDB – GO)
15:25 GIACOBO (PL – PR)

Dia 29, 4ª-feira

15:00 NARCIO RODRIGUES (PSDB – MG)
15:25 PEDRO FERNANDES (PTB – MA)

Dia 30, 5ª-feira

15:00 PAUDERNEY AVELINO (PFL – AM)
15:25 ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO (PFL 
– BA)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  
E DE CIDADANIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 21/9/2004) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 1.652/03 – do Sr. Luiz Alberto 
– que “”Altera o art.2º da Lei nº 5.859 de 11 de dezem-
bro de 1972 e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado DARCI COELHO. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-04 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 3.159/04 – do Sr. Pastor Fran-
cisco Olímpio – que “dá nova redação ao artigo 977 
da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002”. 
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 274/03 – do Sr. Sarney Filho – que 
“acrescenta parágrafo ao art. 25 da Lei nº 9.605, de 12 
de fevereiro de 1998, referente à destinação de bens 
apreendidos”. (Apensado: PL 2100/2003) 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-9-04 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 3.551/04 – do Sr. Eduardo Paes 
– que “limita a utilização de procurações a habilitar 
a participação em assembléia geral de condomínio 
edilício”. 
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 4.435/01 – dos Srs. João Gran-
dão e Luciano Zica – que “altera a Lei nº 9.605, de 13 
de fevereiro de 1998, no que se refere à apreensão 
e confisco do produto e do instrumento de infrações 
ambientais”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS SANTOS. 

PROJETO DE LEI Nº 364/03 – do Sr. Rogério Silva 
– que “acrescenta parágrafo ao art. 75 no capítulo “Da 
Educação para o Trânsito”, da Lei nº 9.503, de 1997, 
que “institui o Código de Trânsito Brasileiro””. 
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO ARRUDA. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 22-9-04 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 1.216/99 – do Sr. Airton Dipp 
– que “acrescenta parágrafo ao art. 34 da Lei nº 
8.218, de 1991, que dispõe sobre isenção de tribu-
tos na venda, por entidades beneficentes, de merca-
dorias estrangeiras recebidas em doação de repre-
sentações diplomáticas estrangeiras, no sentido de 
determinar a imediata entrega das mercadorias às 
entidades, as quais ficarão como depositárias até a 
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liberação em definitivo”. (Apensados: PL 1689/1999 
e PL 2131/1999) 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 21-9-04 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 1.792/03 – do Sr. Roberto Bales-
tra – que “dá nova redação aos incisos I e III do art. 5° 
e aos incisos I e III do art. 8° da Lei n° 10.336, de 19 
de dezembro de 2001, alterados pela Lei n° 10.636, 
de 30 de dezembro de 2002”. 
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA. 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-04 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.513/93 – GILVAM BORGES 
– que “revigora o parágrafo 3º do artigo 51 da Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Proteção 
e Defesa do Consumidor” (Apensado: PL 4399/1998 
(Apensado: PL 3255/2000)) 
RELATOR: Deputado RENATO COZZOLINO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.888/04 – do Sr. Lobbe Neto 
– que “ Dispõe sobre a obrigatoriedade de o fornece-
dor de gás para cozinha disponibilizar balança aferida 
pelo INMETRO para verificação do peso do produto 
pelo consumidor final”. 
RELATOR: Deputado MARCOS ABRAMO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.647/04 – do Sr. Almeida de Je-
sus – que “dispõe sobre a utilização de CPF e CNPJ 
para outros fins que não os autorizados pelo seu titular 
ou representante legal”. 
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.066/04 – do Sr. Carlos Nader 
– que “”Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação, 
pelas farmácias e drogarias, de lista com relação dos 
medicamentos genéricos.”” 
RELATOR: Deputado ANDRÉ LUIZ. 

PROJETO DE LEI Nº 4.067/04 – do Sr. Carlos Nader 
– que “”Dispõe sobre procedimentos a serem adota-
dos pelos fornecedores de produtos ou serviços con-
siderados nocivos à saúde da população e dá outras 
providências.”” 
RELATOR: Deputado ANDRÉ LUIZ. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-9-04 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 1.957/03 – do Sr. Carlos Souza 
– que “dá nova redação ao caput e ao § 1º do art. 1º 
da Medida Provisória nº 2.199-14, de 24 de agosto 
de 2001, que “altera a legislação do imposto sobre a 
renda no que se refere aos incentivos fiscais de isen-
ção e de redução, define diretrizes para os incentivos 
fiscais de aplicação de parcela do imposto sobre a 
renda nos Fundos de Investimentos Regionais, e dá 
outras providências””. 
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.894/04 – do Sr. Carlos Nader 
– que “”Dispõe sobre a concessão de empréstimo fi-
nanceiro a pessoas jurídicas que desejem empreender 
e gerar emprego e renda””. 
RELATOR: Deputado FRANCISCO DORNELLES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.048/04 – do Sr. Miguel de 
Souza – que “dispõe sobre a inclusão, no orçamento 
dos projetos e obras federais, de recursos destinados 
a prevenir ou corrigir os danos de natureza ambien-
tal, cultural e social, decorrentes da execução desses 
projetos e obras”. 
RELATOR: Deputado MARCELINO FRAGA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.084/04 – do Sr. Walter Feldman 
– que “altera a Lei nº 10.890, de 2 de julho de 2004”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.102/04 – do Sr. Jovino Cân-
dido – que “permite às pessoas físicas a dedução, na 
declaração de ajuste anual, de pagamentos efetuados 
a empregados domésticos”. 
RELATOR: Deputado WASNY DE ROURE. 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 
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PROJETO DE LEI Nº 2.673/03 – do Sr. Átila Lira – que 
“autoriza a criação do Fundo de Apoio à Cultura da 
Carnaúba, Funcarnaúba, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARREIRA. 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-9-04 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.955/04 – do Sr. José Santana 
de Vasconcellos – que “concede benefícios fiscais, 
no imposto de renda e no imposto sobre produtos in-
dustrializados, à empresa que instalar equipamentos 
antipoluentes”. 
RELATOR: Deputado RENATO CASAGRANDE. 

PROJETO DE LEI Nº 4.082/04 – do Sr. Ronaldo Vas-
concellos – que “altera a Lei do Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação, no que se refere à com-
pensação por significativo impacto ambiental”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA. 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-9-04 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 787/03 – do Sr. Julio Lopes – que 
“institui diretrizes nacionais para a cobrança de tarifas 
para a prestação dos serviços de abastecimento de 
água e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DR. HELENO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.030/04 – do Sr. Julio Lopes 
– que “estabelece a obrigatoriedade de adição de co-
rantes à gasolina e ao óleo diesel vendidos para em-
presas detentoras de liminares para não recolhimento 
de tributos federais”. 
RELATOR: Deputado DR. HELENO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.047/04 – do Sr. Miguel de Souza 
– que “dispõe sobre o Programa de Incentivo às Fontes 
Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA” 
RELATOR: Deputado NELSON MEURER. 

PROJETO DE LEI Nº 4.049/04 – do Sr. Miguel de Sou-
za – que “dispõe sobre a compensação de parcela do 
custo de serviço de distribuição de energia elétrica às 
concessionárias situadas na Região Norte que são 
atendidas pelos sistemas isolados”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO SCIARRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.080/04 – do Sr. Gervásio Oli-
veira – que “dispõe sobre a produção e comercializa-
ção de biocombustíveis por pequenos produtores e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado MARCELLO SIQUEIRA. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 22-9-04 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.055/04 – do Sr. Carlos Nader 
– que “Dispõe sobre a comunicação de roubo, furto 
ou extravio de documentos pessoais à Junta Comer-
cial”. 
RELATOR: Deputado CORONEL ALVES. 

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇO PÚBLICO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-04 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.561/00 – do Sr. Raimundo Go-
mes de Matos – que “altera a redação do § 2º do art. 
3º da Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999”. 
RELATOR: Deputado MEDEIROS. 

PROJETO DE LEI Nº 7.014/02 – do Sr. Tadeu Filippelli 
– que “dispõe sobre a profissão de Agente Comunitário 
de Apoio à Vizinhança”. 
RELATOR: Deputado CARLOS SANTANA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.740/03 – do Sr. Fernando de 
Fabinho – que “dispõe sobre o exercício da profissão 
de fotógrafo”. 
RELATOR: Deputado CARLOS SANTANA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.903/03 – do Sr. Alberto Fraga 
– que “altera os arts. 24, 66, 69, 77 e 122 do Estatuto 
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dos Policiais Militares da Polícia Militar do DF, de que 
trata a Lei nº 7.289, de 18 de dezembro de 1984, so-
bre a licença para acompanhar cônjuge; acrescenta o 
art. 68-A e altera os arts. 32 e 33 da Lei de Promoção 
dos Oficiais da PMDF, de que trata a Lei nº 6.645, de 
14 de maio de 1979”. 
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY. 

PROJETO DE LEI Nº 1.997/03 – do Sr. Carlos Nader 
– que “dispõe sobre incentivo fiscal para contratação 
de trabalhadores, nas condições que especifica”. 
RELATORA: Deputada DRA. CLAIR. 

PROJETO DE LEI Nº 2.738/03 – do Sr. Carlos Abi-
calil – que “regulamenta a instituição do Piso Salarial 
Profissional Nacional – PSPN para os profissionais da 
educação escolar, nos termos do Art. 206 da Consti-
tuição Federal”. (Apensado: PL 3183/2004) 
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.534/04 – do Sr. Orlando Fan-
tazzini – que “dispõe sobre a profissão de Pesquisa-
dor de Mercado, Opinião e Mídia, regula seu exercício, 
cria e organiza os Conselhos Federal e Regionais e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.829/04 – do Sr. Lobbe Neto 
– que “estabelece alíquotas de contribuição para os 
contratos de aprendizagem previstos na Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT”. 
RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.839/04 – do Sr. Júlio Rede-
cker – que “altera o inciso “I” do art. 2° e o caput do 
art. 3º da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, para 
permitir a percepção de seguro-desemprego pelos 
funcionários de empresas que vierem a ser fechadas, 
por ordem judicial, em razão de adulteração, imitação 
ou falsificação”. 
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. 

PROJETO DE LEI Nº 3.851/04 – do Sr. Eduardo Val-
verde – que “inclui o parágrafo 3º, no artigo 1º e o 
parágrafo 2º, no artigo 18 da Lei nº 8.630, de 25 de 
fevereiro de 1993, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ÉRICO RIBEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.853/04 – do Sr. Carlos Sam-
paio – que “dispõe sobre o trabalho educativo do ado-
lescente, previsto no Estatuto da Criança e do Ado-
lescente”. 
RELATORA: Deputada ANN PONTES. 

PROJETO DE LEI Nº 3.871/04 – do Sr. Mário Assad 
Júnior – que “acrescenta art. 4º – A à Lei nº 5.859, de 
11 de dezembro de 1972, que “dispõe sobre a profissão 
de empregado doméstico e dá outras providências”, 
a fim de conceder estabilidade provisória para a em-
pregada gestante”. 
RELATOR: Deputado ISAÍAS SILVESTRE. 

PROJETO DE LEI Nº 3.882/04 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “altera o art. 12 da Lei n° 7.102, de 20 
de junho de 1983, que “dispõe sobre a segurança de 
estabelecimentos financeiros, estabelece normas para 
a constituição e funcionamento das empresas particu-
lares que exploram serviços de vigilância e de trans-
porte de valores, e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.883/04 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “acrescenta inciso ao art. 473 da Consoli-
dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para permitir a ausên-
cia do trabalhador ao serviço, sem prejuízo do salário, 
na hipótese de participação em reunião de organismo 
internacional ao qual o Brasil seja filiado”. 
RELATOR: Deputado CLÁUDIO MAGRÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.894/04 – do Sr. Confúcio Moura 
– que “limita o percentual de aprovados em concursos 
públicos, em até duas vezes o número de vagas exis-
tentes, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CLÓVIS FECURY. 

PROJETO DE LEI Nº 3.899/04 – da Sra. Maninha – que 
“altera disposições sobre a profissão de Jornalista”. 
RELATORA: Deputada LÚCIA BRAGA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.904/04 – da Sra. Teté Bezerra 
– que “dispõe sobre a responsabilidade civil em casos 
de acidentes de trabalho de empregados contratados 
por meio de terceirização de serviços”. 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 

PROJETO DE LEI Nº 3.905/04 – da Sra. Teté Bezerra 
– que “altera a Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, 
para considerar perigosa a atividade profissional de 
vigilante”. 
RELATOR: Deputado CARLOS SAMPAIO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.911/04 – do Sr. Pedro Fernan-
des – que “dispõe sobre anistia de multas, correção 
monetária e juros referentes a dívidas com foros de 
terrenos interiores das ilhas oceânicas e costeiras per-
tencentes à União”. 
RELATOR: Deputado RICARDO RIQUE. 

PROJETO DE LEI Nº 3.927/04 – da Sra. Dra. Clair 
– que “altera a Consolidação das Leis do Trabalho, 
dispondo sobre o Processo e Recursos no âmbito da 
Justiça do Trabalho”. 
RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.936/04 – do Sr. Milton Monti 
– que “autoriza a União a doar o imóvel que especifica 
à Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP” 
RELATOR: Deputado CLÁUDIO MAGRÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.939/04 – do Sr. Augusto Nar-
des – que “dispõe sobre procedimento administrativo 
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de reparação civil contra a administração tributária fe-
deral e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. 

PROJETO DE LEI Nº 3.950/04 – do Sr. Mauro Bene-
vides – que “dispõe sobre a criação de uma Universi-
dade Federal na Região Sertão Central do Estado do 
Ceará, na cidade de Quixeramobim”. 
RELATORA: Deputada ANN PONTES. 

PROJETO DE LEI Nº 3.954/04 – da Sra. Selma Schons 
– que “altera a redação do inciso VIII, do art. 24, da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, conforme es-
pecifica”. 
RELATOR: Deputado PEDRO CORRÊA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.962/04 – do Poder Executivo 
– (MSC 385/2004) – que “institui a Fundação Univer-
sidade Federal do ABC – UFABC e dá outras provi-
dências”. 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.973/04 – do Sr. Carlos Nader 
– que “”Dispõe sobre a instalação e uso de equipa-
mento eliminador de ar na tubulação do sistema de 
abastecimento de água.”” 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PROJETO DE LEI Nº 3.977/04 – do Sr. João Caldas 
– que “fica o Poder Executivo autorizado a instituir a 
Zona Franca de Maceió, estabelecida em área a ser 
demarcada na região metropolitana do município de 
Maceió, capital do Estado de Alagoas”. 
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES. 

PROJETO DE LEI Nº 3.994/04 – do Sr. Carlos Nader 
– que “fixa percentual de distribuição de moradias po-
pulares para servidores públicos”. 
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.996/04 – do Sr. Carlos Nader 
– que “”Institui o “Cadastro de Fornecedores Impedi-
dos de Licitar e Contratar com a Administração Públi-
ca Federal””. 
RELATOR: Deputado MILTON CARDIAS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.002/04 – do Sr. Robson Tuma 
– que “reserva para ex-presidiários pelo menos 10% 
(dez por cento) das vagas previstas na terceirização de 
serviços no âmbito da Administração Pública Federal 
direta, autárquica e fundacional da União”. 
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.022/04 – do Senado Federal 
– Maguito Vilela – (PLS 493/2003) – que “autoriza o 
Poder Executivo a criar a Universidade Federal do Su-
doeste Goiano (UFSOG), por desmembramento do 
Campus Avançado da Universidade Federal de Goiás 

(UFG) em Jataí, e dá outras providências”. (Apensado: 
PL 2611/2003) 
RELATOR: Deputado CARLOS ALBERTO LERÉIA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.023/04 – do Senado Federal 
– Maguito Vilela – (PLS 494/2003) – que “autoriza o 
Poder Executivo a criar a Universidade Federal do 
Sudeste Goiano (UFSEG), por desmembramento do 
Campus Avançado da Universidade Federal de Goiás 
(UFG) em Catalão, e dá outras providências”. (Apen-
sado: PL 2612/2003) 
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.079/04 – do Sr. Paulo Delgado 
– que “dispõe sobre a proibição de exclusividade na 
contratação de instituições bancárias para depósito 
dos valores de quitação da folha de pagamento das 
empresas”. 
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY. 

PROJETO DE LEI Nº 4.081/04 – do Sr. Paulo Afonso 
– que “dispõe sobre a realização de concursos públi-
cos no âmbito da administração pública federal direta 
e indireta”. 
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES. 

PROJETO DE LEI Nº 2.933/04 – do Sr. Joaquim Fran-
cisco – que “acrescenta parágrafo único ao art. 7º da 
Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e ao art. 3º 
da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, para obrigar 
que conste o número de telefone do órgão ou enti-
dade pública fiscalizadora nas contas de serviços de 
telefonia”. 
RELATOR: Deputado JOVINO CÂNDIDO. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 22-9-04 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.859/00 – do Sr. Coriolano Sa-
les – que “dispõe sobre o empregado de correspon-
dente bancário”. 
RELATORA: Deputada DRA. CLAIR. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 21-9-04 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
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PROJETO DE LEI Nº 2.561/00 – do Sr. Ronaldo Vas-
concellos – que “altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto 
de 1981”. (Apensado: PL 4563/2001) 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-9-04 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 7.370/02 – do Sr. Luiz Antonio 
Fleury – que “acrescenta parágrafo único ao art. 2º da 
Lei 9.696, de 1º de setembro de 1998”. 
RELATOR: Deputado JOSUÉ BENGTSON. 

II – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES  
PERMANENTES ENCAMINHAMENTO  

DE MATÉRIA ÀS COMISSÕES 

EM 17/9/2004: 

Comissão de Segurança Pública e Combate  
ao Crime Organizado: 

PROJETO DE LEI Nº 4.121/2004 

Comissão de Seguridade Social e Família: 

PROJETO DE LEI Nº 4.122/2004 

Comissão de Trabalho, de Administração  
e Serviço Público: 

PROJETO DE LEI Nº 4.124/2004 

(Encerra-se a sessão às 11 horas e 28 
minutos.)

PARECERES 

PROJETO DE LEI  
Nº 7.307-A, DE 2002 
(Do Sr. Cabo Júlio)

Dispõe sobre o monitoramento e iden-
tificação de visitantes a sentenciados e 
presos provisórios, nas unidades prisio-
nais e cadeias públicas; tendo parecer da 
Comissão de Segurança Pública e Comba-
te ao Crime Organizado, pela aprovação, 
com substitutivo (relator: DEP. PAULO PI-
MENTA).

Despacho: Às Comissões de Seguran-
ça Pública e Combate ao Crime Organizado 
Violência e Narcotráfico; de Finanças e Tribu-
tação (Art. 54); e de Constituição e Justiça e 
de Redação (Art. 54).

Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia-
ção Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

Publicação do Parecer da Comissão 
de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado.

I – Relatório

Trata o projeto em epígrafe de determinar que 
estabelecimentos prisionais e cadeias públicas que 
abrigam sentenciados ou presos provisórios sejam 
dotados de equipamentos informatizados, compostos 
de câmera digital e dispositivo para armazenamento de 
imagem ou equipamentos de reconhecimento biomé-
trico que identifiquem o visitante, tanto à sua entrada 
quanto à sua saída.

Justifica o autor a sua proposição ao argumento 
de que não são raras notícias de que tanto em presí-
dios quanto em cadeias públicas, há “fugas praticadas 
por sentenciados que trocam de identidade e de roupa 
com os visitantes, saindo do estabelecimento prisio-
nal no lugar destes, ao término do horário de visitas”.

Cabe a esta Comissão o exame de mérito.
Aberto o prazo regimental, não foram apresen-

tadas emendas.

II – Voto do Relator

Como visto no relatório, o PL pretende informatizar 
e digitalizar os presídios e cadeias públicas do país.

Penso que o tema proposto merece prosperar. 
Como bem salientou o autor do projeto, dotar as unida-
des prisionais com equipamentos informatizados de ar-
mazenamento de imagem digital ou de reconhecimento 
biométrico para o controle e entrada e saída de visitantes 
é um passo muito importantes para a modernização e 
aprimoramento do Sistema Penitenciário Nacional.

Além das vantagens no armazenamento dos da-
dos, o que facilita o controle dos detentos, certamente 
a aprovação do PL confere também agilização no in-
gresso dos visitantes e põe fim ao método ora utilizado, 
que é o da “identificação mediante apresentação de 
documento de fisionomia atual do portador”.

Mas é necessário ir além, cremos que não somen-
te os visitantes devam ser identificados, mas também 
todos aqueles que adentrarem os pórticos dos esta-
belecimentos prisionais. Assim, juízes, promotores, 
advogados, promotores, e até mesmo os funcionários 
da instituição devem ser identificados e até mesmo 
revistados, para que não haja oportunidade de que 
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objetos estranhos, ilícitos, sejam trazidos para o am-
biente prisional.

Para que isto se concretize, apresentamos Subs-
titutivo, ao final.

Faço ressalva, ainda, ao fato de que a proposição 
seja de lei extravagante, e não de modificação na Lei 
de Execução Penal. Como, todavia, técnica legislati-
va é matéria de competência da CCJR, deixo de me 
pronunciar sobre ela.

Pelas razões expostas, voto pela aprovação do 
Projeto de Lei n.º 7307, de 2002, na forma do Substi-
tutivo em anexo.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2004. – Depu-
tado Paulo Pimenta, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
Nº 7.307, DE 2002

Dispõe sobre o monitoramento e iden-
tificação de visitantes a sentenciados e pre-
sos provisórios, nas unidades prisionais e 
cadeias públicas.

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Os estabelecimentos prisionais e cadeias 

públicas que abriguem sentenciados ou presos provi-
sórios, serão dotados de equipamentos informatizados, 
compostos de câmera digital e dispositivo para arma-
zenamento de imagem ou equipamentos de reconheci-
mento biométrico, visando à identificação de visitantes, 
juízes, advogados, promotores, e dos funcionários da 
instituição, por ocasião de sua entrada de saída.

§ 1º Todos os visitantes, juízes, promotores, ad-
vogados, e os funcionários da instituição serão cadas-
trados nos bancos de dados do equipamento, por oca-
sião da sua entrada na unidade prisional, para efeito 
de comparação na saída, ao término da visita.

§ 2º Para efeito do cadastro de que trata o pará-
grafo anterior, o visitante, juízes, promotores, advoga-
dos, e os funcionários da instituição deverão apresentar 
documento de identidade original.

Art. 2º As formas de identificação previstas no 
“caput” do artigo anterior não eximem os visitantes, 
juízes, promotores, advogados, e os funcionários da 
instituição de se submeterem a outros procedimentos 
e normas do sistema prisional, tais como revista pes-
soal e de objetos por quaisquer métodos, inclusive raio 
“x” e detetores de metais.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Sala da Comissão, 27 de maio de 2004 . – Depu-
tado Paulo Pimenta, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado, em reunião ordinária realizada 
hoje, aprovou o Projeto de Lei nº 7.307/02, com subs-
titutivo, nos termos do Parecer do Relator, Deputado 
Paulo Pimenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Wanderval Santos – Presidente, Coronel Alves 

e João Campos – Vice-Presidentes, Alberto Fraga, 
Gilberto Nascimento, Josias Quintal, Laura Carneiro, 
Raul Jungmann, Ronaldo Vasconcellos, Sandes Júnior 
eVander Loubet – titulares;Antonio Carlos Biscaia, Per-
pétua Almeida e Zulaiê Cobra – suplentes.

Sala da Comissão, 25 de agosto de 2004. – Depu-
tado Wanderval Santos, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO  
AO PROJETO DE LEI Nº 7.307, DE 2002

Dispõe sobre o monitoramento e iden-
tificação de visitantes a sentenciados e pre-
sos provisórios, nas unidades prisionais e 
cadeias públicas.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Os estabelecimentos prisionais e cadeias 

públicas que abriguem sentenciados ou presos provi-
sórios, serão dotados de equipamentos informatizados, 
compostos de câmera digital e dispositivo para arma-
zenamento de imagem ou equipamentos de reconheci-
mento biométrico, visando à identificação de visitantes, 
juízes, advogados, promotores, e dos funcionários da 
instituição, por ocasião de sua entrada e saída.

§ 1º Todos os visitantes, juízes, promotores, ad-
vogados, e os funcionários da instituição serão cadas-
trados nos bancos de dados do equipamento, por oca-
sião da sua entrada na unidade prisional, para efeito 
de comparação na saída, ao término da visita.

§ 2º Para efeito do cadastro de que trata o pará-
grafo anterior, o visitante, juízes, promotores, advoga-
dos, e os funcionários da instituição deverão apresentar 
documento de identidade original.

Art. 2º As formas de identificação previstas no caput 
do artigo anterior não eximem os visitantes, juízes, promo-
tores, advogados, e os funcionários da instituição de se 
submeterem a outros procedimentos e normas do sistema 
prisional, tais como revista pessoal e de objetos por quais-
quer métodos, inclusive raio X e detetores de metais.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, 25 de agosto de 2004. – Depu-
tado Wanderval Santos, Presidente.
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PROJETO DE LEI Nº 1.721-A, DE 2003 
(Do Sr. Silas Brasileiro)

Dispõe sobre a identificação de bar-
reiras policiais; tendo parecer da Comissão 
de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado, pela aprovação, com substitu-
tivo (relator: DEP. CORONEL ALVES).

Despacho: Às Comissões De Segurança 
Pública E Combate Ao Crime Organizado, Vio-
lência E Narcotráfico E Constituição E Justiça 
E De Redação (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia-
ção Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

Publicação do Parecer da Comissão de 
Segurança Pública e Combate ao Crime Or-
ganizado

I – Relatório

A proposição de iniciativa do nobre Deputado 
SILAS BRASILEIRO estabelece as condições de rea-
lização de barreiras policiais. 

Em sua justificativa, o autor assevera que a ex-
periência recente dos motoristas que trafegam, tanto 
nas vias urbanas, quanto nas rodovias nacionais, tem 
demonstrado que vem crescendo a ocorrência de 
barreiras policiais organizadas ao arrepio do conhe-
cimento das autoridades e do interesse público, onde 
funcionários subalternos se dedicam à prática odiosa 
da extorsão e da intimidação aos cidadãos.

Por último, afirma que com esta medida pretende 
evitar o arbítrio praticado por policiais que extrapolam o 
dever funcional realizando “blitz” com verdadeiro desvio 
de função, além da regulamentação criar mecanismos 
que vão dificultar o emprego dissimulado desse recurso 
por parte de assaltantes e seqüestradores.

Durante o prazo regimental não foram apresen-
tadas emendas ao projeto.

Este é o relatório.

II – Voto do Relator

O Projeto de Lei nº. 1.721/2003 foi distribuído a 
esta Comissão Permanente por tratar de assunto re-
ferente aos órgãos de segurança pública, nos termos 
do RICD.

Preliminarmente, consideramos que a matéria em 
apreço, que se pretende regular, ainda que relevante 
para o interesse público, pertence ao âmbito adminis-
trativo, em face da natureza evidentemente operacional 
das suas disposições.

Neste sentido, tendo em vista o disposto no pa-
rágrafo sétimo do art. 144, da Constituição Federal 
(“A lei disciplinará a organização e o funcionamento 
dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de 
maneira a garantir a eficiência de suas atividades.”), 

pode ser estabelecido em lei federal a organização de 
atividades policiais em nível de normas gerais.

Tendo em vista a minha origem policial, com mais 
de vinte e cinco anos de experiência no policiamento 
ostensivo entendo que o projeto merece alguns aper-
feiçoamentos.

Em primeiro lugar, entendemos que as especifi-
cações mínimas de que trata a proposição devem limi-
tar-se às instituições policias, evitando-se que outros 
órgãos públicos também executem essas atividades, 
além do que, deve estar restrita às atividades preven-
tivas, e excepcionalmente as atividades repressivas.

Em segundo lugar, em face da eventual inexis-
tência de oficiais nos destacamentos locais das polí-
cias militares, o que efetivamente acontece em parte 
significativa dos municípios onde elas atuam, deve ser 
excluída do inciso I, do artigo primeiro, a exigência de 
oficial no comando das barreiras.

Em terceiro lugar, em face da eventual neces-
sidade de organização de barreiras policiais em cir-
cunstâncias ditadas pela urgência, deve ser incluída 
no inciso II, do artigo primeiro, uma ressalva referente 
aos casos especiais em que não seja possível a ela-
boração oportuna de ordem escrita.

Em quarto lugar, em face da eventual inexistên-
cia de mais de uma viatura nos destacamentos locais 
das polícias militares, o que efetivamente acontece em 
parte significativa dos municípios onde elas atuam, 
deve ser substituída, no inciso III, do artigo primeiro, 
a expressão “três viaturas” por “viatura”.

Em quinto lugar, por entendermos que o texto 
do inciso IX, do artigo primeiro contém a disposição 
constante do inciso anterior, propomos a exclusão do 
inciso VIII e a renumeração do inciso IX.

Em sexto lugar, julgamos que a vedação à de-
tenção de circulação de veículos, constante do artigo 
segundo, é incompatível com as atribuições legais do 
policiamento ostensivo.

Com as alterações propostas, somos pela APRO-
VAÇÃO do Projeto de Lei nº. 1.721/2003, na forma do 
Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 19 de maio de 2004. – Depu-
tado Coronel Alves, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
Nº 1.721, DE 2003 

Dispõe sobre a realização de barrei-
ras policiais.

Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Esta lei estabelece as condições para a 

realização de barreira policial.
Art. 2º As barreiras, bloqueios ou também de-

nominadas “blitz” somente poderão ser realizadas 
por órgãos policiais com competência preventiva, ou 
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em casos excepcionais para os órgãos policiais que 
têm competência repressiva e obedecerão, obrigato-
riamente e em qualquer circunstância, às seguintes 
especificações mínimas:

I – comando da equipe por policial gra-
duado;

II – uma via da ordem escrita, firmada 
pela autoridade que determinou a organização 
da barreira, com menção expressa ao seus 
objetivos, salvo nos casos de urgência;

III – viatura policial ostensiva, devidamen-
te caracterizada, segundo os padrões norma-
tivos da respectiva instituição;

IV – abordagem à luz do dia ou a noite, 
em local dotado de iluminação pública com 
níveis de iluminação compatíveis com as vias 
urbanas secundárias, admitindo-se, na sua fal-
ta, o uso de dispositivos adequados à obtenção 
daquelas condições mínimas de iluminação, 
salvo nos casos de urgência;

V – vedação do emprego de capuzes ou 
de quaisquer outros recursos que prejudiquem a 
identificação dos policiais, salvo na atuação de 
urgência dos grupos de operações especiais;

VI – uso de tarjetas ou crachás de iden-
tificação pelos policiais;

VII – uso de carteiras funcionais de iden-
tificação, que deverão ser mostradas aos mo-
toristas abordados, sempre que solicitadas;

VIII – sinalização visível, que informe 
aos motoristas a existência de barreira poli-
cial adiante;

IX – busca pessoal somente nos termos 
do Código de Processo Penal, sob pena de 
crime de abuso de autoridade.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, 19 de maio de 2004. – Depu-
tado Coronel Alves, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou o Projeto de Lei nº 1.721/03,com substitutivo, nos 
termos do Parecer do Relator, Deputado Coronel Alves.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Wanderval Santos – Presidente, Coronel Alves 

e João Campos – Vice-Presidentes, Alberto Fraga, 
Gilberto Nascimento, Josias Quintal, Laura Carneiro, 
Raul Jungmann, Ronaldo Vasconcellos, Sandes Júnior, 
Vander Loubet – Titulares; Antonio Carlos Biscaia, Per-
pétua Almeida e Zulaiê Cobra – Suplentes.

Sala da Comissão, 25 de agosto de 2004. –Depu-
tado Wanderval Santos, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO  
AO PROJETO DE LEI Nº 1.721, DE 2003

Dispõe sobre a realização de barrei-
ras policiais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei estabelece as condições para a 

realização de barreira policial.
Art. 2º As barreiras, bloqueios ou também de-

nominadas “blitz” somente poderão ser realizadas 
por órgãos policiais com competência preventiva, ou 
em casos excepcionais para os órgãos policiais que 
têm competência repressiva e obedecerão, obrigato-
riamente e em qualquer circunstância, às seguintes 
especificações mínimas:

I – comando da equipe por policial gra-
duado;

II – uma via da ordem escrita, firmada 
pela autoridade que determinou a organização 
da barreira, com menção expressa ao seus 
objetivos, salvo nos casos de urgência;

III – viatura policial ostensiva, devidamen-
te caracterizada, segundo os padrões norma-
tivos da respectiva instituição;

IV – abordagem à luz do dia ou a noite, 
em local dotado de iluminação pública com 
níveis de iluminação compatíveis com as vias 
urbanas secundárias, admitindo-se, na sua fal-
ta, o uso de dispositivos adequados à obtenção 
daquelas condições mínimas de iluminação, 
salvo nos casos de urgência;

V – vedação do emprego de capuzes ou 
de quaisquer outros recursos que prejudiquem a 
identificação dos policiais, salvo na atuação de 
urgência dos grupos de operações especiais;

VI – uso de tarjetas ou crachás de iden-
tificação pelos policiais;

VII – uso de carteiras funcionais de iden-
tificação, que deverão ser mostradas aos mo-
toristas abordados, sempre que solicitadas;

VIII – sinalização visível, que informe 
aos motoristas a existência de barreira poli-
cial adiante;

IX – busca pessoal somente nos termos 
do Código de Processo Penal, sob pena de 
crime de abuso de autoridade.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala das reuniões, 25 de agosto de 2004. – Depu-
tado Wanderval Santos, Presidente.
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PROJETO DE LEI N.º 1.735-A, DE 2003 
(Do Sr. Carlos Abicalil)

Acrescenta parágrafo 3º ao Artigo 79 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que estabelece as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional; tendo parecer da Co-
missão de Direitos Humanos e Minorias, 
pela aprovação, com emenda (relator: DEP. 
ORLANDO FANTAZZINI).

Despacho: às Comissões de Direitos 
Humanos e Minorias; Educação e Cultura e 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 
24 II

Publicação do Parecer da Comissão de 
Direitos Humanos e Minorias

I – Relatório

O Projeto de Lei n° 1735/2003 propõe a inserção 
de parágrafo ao artigo 79 da Lei das Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, Lei n° 9.394/96. O referido ar-
tigo integra o Título VII da lei, destinado a estabelecer 
as “Disposições Gerais”.

Na exposição de motivos, o autor aduz sobre a 
importância do dispositivo proposto, destinado, en-
tre outros aspectos, a garantir aos povos indígenas 
a formação de professores indígenas para que estes 
assegurem às suas comunidades a utilização de lín-
guas maternas. 

Esta Comissão de Direitos Humanos e Minorias 
é o primeiro órgão técnico da Câmara dos Deputados 
a proceder à apreciação do projeto quanto ao mérito. 
De acordo com o despacho da Mesa, a proposição 
também será examinada pela Comissão de Educação 
e Cultura e pela Comissão de Constituição e Justiça 
e de Redação.

No decorrer do prazo regimental, nesta Comissão, 
não foram apresentadas emendas ao projeto.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Ao analisarmos a proposição em foco, nela iden-
tificamos o destacado mérito de, por meio de nova dis-
posição às Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
estimular a educação superior aos povos indígenas, 
sob encargo da União. 

Sob esta ótica e para melhor apreciar a temática, 
bem assim no exercício das atribuições dessa relato-
ria, tomamos a iniciativa de realizar uma reunião com 
especialistas da área. O principal objetivo da reunião 
era de nos inteirarmos sobre o impacto e a viabilidade 

do projeto e das ações e programas intentados pelo 
Ministério da Educação e demais entidades em rela-
ção à educação aos povos indígenas. Nessa reunião 
participaram representantes do Ministério da Educa-
ção, Ministério Público Federal, FUNAI e Conselho 
Indigenista Missionário – CIMI. 

Após a apreciação do Projeto de Lei, os partici-
pantes entenderam a relevância da propositura sem, 
no entanto, deixar de apontar algumas dificuldades que 
poderão advir, caso permaneça a redação sugerida. 

Efetivamente, o Ministério da Educação, há mais 
de dez anos, já vem desenvolvendo ações e progra-
mas voltados à educação de indígenas. Pode-se dizer 
que, em relação ao ensino fundamental e médio, exis-
te uma política pública coordenada por aquele órgão 
técnico. Porém, em relação à educação superior há 
carência de definições, especialmente do papel a ser 
desempenhado pela União e estados da Federação. 
Nota-se que há um processo político em andamento, 
marcado por debates regionais com a comunidade in-
dígena sobre a educação superior, vagas para índios 
nas universidades, formação de professores, cursos de 
graduação de interesse dos povos indígenas, gestão 
das universidades, etc. Ressalta-se forte destaque para 
que toda a definição sobre essas questões contemple 
a participação efetiva dos indígenas.

O Brasil possui mais de 200 povos indígenas e 
300 mil índios espalhados em diversas regiões. São 
povos e nações que adotam costumes e culturas pró-
prias e variados graus de contato com a civilização. 
Muitas reservas indígenas se localizam em perímetros 
distantes das aglomerações urbanas e não têm acesso 
à educação formal. Cada povo possui sua própria lín-
gua materna e deseja que seus filhos sejam educados 
conforme seus costumes e tradições. 

Portanto, criar uma universidade multicultural, sob 
encargo da União, como reivindica a proposição, nos 
parece impróprio e abstrato. Certamente haverá inú-
meras dificuldades para a criação de uma instituição 
superior que viabilize a educação de forma uniforme 
para todas as comunidades indígenas. Que língua se-
ria adotada e que povo contaria com participação da 
gestão? Todas essas questões são de difícil deslinde 
conforme o acúmulo dos debates. Seria, portanto, 
mais correto que as próprias instituições superiores 
passassem a construir processos, juntamente com os 
povos indígenas, destinados a debater a criação de 
programas de ensino superior tanto para a formação 
de professores indígenas como para a oferta de vagas 
para a graduação de indígenas. 

Toda essa discussão deveria acontecer com a 
participação dos próprios interessados, assim como das 
instituições de ensino públicas e privadas. Concordamos 
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com a manifestação da idéia contida no projeto de que 
esse processo deve caber à União, que estimulará es-
sas instituições a realizarem debates. Quem sabe, num 
futuro próximo, será possível amadurecer a proposta da 
criação ou não de uma universidade específica.

Porém, o que se pode no presente momento, con-
forme as competências constitucionais da União e dos 
Estados membros é dispor que a União estimulará as 
próprias instituições públicas e privadas a realizarem 
programas voltados à educação superior de indígenas. 
Esses programas poderão vir a contemplar a oferta de 
vagas no ensino superior, como propõe o projeto, e até 
a formação de uma universidade específica. 

Em face do exposto e do ponto de vista em rela-
ção aos direitos humanos dos povos indígenas, vemos 
como positiva a proposta constante no Projeto de Lei 
n° 1735/2003. Entretanto, vamos propor-lhe emenda 
substitutiva, a fim de que a norma tenha maior eficá-
cia, não gere interpretações ambíguas e se coadune 
com a viabilidade fática e com os direitos fundamentais 
dos povos indígenas.

Nosso voto, no mérito, é, portanto, pela apro-
vação do Projeto de Lei n° 1735/2003, na forma da 
emenda em anexo.

Sala da Comissão, 14 de julho de 2004. – Depu-
tado Orlando Fantazzini, Relator.

EMENDA

Dê-se ao artigo 1° do projeto a seguinte reda-
ção:

“§ 3° No que se refere à educação supe-
rior, sem prejuízo de outras ações, o atendi-
mento aos povos indígenas, efetivar-se-á, nas 
universidades públicas e privadas, através da 
oferta de ensino e de assistência estudantil, 
assim como de estímulo à pesquisa e desen-
volvimento de programas especiais. 

Sala da Comissão, em 14 de julho de 2004. – Deputado 
Orlando Fantazzini, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Direitos Humanos e Minorias, em 
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, com emenda, 
o Projeto de Lei nº 1.735/2003, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado Orlando Fantazzini.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Mário Heringer – Presidente, Luiz Couto e Zelin-

da Novaes – Vice-Presidentes, Geraldo Thadeu, Iriny 
Lopes, Leonardo Mattos, Miro Teixeira, Orlando Fan-
tazzini, Thelma d

Sala da Comissão, 25 de agosto de 2004. – Depu-
tado Mário Heringer, Presidente.

PROJETO DE LEI N.º 2.422-A, DE 2003 
(Do Sr. Luciano Zica)

Dispõe sobre a comercialização de 
gasolina, óleo Diesel e álcool etílico hidra-
tado pelas companhias distribuidoras de 
combustíveis líquidos para postos reven-
dedores; tendo parecer da Comissão de 
Minas e Energia, pela aprovação (relator: 
DEP. NELSON MEURER).

Despacho: Às Comissões De Minas E 
Energia E Constituição E Justiça E De Reda-
ção (Art. 54 RICD) – Art. 24II

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 
24 II

Publicação do Parecer da Comissão de 
Minas E Energia

I – Relatório

O objetivo da proposição em epígrafe é o de 
tornar obrigatória a correção dos volumes de álcool 
etílico hidratado e combustíveis derivados de petróleo 
vendidos pelas distribuidoras a postos revendedores 
de combustíveis automotivos, tomando-se por base a 
temperatura-padrão de vinte graus Celsius.

O Autor justifica seu projeto salientando que se, 
de um lado, a correção do volume pela temperatura am-
biente é normalmente feita por ocasião das transações 
entre unidades produtoras e companhias distribuidoras 
de combustíveis, tal procedimento não tem sido adotado 
quando das vendas de produtos entre as distribuidoras 
e os postos revendedores de combustíveis, o que tem 
causado inúmeros prejuízos a estes últimos que, na 
maioria das vezes, não dispõem de grandes volumes 
de capital de giro em seus negócios.

Apresentada para apreciação da Câmara dos 
Deputados, foi a proposição inicialmente encaminha-
da a esta Comissão de Minas e Energia, onde, após 
decorrido o prazo regimentalmente previsto, não re-
cebeu emendas.

É o Relatório.

II – Voto do Relator

Não podemos deixar de reconhecer a meritória 
preocupação do Ilustre Deputado LUCIANO ZICA no 
que concerne à proteção dos pequenos comerciantes 
em atividade no ramo de revenda de combustíveis em 
nosso país e que se ficarem a mercê de decisões ad-
ministrativas seguramente ficarão amargando o pre-
juízo de alterações no volume dos produtos em razão 
de oscilações atmosféricas.
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Apesar da ANP já ter expedido extensa lista de por-
tarias disciplinando o comércio de combustíveis no pais, 
esta é uma lacuna legal ou regulatória que tem permitido 
procedimentos prejudiciais aos revendedores.

Apesar da ANP ter competência para regular, 
não o faz, assim, como não é uma matéria privativa do 
Presidente da República e não visa alterar a estrutura 
da ANP, pois objetiva claramente, somente, eliminar a 
possibilidade de que, na ausência de norma legal, as 
comercializações não sejam equânimes e justas para 
todos que delas participam, portanto, cabe perfeitamen-
te a esta Casa editar o documento legal necessário à 
pacificação do assunto.

Assim posto, somos, no mérito, pela aprovação 
do Projeto de Lei nº 2.422, de 2003.

Sala da Comissão, 2 de julho de 2004. –Deputado 
Nelson Meurer, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Minas e Energia, em reunião or-
dinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Pro-
jeto de Lei nº 2.422/2003, nos termos do Parecer do 
Relator, Deputado Nelson Meurer.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
João Pizzolatti – Presidente, Eduardo Gomes, 

Rose de Freitas e Eduardo Sciarra – Vice-Presidentes, 
Dr. Heleno, Fernando Ferro, João Caldas, José Janene, 
Luiz Bassuma, Luiz Sérgio, Marcello Siqueira, Marcus 
Vicente, Mauro Passos, Moreira Franco, Osmânio Pe-
reira, Salvador Zimbaldi, Jurandir Boia e Lobbe Neto.

Sala da Comissão, 25 de agosto de 2004. – Depu-
tado João Pizzolatti, Presidente.

PROJETO DE LEI N.º 2.656-A, DE 2003 
(Do Sr. Pedro Chaves)

Altera os §§ 3º, 4º, 5º e 6º do art. 22 da 
Lei nº 9.985, de 2000; tendo parecer da Co-
missão de Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável, pela aprovação, com emenda 
(relator: DEP. FERNANDO GABEIRA).

Despacho: Às Comissões de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável; e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia-
ção Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

I – Relatório

O projeto em epígrafe pretende inserir modifica-
ções na lei que regula o Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação da Natureza (“Lei do SNUC”), de forma 
a detalhar aspectos da consulta pública para a criação 
ou alteração de unidades de conservação.

A proposição prevê, no § 3º proposto para o 
art. 22 da Lei 9.985/00, que, no processo de consulta 
pública, “o Poder Público é obrigado a fornecer infor-
mações adequadas e inteligíveis à população local 
e outras partes interessadas, inclusive detalhando 
prazos, recursos disponibilizados e condições para 
o pagamento das indenizações, quando for o caso”. 
Estabelece, no § 4º, que “o processo de consulta pú-
blica, integrado por audiências e oficinas de trabalho, 
deve garantir a publicidade, o acesso à informação à 
população diretamente envolvida, a livre participação 
no debate da proposta, a análise de eventuais contra-
propostas e o acompanhamento da motivação e da 
execução das decisões”. 

O projeto dispõe ainda, no § 5º, que “as unidades 
de conservação do grupo de Uso Sustentável podem 
ser transformadas total ou parcialmente em unidades do 
grupo de Proteção Integral, por instrumento normativo 
do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, 
desde que obedecidos os procedimentos de consulta...”. 
Por fim, no § 6º, estatui que “a ampliação dos limites 
de uma unidade de conservação, sem modificação de 
seus limites originais, exceto pelo acréscimo proposto, 
pode ser feita por instrumento normativo do mesmo 
nível hierárquico do que criou a unidade, desde que 
obedecidos os procedimentos de consulta (...)”.

Em sua Justificação ao projeto de lei, expõe o 
Deputado Pedro Chaves casos em que a criação ou 
a ampliação de algumas unidades de conservação 
tem gerado insatisfação, questionamentos e protes-
tos, citando a ampliação do Parque Nacional da Cha-
pada dos Veadeiros, em Goiás, e do Parque Nacional 
Grande Sertão Veredas, em Minas Gerais, e a criação 
do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, no 
Amapá, e da Reserva Biológica do Nabileque, no Mato 
Grosso do Sul. Entende que, para o êxito das políticas 
de conservação ambiental, é imprescindível que as 
comunidades diretamente atingidas pela criação ou 
ampliação das unidades de conservação tenham ab-
soluta clareza dos motivos que justificam a proposta 
e participem da decisão. 

No prazo regimental, não foram apresentadas 
emendas à proposição nesta Câmara Técnica.

É o Relatório.

II – Voto do Relator

O debate trazido pelo projeto de lei em tela não 
é novo nesta Casa. Durante o processo que gerou 
a Lei 9.985/00, a forma de regular a participação da 
população no processo de decisão sobre a criação 
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ou a ampliação de unidades de conservação foi tema 
importante de discussão. O resultado desse trabalho 
encontra-se refletido nos §§ 2º a 6º do art. 22 da Lei 
9.985, a saber:

“Art. 22. ................. . ...............................
................. .............................................
§ 2º A criação de uma unidade de conser-

vação deve ser precedida de estudos técnicos 
e de consulta pública que permitam identificar 
a localização, a dimensão e os limites mais 
adequados para a unidade, conforme se dis-
puser em regulamento.

§ 3º No processo de consulta de que trata 
o § 2º, o Poder Público é obrigado a fornecer 
informações adequadas e inteligíveis à popu-
lação local e a outras partes interessadas.

§ 4º Na criação de Estação Ecológica ou 
Reserva Biológica não é obrigatória a consulta 
de que trata o § 2º deste artigo.

§ 5º As unidades de conservação do 
grupo de Uso Sustentável podem ser trans-
formadas total ou parcialmente em unidades 
do grupo de Proteção Integral, por instrumen-
to normativo do mesmo nível hierárquico do 
que criou a unidade, desde que obedecidos 
os procedimentos de consulta estabelecidos 
no § 2º deste artigo.

§ 6º A ampliação dos limites de uma uni-
dade de conservação, sem modificação dos 
seus limites originais, exceto pelo acréscimo 
proposto, pode ser feita por instrumento nor-
mativo do mesmo nível hierárquico do que 
criou a unidade, desde que obedecidos os 
procedimentos de consulta estabelecidos no 
§ 2º deste artigo.

.............. . .............................................”.

Deve-se, então, comparar o texto em vigor e as 
propostas trazidas pelo PL 2.656/03. As modificações 
sugeridas pelo Deputado Pedro Chaves são, basica-
mente, as seguintes:

§ 3º, explicitar que as informações fornecidas à 
população, entre outros pontos, devem detalhar pra-
zos, recursos disponibilizados e condições para o pa-
gamento de indenizações;

prever que o processo de consulta pública deve 
ser integrado por audiências e oficinas, e garantir a 
publicidade, o acesso à informação à população dire-
tamente envolvida, a livre participação no debate da 
proposta, a análise de eventuais contrapropostas e o 
acompanhamento da motivação e da execução das 
decisões; e

excluir a exceção de não realização de consulta 
pública no caso de criação de Estação Ecológica ou 
Reserva Biológica hoje constante na lei.

Parecem interessantes os aperfeiçoamentos refe-
ridos nos itens 1 e 2 acima. Eles procuram dar diretri-
zes para a realização do processo de consulta pública, 
de forma a assegurar que a população potencialmente 
afetada tenha informações sobre as futuras indeniza-
ções, quando for o caso, e ainda que a comunidade 
seja efetivamente incorporada ao processo decisório 
de criação ou ampliação de unidades de conserva-
ção, inclusive mediante a apresentação de propostas 
alternativas.

Preocupa-me, todavia, que se passe a impor o 
processo de consulta pública também às Estações 
Ecológicas e Reservas Biológicas.

A Estação Ecológica, regulada pelo art. 9º da Lei 
9.985/00, é uma unidade de conservação que tem por 
únicos objetivos a preservação da natureza e a reali-
zação de pesquisas científicas. Em regra, é proibida a 
visitação pública, exceto a com objetivo educacional, 
de acordo com as previsões do plano de manejo da 
unidade ou regulamento específico. 

Já a Reserva Biológica, regulada pelo art. 10 
da mesma lei, tem como objetivo a preservação in-
tegral da biota e demais atributos naturais existentes 
em seus limites, sem interferência humana direta ou 
modificações ambientais, excetuando-se as medidas 
de recuperação de seus ecossistemas alterados e 
as ações de manejo necessárias para recuperar e 
preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológi-
ca e os processos ecológicos naturais. Também nela 
é proibida a visitação pública, exceto aquela com 
objetivo educacional, de acordo com regulamento 
específico.

As Estações Ecológicas e as Reservas Biológi-
cas, desta forma, constituem as unidades de conser-
vação da natureza mais rígidas do ponto de vista da 
proteção ambiental. Visam a proteger áreas realmente 
singulares, com características únicas em termos de 
importância ecológica. Nesses casos, entendo, devem 
ser priorizados acima de tudo os benefícios ambientais 
advindos da criação da unidade. Os direitos da popu-
lação eventualmente afetada devem ser resolvidos por 
meio das devidas indenizações. Como regra, esses ti-
pos de unidade de conservação, são criados em áreas 
de pouca ou nenhuma ocupação humana.

Diante disso, sou pela aprovação do Projeto 
de Lei nº 2.656, de 2003, com a emenda aqui apre-
sentada.

É o Voto.
Sala da Comissão, 8 de julho de 2004. – Depu-

tado Fernando Gabeira, Relator..
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EMENDA

Acrescente-se o seguinte § 5º à redação dada 
pelo art. 2º da proposição em epígrafe ao art. 22 da 
Lei nº 9.985, de 2000, adequando-se a numeração dos 
dispositivos subseqüentes:

“Art. 22. ...................... .. .........................
........................... ...................................
§ 5º Na criação de Estação Ecológica ou 

Reserva Biológica não é obrigatória a consulta 
de que tratam os §§ 2º a 4º deste artigo.

............ . ...............................................”.

Sala da Comissão, 8 de julho de 2004. – Depu-
tado Fernando Gabeira, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente, com emenda o Projeto de 
Lei nº 2.656/2003, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Fernando Gabeira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Givaldo Carimbão, César Medeiros e João Alfredo 

– Vice-Presidentes, Amador Tut, Antonio Joaquim, B. 
Sá, Fernando Gabeira, Ivo José, Leonardo Monteiro, 
Luiz Alberto, Osvaldo Reis, Affonso Camargo, Ansel-
mo e Aroldo Cedraz.

Sala da Comissão, 15 de setembro de 2004. 
– Deputado Givaldo Carimbão, Presidente.

PROJETO DE LEI N.º 2.678-A, DE 2003 
(Da Sra. Selma Schons)

Altera a Lei nº 10.507, de 10 de julho 
de 2002, que “Cria a Profissão de Agente 
Comunitário de Saúde e dá outras providên-
cias”; tendo parecer da Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
pela aprovação, com substitutivo (relator: 
DEP. GIVALDO CARIMBÃO).

Despacho: às Comissões de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável; Seguri-
dade Social e Família e Constituição e Justiça 
e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 
24 II

Publicação do Parecer da Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável

I – Relatório

Trata-se de projeto de lei que altera a Lei nº 
10.507, de 10 de julho de 2002, que “cria a profissão 

de agente comunitário de saúde e dá outras providên-
cias”, objetivando ampliar as atribuições do Agente 
Comunitário de Saúde, que passa a ser Agente Social, 
de Saúde e Meio Ambiente.

Nos seus arts. 1º e 3º, o PL 2.678/03 prevê a 
alteração dos arts. 1º e 3º, respectivamente, da Lei 
10.507/02, para modificar a denominação da profissão 
de Agente Comunitário de Saúde para Agente Social, 
de Saúde e Meio Ambiente. A proposição faz também, 
em seu art. 2º, a respectiva ampliação das atribuições 
relativas à profissão, mediante a alteração do art. 2º da 
lei. No art. 4º, o projeto dispensa do requisito do inciso 
II do art. 2º (conclusão, com aproveitamento, de curso 
de qualificação básica) os que, na data da publicação 
da lei, já exerçam as atividades específicas. O art. 5º, 
por fim, contém a cláusula de vigência.

Aberto o prazo para emendas ao projeto a partir 
de 10/05/2004, nos termos do art. 119 do Regimento 
Interno, transcorreu ele in albis, sem a apresentação 
de emendas.

É o relatório.

II – Voto do Relator

É muito bem-vinda a iniciativa da nobre Depu-
tada Selma Schons de aproveitar a expressiva capila-
ridade e a comprovada eficácia do trabalho do Agente 
Comunitário de Saúde e propor a ampliação de suas 
atribuições também para ações de controle social da 
qualidade de água para consumo humano, de acesso 
aos serviços de saneamento ambiental e de identifi-
cação de ocorrências ambientais com risco potencial 
à saúde pública.

De fato, é impossível dissociar as condições so-
ciais e ambientais da saúde e da qualidade de vida 
do cidadão. Seguindo o decantado princípio da trans-
versalidade dessas questões, é excelente a idéia de 
uni-las na prática por meio do relevante serviço pres-
tado pelos cerca de 150 mil Agentes Comunitários de 
Saúde hoje espraiados por todo este País. Lembrem-se 
que essa é uma das poucas formas pela qual o Poder 
Público se faz presente junto ao cidadão comum nos 
mais distantes rincões, população esta que, muitas 
vezes, não tem acesso a outros tipos de assistência 
governamental.

Assim, coloco-me inteiramente de acordo com 
o projeto quanto ao seu mérito, no que compete a 
esta Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável – CMADS. Há, contudo, diversos óbices 
de natureza formal e material que tanto colocam em 
dúvida sua constitucionalidade quanto impossibilitam 
que ele seja aprovado na forma proposta. 

Em primeiro lugar, embora não seja matéria afeta 
a esta Comissão, é necessário alertar que há divergên-
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cias quanto à competência desta Casa para a iniciativa 
de lei tratando do tema em foco. De fato, o art. 61, §1º, 
inciso II, alínea a, da Constituição Federal, estatui que 
“são de iniciativa privativa do Presidente da República 
as leis que (...) disponham sobre (...) criação de cargos, 
funções ou empregos públicos na administração direta 
e autárquica ou aumento de sua remuneração”. 

Assim, em tese, não competiria a esta Casa elaborar 
novo projeto de lei que verse sobre a matéria, sob pena 
de inconstitucionalidade, embora se possa interpretar que 
a Lei 10.507/02 cria a “profissão” de Agente Comunitá-
rio de Saúde, e não “cargo, função ou emprego público”, 
nos dizeres da Lei Maior. De qualquer forma, trata-se 
de questão a ser analisada no âmbito da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania – CCJC. 

Além disso, a alteração proposta aos arts. 1º e 
3º da Lei 10.507/02, para modificar a denominação 
da profissão de Agente Comunitário de Saúde para 
Agente Social, de Saúde e Meio Ambiente, deveria 
ser feita também em outros locais da lei onde essa 
referência aparece – no caso, a ementa, o parágrafo 
único do art. 1º e o caput do art. 4º. Em verdade, ape-
nas o § 1º do art. 3º deveria continuar referindo-se ao 
Agente Comunitário de Saúde, por questão de mérito, 
exposta mais adiante. 

No que tange ao mérito, entendo, primeiramen-
te, que se fazem necessárias ligeiras modificações na 
descrição das novas atribuições do Agente, sem ferir o 
espírito da norma previsto pela nobre Autora. Em segun-
do lugar, deveria ser prevista a capacitação técnica dos 
atuais Agentes Comunitários de Saúde, futuros Agen-
tes Sociais, de Saúde e Meio Ambiente, nas temáticas 
sociais e ambientais. Tal capacitação não seria obriga-
tória, mas deveria receber algum tipo de incentivo por 
parte do Ministério da Saúde, com o apoio de outros 
ministérios, para que os atuais Agentes Comunitários 
de Saúde pudessem continuar exercendo com denodo 
e competência suas ampliadas atribuições. 

Por fim, segundo meu entendimento, o art. 4º do 
projeto pode dar ensejo a demandas judiciais de reco-
nhecimento de profissão por parte de qualquer um que 
eventualmente exerça “atividades próprias de Agente 
Social, de Saúde e Meio Ambiente”. É que o citado art. 
4º dispensa o Agente, para o exercício da profissão, do 
requisito da conclusão com aproveitamento em curso 
de qualificação básica. Na minha opinião, a dispensa 
só deveria valer para os atuais Agentes Comunitários 
de Saúde, pois já estes já vêm exercendo a profissão 
regularmente.

Ante todo o exposto, sou pela aprovação do Pro-
jeto de Lei nº 2.678, de 2003, na forma do Substitu-
tivo anexo. 

Sala da Comissão, 9 de julho de 2004. – Depu-
tado Givaldo Carimbão, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
No 2.678, DE 2003

Altera a Lei nº 10.507, de 10 de julho 
de 2002, que “Cria a Profissão de Agente 
Comunitário de Saúde e dá outras provi-
dências”, para modificar a denominação do 
Agente e ampliar suas atribuições.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 10.507, de 10 de 

julho de 2002, que “Cria a Profissão de Agente Co-
munitário de Saúde e dá outras providências”, modi-
ficando a denominação do Agente e ampliando suas 
atribuições.

Art. 2º A ementa da Lei nº 10.507, de 10 de julho 
de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Cria a Profissão de Agente Social, de 
Saúde e Meio Ambiente e dá outras provi-
dências”.

Art. 3º Os arts. 1º a 4º da Lei nº 10.507, de 10 
de julho de 2002, passam a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 1º Fica criada a profissão de Agente 
Social, de Saúde e Meio Ambiente, nos ter-
mos desta Lei.

Parágrafo único. O exercício da profissão 
de Agente Social, de Saúde e Meio Ambiente 
dar-se-á exclusivamente no âmbito do Sistema 
Único de Saúde – SUS. (NR)

Art. 2º A profissão de Agente Social, de 
Saúde e Meio Ambiente caracteriza-se pelo 
exercício da atividade de prevenção de do-
enças e promoção da saúde da população, 
mediante ações domiciliares ou comunitárias, 
individuais ou coletivas, incluindo ações de 
controle da qualidade da água para consumo 
humano, do acesso aos serviços de sanea-
mento ambiental e de identificação de danos 
e potenciais riscos à saúde pública e ao meio 
ambiente, desenvolvidas em conformidade 
com as diretrizes do SUS e sob a supervisão 
do gestor local. (NR)

Art. 3º O Agente Social, de Saúde e Meio 
Ambiente deverá preencher os seguintes re-
quisitos para o exercício da profissão:

I – residir na área da comunidade em 
que atuar;

II – haver concluído com aproveitamen-
to curso de qualificação básica para a for-
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mação de Agente Social, de Saúde e Meio 
Ambiente;

III – haver concluído o ensino fundamen-
tal. 

§ 1o Os que na data de publicação des-
ta Lei exerçam atividades próprias de Agente 
Comunitário de Saúde ficam dispensados dos 
requisitos a que se referem os incisos II e III 
deste artigo, sem prejuízo do disposto no § 2o, 
cabendo ao Ministério da Saúde, mediante o 
apoio de outros ministérios, criar incentivos à 
sua capacitação nas temáticas sociais e am-
bientais.

§ 2o Caberá ao Ministério da Saúde, me-
diante o apoio de outros ministérios, estabele-
cer o conteúdo programático do curso de que 
trata o inciso II deste artigo, bem como dos 
módulos necessários à adaptação da forma-
ção curricular dos Agentes mencionados no 
§ 1o. (NR)

Art. 4o O Agente Social, de Saúde e Meio 
Ambiente prestará os seus serviços ao ges-
tor local do SUS, mediante vínculo direto ou 
indireto. 

Parágrafo único. Caberá ao Ministério da 
Saúde a regulamentação dos serviços de que 
trata o caput. (NR)”

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação oficial.

Sala da Comissão, 9 de julho de 2004. – Depu-
tado Givaldo Carimbão, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente, com substitutivo o Projeto de 
Lei nº 2.678/2003, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Givaldo Carimbão.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Givaldo Carimbão, César Medeiros e João Alfredo 

– Vice-Presidentes, Amador Tut, Antonio Joaquim, B. 
Sá, Fernando Gabeira, Ivo José, Leonardo Monteiro, 
Luiz Alberto, Osvaldo Reis, Affonso Camargo, Ansel-
mo e Aroldo Cedraz.

Sala da Comissão, 15 de setembro de 2004. 
–Deputado João Alfredo, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 2.888-A, DE 2004 
(Do Sr. Lobbe Neto)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de o 
fornecedor de gás para cozinha disponibi-
lizar balança aferida pelo INMETRO para 
verificação do peso do produto pelo con-

sumidor final; tendo parecer da Comissão 
de Minas e Energia, pela rejeição (relator: 
DEP. DR. HELENO).

Despacho: Às Comissões de Minas e 
Energia; Defesa do Consumidor, Meio Am-
biente e Minorias e Constituição e Justiça e 
de Redação (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 
24 II

Publicação do Parecer da Comissão de 
Minas e Energia

I – Relatório

Visa o projeto em epígrafe obrigar os estabele-
cimentos ou postos móveis de venda de gás liqüefei-
to de petróleo (GLP), também conhecido como “gás 
de cozinha”, a tornar disponíveis, aos adquirentes do 
combustível, balanças aferidas pelo Instituto Nacional 
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 
(Inmetro), para a verificação da exatidão do peso do 
produto adquirido.

À guisa de justificação de sua proposição, sus-
tenta o nobre Autor que o desrespeito aos direitos do 
consumidor brasileiro pode ser mais claramente veri-
ficado no comércio de GLP, tantas são as denúncias 
envolvendo a inexatidão do peso do produto nos bo-
tijões oferecidos aos consumidores; eis o motivo da 
adoção da providência ora proposta, de fácil aplica-
ção e enorme efeito moralizador do mercado do gás 
liqüefeito de petróleo.

A Comissão de Minas e Energia é o primeiro ór-
gão técnico da Casa a manifestar-se sobre o mérito 
da proposição, à qual, findo o prazo regimentalmente 
previsto, não foram oferecidas emendas.

É o Relatório.

II – Voto do Relator

Sem sombra de dúvida, a defesa dos direitos dos 
cidadãos brasileiros deve ser sempre uma das princi-
pais causas a defendermos neste Parlamento, razão 
porque é digna de aplausos a preocupação externada 
pelo nobre colega Deputado LOBBE NETO.

Entretanto, não podemos olvidar-nos de que, para 
o caso dos postos fixos de venda de GLP, a matéria 
já está regulada pela Lei nº 9.048, de 18 de maio de 
1995, que estabelece a obrigatoriedade de disponi-
bilizar aos consumidores balança aferida para confe-
rência do peso dos botijões usados para o comércio 
do combustível, e pela Portaria ANP nº 297, de 18 de 
novembro de 2003, que, dentre várias outras exigên-
cias, reitera e explicita o citado texto legal.
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Contudo, tal providência não pode ser exigida para 
os postos móveis de venda porque, nesse caso, ainda 
que fossem as balanças inicialmente aferidas pelo Inme-
tro, ou por órgão por ele credenciado, não seria possível 
garantir a exatidão das leituras fornecidas para conferir o 
peso dos botijões utilizados no comércio do GLP, dada a 
exposição desses instrumentos de medida a movimen-
tos contínuos e vibrações, ou mesmo por sua possível 
utilização em condições não-ideais de nivelamento.

Assim sendo, e em que lhe pese fazê-lo, cabe a este 
Relator, diante do exposto, manifestar-se pela rejeição do 
Projeto de Lei nº 2.888, de 2004, e solicitar de seus nobres 
pares desta Comissão que o sigam em seu voto.

Sala da Comissão, 20 de maio de 2004. – Depu-
tado Dr. Heleno, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Minas e Energia, em reunião or-
dinária realizada hoje, rejeitou unanimemente o Pro-
jeto de Lei nº 2.888/2004, nos termos do Parecer do 
Relator, Deputado Dr. Heleno.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
João Pizzolatti – Presidente, Eduardo Gomes, 

Rose de Freitas e Eduardo Sciarra – Vice-Presidentes, 
Dr. Heleno, Fernando Ferro, João Caldas, José Janene, 
Luiz Bassuma, Luiz Sérgio, Marcello Siqueira, Marcus 
Vicente, Mauro Passos, Moreira Franco, Osmânio Pe-
reira, Salvador Zimbaldi, Jurandir Boia e Lobbe Neto.

Sala da Comissão, 25 de agosto de 2004. –Depu-
tado João Pizzolatti, Presidente.

PROJETO DE LEI  Nº 2.925-A, DE 2004 
(Do Sr. Alberto Fraga)

Dispõe sobre as normas gerais de en-
sino nas instituições militares estaduais; 
tendo parecer da Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado, 
pela aprovação, com substitutivo (relator: 
DEP. CABO JÚLIO).

Despacho: Às Comissões de Seguran-
ça Pública e Combate ao Crime Organizado, 
Violência e Narcotráfico; de Educação e Cul-
tura; e de Constituição e Justiça e de Redação 
(Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia-
ção Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

Publicação do Parecer da Comissão 
de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 2.925, de 2004, pretende pre-
encher lacuna legislativa, ao uniformizar o sistema de 

ensino das instituições militares estaduais. O Autor, com 
fulcro no art. 22, XXIV, da Constituição Federal, propõe 
norma geral, de competência da União, deixando para 
o Estado-membro a regulamentação específica.

Aduz o Nobre Parlamentar, em sua justificação, 
que “as corporações militares estaduais necessitam, 
urgentemente, de uma lei de diretrizes e bases para 
o ensino policial e de bombeiros, já que, em breve, as 
instituições perderão o caráter nacional”, já que, “desde 
a Constituição de 1988, a IGPM – Inspetoria Geral das 
Polícias Militares do Exército, deixou de fazer a unifor-
mização do ensino em todo o país”. Realmente, a saída 
da regulamentação da IGPM afastou o viés puramente 
militar das instituições, mas deixou uma lacuna que ne-
cessita ser preenchida por novel norma, comprometida 
com a segurança da sociedade, de instituições milita-
res de polícia, como estatuto jurídico, mas com função 
principal civil de defesa da liberdade dos cidadãos e de 
combate à violência.

A Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
estabelece, em seu artigo 83, que o ensino militar é 
regulado em lei específica, admitida a equivalência de 
estudos, de acordo com as normas fixadas pelos siste-
mas de ensino. É nesse sentido a proposta do Autor.

A presente proposição foi distribuída às Comis-
sões de Segurança Pública e Combate ao Crime Or-
ganizado e a de Educação e Cultura e de Constituição 
e Justiça e Cidadania, nos termos em que dispõem os 
artigos 24, II, e 54, do Regimento Interno da Casa.

Nesta comissão, no prazo regimental, não houve 
apresentação de emendas.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Realmente não há regulamentação em âmbito 
federal do ensino militar para as polícias e corpos de 
bombeiros militares, motivo pelo qual a iniciativa do 
Deputado Federal Alberto Fraga é louvável, necessá-
ria e urgente.

A falta dessa regulamentação impede a criação 
de um sistema eficiente e eficaz, especialmente quanto 
ao reconhecimento oficial e permanente do Conselho 
Nacional de Educação de determinadas titulações aca-
dêmicas, fato que, sem dúvida, repercute na qualidade 
dos serviços oferecidos aos cidadãos, ante a dificuldade 
de se estabelecer critérios de qualidades uniformes.

A presente proposição, como norma geral, não 
deixa de prever as características peculiares das Uni-
dades Autônomas, restando a estas a regulamentação 
própria e específica, embora preveja, de forma louvá-
vel, o estabelecimento mínimo de padrões nacionais, 
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objetivando sempre a qualidade da educação e do 
ensino do militar estadual.

É necessário ressaltar que, aliado ao compromis-
so da qualidade da formação dos militares estaduais, 
o projeto é fiel aos modernos conceitos didático-peda-
gógicos instituídos pela Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação. Aprovada, tal proposição será um marco 
no ensino policial e de bombeiro do país, justamente 
pelo seu compromisso com a qualidade e com a mo-
dernização das instituições militares estaduais e com 
os serviços que oferecem à sociedade.

As sugestões abaixo discriminadas e acatadas, 
são fruto de excelente trabalho da Diretoria de Ensino 
e Instrução da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 
que elaborou excelente projeto de reformulação do en-
sino policial militar no âmbito daquela Instituição.

Há, assim, necessidade de pequenas adequações 
ao presente projeto de lei, em especial a necessidade 
de se adequar alguns conceitos com o disposto na Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (art. 6º), 
além de se retirar o estabelecimento de percentual mí-
nimo de matérias para uniformização (art. 12), dando 
maior liberdade ao poder regulamentador. Por outro 
lado, comprometido com os princípios norteadores do 
exercício da atividade policial e de bombeiros amplia-se 
o rol de princípios do art. 4º e se estabelece, em segui-
da, os objetivos da educação e do ensino no âmbito 
das instituições militares estaduais (art. 5º). Por fim, 
justificam-se pequenas correções redacionais, como 
a remissão ao art. 22, XXIV, da Constituição Federal 
(art. 1º), equivocadamente citada como inciso IX.

Isso posto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 
nº 2.925, de 2004, na forma do presente substitutivo.

Sala da Comissão, 8 de julho de 2004. – Cabo 
Júlio, Deputado Federal.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
Nº 2.925, DE 2004. 

(Do Senhor Alberto Fraga )

Dispõe sobre as normas gerais de en-
sino nas instituições militares estaduais.

O Congresso Nacional decreta: 

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares

Art 1º Esta Lei dispõe sobre as normas gerais 
de ensino nas instituições militares estaduais, nos 
termos do art. 22, XXIV, da Constituição, observado 
o disposto no artigo 83 da Lei nº 9.394, de 20 de de-

zembro de 1996. 
Art. 2º O ensino nas polícias militares e nos cor-

pos de bombeiros militares obedecerá a um proces-

so, contínuo e progressivo, de educação sistemática, 
constantemente atualizada e aprimorada, que se es-
tende através de uma sucessão periódica de estudos 
e práticas, com exigências sempre crescentes, desde 
a iniciação até os padrões mais apurados da técnica, 
da aptidão e da cultura profissional e geral. 

§ 1º  O ensino militar estadual consiste na trans-
missão de conhecimentos científico-tecnológicos, hu-
manísticos e gerais, indispensáveis à educação e à 
capacitação, visando à formação, ao aperfeiçoamen-
to, à habilitação, à especialização, ao treinamento e à 
adaptação do policial ou bombeiro militar, com certifi-
cação e diplomação específicas, compatíveis com as 
diferentes modalidades de ensino.

§ 2º O ensino militar estadual pressupõe a va-
lorização do profissional, a geração e difusão do co-
nhecimento e da eficiência tecnológica na utilização 
dos meios indispensáveis ao provimento da segurança 
para o bem comum.

§ 3º Atendidos os aspectos que lhe são peculia-
res, inclusive o disposto no artigo 83 da Lei n° 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, o ensino nas instituições 
militares estaduais observará as diretrizes das legisla-
ções federal e estadual de educação. 

Art 3º A educação sistemática a que se refere o 
artigo anterior será realizada de forma regular, sob os 
princípios estabelecidos para a educação nacional, no 
que lhe for cabível, bem como observará os princípios 
orientadores do ensino de que trata esta lei, objetivando 
a habilitação e a qualificação profissional compatíveis 
com as necessidades dos serviços das instituições 
militares estaduais. 

Art. 4º São princípios orientadores do ensino nas 
polícias militares e corpos de bombeiros militares:

I – respeito à dignidade e aos direitos da 
pessoa humana;

II – respeito aos direitos fundamentais, 
individuais e coletivos;

III – proteção da sociedade.
IV – integração à educação nacional;
V – seleção por mérito;
VI – profissionalização continuada e pro-

gressiva;
VII – avaliação integral, contínua e cumu-

lativa;
VIII – pluralismo pedagógico;
IX – edificação constante dos padrões 

morais, deontológicos, culturais e de efici-
ência;

X – titulações e graus universitários pró-
prios ou equivalentes aos previstos na Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacio-
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nal, conforme estabelecido pelo órgão federal 
competente.

Art. 5º – O Sistema de Ensino da Polícia Militar 
ou Corpo de Bombeiro Militar valoriza os seguintes 
objetivos:

I – proteção da vida, da integridade física, 
da liberdade e da dignidade humana;

II – integração permanente com a co-
munidade;

III – revitalização dos valores institucio-
nais;

IV – fortalecimento da hierarquia e da 
disciplina;

V – fomento à pesquisa científica, tecno-
lógica e humanística;

VI – assimilação e prática dos direitos e 
deveres, dos valores morais e deontológicos;

VII – estimulação do pensamento refle-
xivo, articulado e crítico;

VIII – fortalecimento das estruturas e 
convicções democráticas, especialmente a 
crença na justiça, na ordem e no cumprimen-
to da lei;

CAPÍTULO II 
Dos Sistemas de Ensino

Art 6º Nos termos da presente Lei, os estados 
e a União, esta no caso das instituições militares dos 
territórios e do Distrito Federal, manterão o Sistema de 
Ensino Policial Militar, e de Bombeiro Militar, destinados 
a proporcionar, ao pessoal militar e civil, a capacita-
ção para o exercício dos cargos e funções previstos 
em sua organização. 

Parágrafo único. Os sistemas, conforme a neces-
sidade e o interesse da unidade federativa, poderão 
ser unificados.

Art 7º O Sistema de Ensino Policial Militar, e de 
Bombeiro Militar, abrangerá diferentes modalidades 
de cursos, com estrutura, duração e regime que se 
ajustarão aos assuntos ministrados, no nível de en-
sino adequado, e à execução flexível dos respectivos 
currículos, em ritmo compatível com o aproveitamento 
desejado. 

Parágrafo único – Consideram-se, também, ativi-
dades do Ensino Policial Militar e de Bombeiro Militar 
os cursos e estágios julgados de interesse da institui-
ção militar estadual, freqüentados pelos militares es-
taduais em Organizações estranhas à Polícia Militar 
ou Corpo de Bombeiros, militares ou civis, nacionais 
ou estrangeiras. 

Art 8º – O Ensino nas instituições militares esta-
duais será constituído das seguintes modalidades de 
cursos, entre outros:

A) Pessoal Militar:

I – seqüencial de formação específica, 
destinado a qualificar o ocupante do cargo ini-
cial das praças para a execução das funções 
próprias de polícia ostensiva e de preservação 
da ordem pública;

II – seqüencial de complementação de 
estudos, destinado a qualificar, aperfeiçoar, 
habilitar e adaptar os policiais militares para o 
exercício das funções de comandante de fra-
ção de tropa na execução das atividades de 
polícia ostensiva e de preservação da ordem 
pública, ou fornecer conhecimentos neces-
sários ao exercício profissional de atividades 
relativas aos quadros de especialistas da Po-
lícia Militar ;

IlI – graduação, de caráter básico, visan-
do a qualificar o ocupante do cargo inicial de 
oficiais para o exercício das funções de coman-
dante de fração de tropa na execução e admi-
nistração das atividades de polícia ostensiva e 
de preservação da ordem pública; bem como 
qualificar Oficiais e Praças em profissões de 
nível superior, com ou sem correspondentes 
civis, para o desempenho de funções especí-
ficas de militares estaduais; 

IV – pós-graduação:
a) especialização – destinados à habili-

tação para o cumprimento de obrigações que 
exijam o domínio de técnicas específicas; 

b) mestrado – destinados a qualificar o 
oficial intermediário ou o oficial subalterno, 
em cada especialidade, para o exercício das 
funções de comando médio das diversas ati-
vidades de polícia ostensiva e de preservação 
da ordem pública; ou capacitação e ampliação 
de conhecimentos necessários ao exercício 
de funções específicas de profissões de nível 
superior de militares estaduais;

c) doutorado – destinados a qualificar o 
oficial superior para o exercício das funções 
de comando, direção e chefia dos diversos 
órgãos da Instituição.

V – educação profissional, destinada à 
aprendizagem de conhecimentos técnico-pro-
fissionais em determinada área de atuação 
policial-militar que exija conhecimentos e práti-
cas específicas, realizada por meio de cursos, 
estágios, treinamentos, encontros técnico-cien-
tíficos e requalificação profissional.
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B) Pessoal Civil: 
I – Treinamento – destinado a ampliar e 

atualizar os conhecimentos dos servidores, 
assim como desenvolver suas aptidões e in-
tegrá-los nas instituições militares estaduais, 
do Distrito Federal ou dos territórios. 

Parágrafo único – As condições para a matrícula, 
para prestação de exames, para avaliação do aprovei-
tamento e para conclusão, nas diversas modalidades 
de curso, dar-se-ão nos termos da legislação estadual 
específica. 

Art 9º Na organização dos cursos deverão ser con-
siderados, entre outros, os seguintes condicionantes: 

I – pré-requisitos exigidos dos alunos; 
lI – propósito a ser alcançado; 
III – desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia; 
IV – avaliação do rendimento da apren-

dizagem e do desempenho dos alunos nos 
estágios a que tiverem sido submetidos; 

V – tipo e nível do ensino a ser minis-
trado; 

VI – disciplinas e práticas educativas, 
obrigatórias, facultativas e optativas; 

VII – duração do curso, currículo e pro-
gramas de ensino; 

VIII – atividades complementares. 

Art 10º Os tipos de ensino, atendidos pelas dife-
rentes modalidades de cursos, são os seguintes: 

I – Ensino Básico – destinado a asse-
gurar a base humanística, filosófica e cientí-
fica, necessária ao preparo policial militar ou 
de bombeiro militar e ao desenvolvimento da 
cultura geral; 

lI – Ensino Profissional – visando a pro-
porcionar a habilitação necessária ao exercício 
de funções operativas, técnicas e de atividades 
especializadas; 

III – Ensino Policial Militar ou de Bombeiro 
Militar – para desenvolver as qualidades mo-
rais, cívicas e físicas, assim como para transmi-
tir conhecimentos essencialmente policiais ou 
de bombeiro militar, norteado pelos princípios 
orientadores do ensino de que trata esta lei.

§ 1º O Ensino Básico incluirá uma parte de edu-
cação geral. 

§ 2º As habilitações básica e profissional, não 
obtidas no ensino regular, serão supridas pelo ensino 
profissionalizante, igualmente proporcionado pelo Sis-
tema, nos termos da legislação estadual. 

Art 11 – Quanto ao nível, o ensino que as dife-
rentes modalidades de curso proporcionam tem, de 
conformidade com a legislação federal que fixa Di-
retrizes e Bases da Educação Nacional, a seguinte 
classificação: 

I – Ensino Fundamental;
II – Ensino Médio;
III – Ensino Superior. 

Parágrafo único – Para fins de equivalência e 
equiparação a cursos civis, regidos pela legislação 
federal, os níveis das diferentes modalidades de curso 
do Sistema de Ensino Policial Militar e de Bombeiro 
Militar serão objeto de regulamentação estadual, ou 
federal, no caso de ensino superior, de graduação e 
de pós-graduação.

CAPÍTULO III 
Das Organizações Militares Estaduais de Ensino

Art 12 – Os cursos do Sistema de Ensino Po-
licial Militar e de Bombeiro Militar, em suas diversas 
modalidades, serão, normalmente, ministrados em 
Estabelecimentos Militares Estaduais ou Distritais de 
Ensino, criados ou reorganizados sob critérios que 
assegurem a plena utilização dos seus recursos ma-
teriais e humanos. 

Parágrafo único – Eventualmente, tal incumbência 
pode caber a outras organizações militares da própria 
instituição, não específicas de ensino, mas estrutura-
das de modo a possibilitar a realização de cursos do 
Sistema. 

Art 13 – Legislação estadual específica estabe-
lecerá prescrições a serem observadas pelos Estabe-
lecimentos de Ensino de que trata esta lei. 

CAPÍTULO IV 
Dos Currículos

Art 13 – O currículo será o documento básico que 
definirá o curso e regulará o ensino em seu âmbito. 

Parágrafo único. O Poder Executivo federal es-
tabelecerá o rol de disciplinas básicas, observados, 
entre outros critérios, a condição de forças reservas e 
auxiliares do Exército e a uniformização da formação, 
em âmbito nacional, respeitadas as particularidades 
locais.

Art 15 – Os currículos dos cursos ministrados 
nas polícias militares e corpos de bombeiros militares 
serão aprovados pelo órgão diretor do sistema de en-
sino militar estadual de que trata esta lei, na forma da 
legislação estadual. 

Art 16 – Os currículos dos diferentes cursos mi-
nistrados nas instituições militares estaduais deverão 
ser periodicamente revisados e atualizados. 
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CAPÍTULO V  
Disposições Finais

Art 17 – Os diplomas e certificados expedidos pelos 
Estabelecimentos de Ensino das Polícias Militares e dos 
Corpos de Bombeiros Militares terão validade nacional, 
sendo que a equivalência ou equiparação a cursos ci-
vis, para fins de registro, estará vinculada a legislação 
federal pertinente, quando esta assim o exigir. 

Art 18 – A organização e as atribuições do Corpo 
Docente dos Estabelecimentos de Ensino das polícias 
militares e corpos de bombeiros militares constituem 
matéria a ser regulada por lei estadual específica. 

Art. 19 – Os colégios militares, de ensino regular, 
administrados pelas instituições militares estaduais ou 
distritais, abertos à sociedade em geral, obedecerão a 
legislação estadual ou distrital pertinente, observada a 
Lei de Diretrizes Bases da Educação Nacional.

Art. 20 – No caso das instituições militares do 
Distrito Federal e dos territórios, incumbirá ao Poder 
Executivo da União a elaboração da legislação comple-
mentar, podendo, no caso do Distrito Federal, delegar 
tal competência ao Poder Executivo local.

Art. 21 – Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Sala da Comissão, 8 de julho de 2004. – Cabo 
Júlio, Deputado Federal.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou o Projeto de Lei nº 2.925/04, com substitutivo, nos 
termos do Parecer do Relator, Deputado Cabo Júlio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Wanderval Santos – Presidente, Coronel Alves e 

João Campos – Vice-Presidentes, Alberto Fraga, Gil-
berto Nascimento, Josias Quintal, Laura Carneiro, Raul 
Jungmann, Ronaldo Vasconcellos, Sandes Júnior, Van-
der Loubet – Titulares; Antonio Carlos Biscaia,Perpétua 
Almeida e Zulaiê Cobra – Suplentes.

Sala da Comissão, 25 de agosto de 2004. – Depu-
tado Wanderval Santos, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO  
AO PROJETO DE LEI Nº 2.925, DE 2004

Dispõe sobre as normas gerais de en-
sino nas instituições militares estaduais.

O Congresso Nacional Decreta:

CAPÍTULO I  
Disposições Preliminares

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre as normas gerais 
de ensino nas instituições militares estaduais, nos 

termos do art. 22, XXIV, da Constituição, observado 
o disposto no artigo 83 da Lei nº 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996.

Art. 2º O ensino nas polícias militares e nos cor-
pos de bombeiros militares obedecerá a um proces-
so, contínuo e progressivo, de educação sistemática, 
constantemente atualizada e aprimorada, que se es-
tende através de uma sucessão periódica de estudos 
e práticas, com exigências sempre crescentes, desde 
a iniciação até os padrões mais apurados da técnica, 
da aptidão e da cultura profissional e geral.

§ 1º O ensino militar estadual consiste na trans-
missão de conhecimentos científico-tecnológicos, hu-
manísticos e gerais, indispensáveis à educação e à 
capacitação, visando à formação, ao aperfeiçoamen-
to, à habilitação, à especialização, ao treinamento e à 
adaptação do policial ou bombeiro militar, com certifi-
cação e diplomação específicas, compatíveis com as 
diferentes modalidades de ensino.

§ 2º O ensino militar estadual pressupõe a va-
lorização do profissional, a geração e difusão do co-
nhecimento e da eficiência tecnológica na utilização 
dos meios indispensáveis ao provimento da segurança 
para o bem comum.

§ 3º Atendidos os aspectos que lhe são peculia-
res, inclusive o disposto no artigo 83 da Lei n° 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, o ensino nas instituições 
militares estaduais observará as diretrizes das legisla-
ções federal e estadual de educação. 

Art. 3º A educação sistemática a que se refere 
o artigo anterior será realizada de forma regular, sob 
os princípios estabelecidos para a educação nacional, 
no que lhe for cabível, bem como observará os prin-
cípios orientadores do ensino de que trata esta Lei, 
objetivando a habilitação e a qualificação profissional 
compatíveis com as necessidades dos serviços das 
instituições militares estaduais. 

Art. 4º São princípios orientadores do ensino nas 
polícias militares e corpos de bombeiros militares:

I – respeito à dignidade e aos direitos da 
pessoa humana;

II – respeito aos direitos fundamentais, 
individuais e coletivos;

III – proteção da sociedade;
IV – integração à educação nacional;
V – seleção por mérito;
VI – profissionalização continuada e pro-

gressiva;
VII – avaliação integral, contínua e cumu-

lativa;
VIII – pluralismo pedagógico;
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IX – edificação constante dos padrões 
morais, deontológicos, culturais e de efici-
ência;

X – titulações e graus universitários pró-
prios ou equivalentes aos previstos na Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacio-
nal, conforme estabelecido pelo órgão federal 
competente.

Art. 5º O Sistema de Ensino da Polícia Militar 
ou Corpo de Bombeiro Militar valoriza os seguintes 
objetivos:

I – proteção da vida, da integridade física, 
da liberdade e da dignidade humana;

II – integração permanente com a co-
munidade;

III – revitalização dos valores institucio-
nais;

IV – fortalecimento da hierarquia e da 
disciplina;

V – fomento à pesquisa científica, tecno-
lógica e humanística;

VI – assimilação e prática dos direitos e 
deveres, dos valores morais e deontológicos;

VII – estimulação do pensamento refle-
xivo, articulado e crítico;

VIII – fortalecimento das estruturas e 
convicções democráticas, especialmente a 
crença na justiça, na ordem e no cumprimen-
to da lei.

CAPÍTULO II 
Dos Sistemas de Ensino

Art. 6º Nos termos da presente Lei, os estados 
e a União, esta no caso das instituições militares dos 
territórios e do Distrito Federal, manterão o Sistema de 
Ensino Policial Militar, e de Bombeiro Militar, destinados 
a proporcionar, ao pessoal militar e civil, a capacita-
ção para o exercício dos cargos e funções previstos 
em sua organização. 

Parágrafo único. Os sistemas, conforme a neces-
sidade e o interesse da unidade federativa, poderão 
ser unificados.

Art. 7º O Sistema de Ensino Policial Militar, e de 
Bombeiro Militar, abrangerá diferentes modalidades 
de cursos, com estrutura, duração e regime que se 
ajustarão aos assuntos ministrados, no nível de en-
sino adequado, e à execução flexível dos respectivos 
currículos, em ritmo compatível com o aproveitamento 
desejado. 

Parágrafo único. Consideram-se, também, ativi-
dades do Ensino Policial Militar e de Bombeiro Militar 
os cursos e estágios julgados de interesse da institui-

ção militar estadual, freqüentados pelos militares es-
taduais em organizações estranhas à Polícia Militar 
ou Corpo de Bombeiros, militares ou civis, nacionais 
ou estrangeiras. 

Art. 8º O ensino nas instituições militares esta-
duais será constituído das seguintes modalidades de 
cursos, entre outros:

A) Pessoal Militar:

I – seqüencial de formação específica, 
destinado a qualificar o ocupante do cargo ini-
cial das praças para a execução das funções 
próprias de polícia ostensiva e de preservação 
da ordem pública;

II – seqüencial de complementação de 
estudos, destinado a qualificar, aperfeiçoar, 
habilitar e adaptar os policiais militares para o 
exercício das funções de comandante de fra-
ção de tropa na execução das atividades de 
polícia ostensiva e de preservação da ordem 
pública, ou fornecer conhecimentos neces-
sários ao exercício profissional de atividades 
relativas aos quadros de especialistas da Po-
lícia Militar;

III – graduação, de caráter básico, visan-
do a qualificar o ocupante do cargo inicial de 
oficiais para o exercício das funções de coman-
dante de fração de tropa na execução e admi-
nistração das atividades de polícia ostensiva e 
de preservação da ordem pública; bem como 
qualificar oficiais e praças em profissões de 
nível superior, com ou sem correspondentes 
civis, para o desempenho de funções especí-
ficas de militares estaduais;

IV – pós-graduação:
a) especialização – destinados à habili-

tação para o cumprimento de obrigações que 
exijam o domínio de técnicas específicas; 

b) mestrado – destinados a qualificar o 
oficial intermediário ou o oficial subalterno, 
em cada especialidade, para o exercício das 
funções de comando médio das diversas ati-
vidades de polícia ostensiva e de preservação 
da ordem pública; ou capacitação e ampliação 
de conhecimentos necessários ao exercício 
de funções específicas de profissões de nível 
superior de militares estaduais;

c) doutorado – destinados a qualificar o 
oficial superior para o exercício das funções 
de comando, direção e chefia dos diversos 
órgãos da instituição;

V – educação profissional, destinada à 
aprendizagem de conhecimentos técnico-pro-
fissionais em determinada área de atuação 
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policial-militar que exija conhecimentos e práti-
cas específicas, realizada por meio de cursos, 
estágios, treinamentos, encontros técnico-cien-
tíficos e requalificação profissional;

B) Pessoal Civil: 

I – Treinamento – destinado a ampliar e 
atualizar os conhecimentos dos servidores, 
assim como desenvolver suas aptidões e in-
tegrá-los nas instituições militares estaduais, 
do Distrito Federal ou dos territórios. 

Parágrafo único. As condições para a matrícula, 
para prestação de exames, para avaliação do aprovei-
tamento e para conclusão, nas diversas modalidades 
de curso, dar-se-ão nos termos da legislação estadual 
específica. 

Art. 9º Na organização dos cursos deverão ser 
considerados, entre outros, os seguintes condicio-
nantes: 

I – pré-requisitos exigidos dos alunos; 
II – propósito a ser alcançado; 
III – desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia; 
IV – avaliação do rendimento da apren-

dizagem e do desempenho dos alunos nos 
estágios a que tiverem sido submetidos; 

V – tipo e nível do ensino a ser minis-
trado; 

VI – disciplinas e práticas educativas, 
obrigatórias, facultativas e optativas; 

VII – duração do curso, currículo e pro-
gramas de ensino; 

VIII – atividades complementares. 

Art. 10. Os tipos de ensino, atendidos pelas dife-
rentes modalidades de cursos, são os seguintes: 

I – Ensino Básico – destinado a asse-
gurar a base humanística, filosófica e cientí-
fica, necessária ao preparo policial militar ou 
de bombeiro militar e ao desenvolvimento da 
cultura geral; 

II – Ensino Profissional – visando a pro-
porcionar a habilitação necessária ao exercício 
de funções operativas, técnicas e de atividades 
especializadas; 

III – Ensino Policial Militar ou de Bom-
beiro Militar – para desenvolver as qualidades 
morais, cívicas e físicas, assim como para 
transmitir conhecimentos essencialmente po-
liciais ou de bombeiro militar, norteado pelos 
princípios orientadores do ensino de que tra-
ta esta Lei.

§ 1º O Ensino Básico incluirá uma parte de edu-
cação geral. 

§ 2º As habilitações básica e profissional, não 
obtidas no ensino regular, serão supridas pelo ensino 
profissionalizante, igualmente proporcionado pelo Sis-
tema, nos termos da legislação estadual.

Art. 11. Quanto ao nível, o ensino que as dife-
rentes modalidades de curso proporcionam tem, de 
conformidade com a legislação federal que fixa Di-
retrizes e Bases da Educação Nacional, a seguinte 
classificação: 

I – Ensino Fundamental;
II – Ensino Médio;
III – Ensino Superior. 

Parágrafo único. Para fins de equivalência e equi-
paração a cursos civis, regidos pela legislação federal, 
os níveis das diferentes modalidades de curso do Sis-
tema de Ensino Policial Militar e de Bombeiro Militar 
serão objeto de regulamentação estadual, ou federal, 
no caso de ensino superior, de graduação e de pós-
graduação.

CAPÍTULO III 
Das Organizações Militares Estaduais de Ensino

Art. 12. Os cursos do Sistema de Ensino Policial 
Militar e de Bombeiro Militar, em suas diversas moda-
lidades, serão, normalmente, ministrados em estabe-
lecimentos militares estaduais ou distritais de ensino, 
criados ou reorganizados sob critérios que assegu-
rem a plena utilização dos seus recursos materiais e 
humanos. 

Parágrafo único. Eventualmente, tal incumbência 
pode caber a outras organizações militares da própria 
instituição, não específicas de ensino, mas estrutura-
das de modo a possibilitar a realização de cursos do 
Sistema. 

Art. 13. Legislação estadual específica estabele-
cerá prescrições a serem observadas pelos estabele-
cimentos de ensino de que trata esta Lei. 

CAPÍTULO IV 
Dos Currículos

Art. 14. O currículo será o documento básico que 
definirá o curso e regulará o ensino em seu âmbito. 

Parágrafo único. O Poder Executivo federal es-
tabelecerá o rol de disciplinas básicas, observados, 
entre outros critérios, a condição de forças reservas e 
auxiliares do Exército e a uniformização da formação, 
em âmbito nacional, respeitadas as particularidades 
locais.

Art.15. Os currículos dos cursos ministrados nas 
polícias militares e corpos de bombeiros militares se-
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rão aprovados pelo órgão diretor do sistema de ensi-
no militar estadual de que trata esta Lei, na forma da 
legislação estadual. 

Art. 16. Os currículos dos diferentes cursos mi-
nistrados nas instituições militares estaduais deverão 
ser periodicamente revisados e atualizados. 

CAPÍTULO V 
Disposições Finais

Art. 17. Os diplomas e certificados expedidos pe-
los estabelecimentos de ensino das polícias militares e 
dos corpos de bombeiros militares terão validade nacio-
nal, sendo que a equivalência ou equiparação a cursos 
civis, para fins de registro, estará vinculada a legislação 
federal pertinente, quando esta assim o exigir. 

Art. 18. A organização e as atribuições do corpo 
docente dos estabelecimentos de ensino das polícias 
militares e corpos de bombeiros militares constituem 
matéria a ser regulada por lei estadual específica. 

Art. 19. Os colégios militares, de ensino regular, 
administrados pelas instituições militares estaduais ou 
distritais, abertos à sociedade em geral, obedecerão a 
legislação estadual ou distrital pertinente, observada a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Art. 20. No caso das instituições militares do 
Distrito Federal e dos territórios, incumbirá ao Poder 
Executivo da União a elaboração da legislação comple-
mentar, podendo, no caso do Distrito Federal, delegar 
tal competência ao Poder Executivo local.

Art. 21. Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, 25 de agosto de 2004. – Depu-
tado Wanderval Santos, Presidente

COMISSÕES

ATAS DA COMISSÃO

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A AVALIAR 
“IN LOCO”, A SITUAÇÃO DA DEMARCAÇÃO 

EM ÁREA CONTÍNUA DA RESERVA INDÍGENA 
“RAPOSA SERRA DO SOL”, NO ESTADO 

DE RORAIMA. (RESERVA INDÍGENA 
RAPOSA SERRA DO SOL)

Ata da 1ª Reunião, realizada em 10 de feve-
reiro de 2004.

Aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e 
quatro, às quinze horas e vinte e cinco minutos, no 
plenário número dezesseis, do anexo dois da Câmara 
dos Deputados, sob a Coordenação do Deputado Mo-
acir Micheletto, reuniram-se os Deputados membros 

da Comissão Externa destinada a avaliar “in loco”, a 
situação da demarcação em área contínua da reserva 
indígena “Raposa Serra do Sol”, no Estado de Roraima. 
Estiveram presentes os Deputados Moacir Micheletto, 
Coordenador; Asdrubal Bentes, Coronel Alves, Edu-
ardo Valverde, Hamilton Casara, Jair Bolsonaro, José 
Rocha e Luiz Carlos Heinze. Deixaram de comparecer 
os Deputados Colbert Martins, Mussa Demes, Nicias 
Ribeiro, Zé Geraldo e Zenaldo Coutinho. Compareceram 
também os Deputados: Perpétua Almeida e Lindberg 
Farias e os Deputados: Luciano Castro, Dr. Rodolfo 
Pereira; Alceste Almeida, autor do requerimento que 
criou a Comissão; Suely Campos, Maria Helena e Almir 
Sá. Com exceção dos dois primeiros Parlamentares, 
os demais integram a bancada Federal de Roraima e 
participaram como não-membro. Abertura: Havendo 
número regimental, o Senhor Coordenador declarou 
aberta a presente reunião. Ordem do Dia: Deliberação 
de Requerimentos. O Senhor Coordenador informou os 
procedimentos regimentais para apreciação de reque-
rimentos, em seguida, anunciou a votação do seguinte 
requerimento: Requerimento nº 1/04, do Sr. Deputado 
Moacir Micheletto – que, “requer que esta Comissão 
Externa faça uma visita “in loco” à comunidade Indígena 
Raposa Serra do Sol, no Estado de Roraima, previsto 
para os dias doze a quatorze do mês em curso”. Em 
votação, o requerimento foi aprovado. Em seguida, 
ocorreu o debate para definir o roteiro da visita, bem 
como selecionar os nomes dos representantes de en-
tidades para participarem de um debate que ocorrerá 
na Assembléia Legislativa do Estado de Roraima. No 
decorrer das dicussões ficou marcada a viagem para 
os dias dezesseis, dezessete e dezoito do mesmo 
mês. O Cronograma ficou definido da seguinte forma: 
no dia dezesseis, segunda-feira, a noite, a Comissão 
embarcará para Boa Vista/RR. No dia dezessete, ter-
ça-feira, pela manhã, visitará às comunidades: maloca 
da Raposa/RR e a maloca do Contão/RR. A tarde, a 
Comissão visitará os Produtores Rurais e Pernoitará 
na cidade de Pacaraima/RR. No dia dezoito, quarta-
feira, a Comitiva visitará às Comunidades Indígenas 
de Maturuca e Flexal e a Cidade de Uiramutã/RR. Em 
seguida visitará o Governador Flamarion Portela. No 
período da tarde, ocorrerá um debate na Assembléia 
Legislativa, em Boa Vista, com a participação dos re-
presentantes de entidades locais, ou seja: do Conselho 
Indígena de Roraima – CIR; da Sociedade de Defesa 
dos Indios Unidos do Norte de Roraima – SODIURR; 
da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB; Represen-
tantes dos Risicultores e dos Produtores de Arroz; o 
Representante do Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária – INCRA e Representantes Religiosos. 
Participaram dos debates os Deputados: Lindberg Fa-
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rias, Luis Carlos Heinze, José Rocha, Jair Bolsonaro, 
Eduardo Valverde, Asdrubal Bentes, Luciano Castro, Dr. 
Rodolfo Pereira, Perpétua Almeida, Alceste Almeida, 
Suely Campos, Maria Helena, Francisco Rodrigues e 
Almir Sá. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
o Senhor Coordenador, Deputado Moacir Micheletto, 
, encerrou a reunião às dezessete horas e cinquenta 
e cinco minutos, do que, para constar, eu, ,  José Ma-
ria Aguiar de Castro, secretário, lavrei a presente Ata, 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Co-
ordenador e encaminhada à publicação no Diário da 
Câmara dos Deputados. O inteiro teor da reunião foi 
gravado e as notas taquigráficas, após decodificadas, 
farão parte integrante desta Ata. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Tentando cumprir o horário, porque outros 
companheiros não puderam vir, e não sabemos a 
razão, podíamos abrir oficiosamente nossa reunião 
para discutir o roteiro de trabalho no Estado. O plano 
de viagem já está resolvido. E assim que obtivermos 
quorum abriremos oficialmente a reunião, até porque 
há um requerimento que precisa ser aprovado pelos 
membros da Comissão.

Se todos concordam, vamos tentar montar um 
roteiro no Estado. E os companheiros de Roraima po-
deriam nos dar sugestões sobre como poderemos fa-
zer. Então, não é oficial este nosso bate-papo, porque 
ainda não temos quorum. Vamos tentar atingir quorum 
para discutir o roteiro no Estado. 

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO – Depu-
tado Micheletto, a Deputada Sueli Campos e o Depu-
tado Dr. Rodolfo vão organizando isso. Há uma reserva 
feita para os Parlamentares membros da Comissão 
Externa. Essa reserva foi feita na TAM, porque esse 
vôo é compartilhado com a VARIG. E na VARIG não 
havia mais vaga. Por isso fizemos reserva para todos os 
membros. O Deputado Alceste estava cuidando disso, 
e seria bom que depois S.Exa. confirmasse.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – S.Exa. está vindo aí.

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO – Então, 
a idéia era a de que pudéssemos sair daqui à noite. 
O avião sai às 21h10min e chega a Boa Vista, Rorai-
ma, por voltar da meia-noite. Teríamos a sexta-feira e 
o sábado. 

Há algumas sugestões que precisam ser ouvi-
das. O Deputado Rodolfo conhece bem toda essa área 
indígena. Montar uma logística para ir a essas áreas 
não é fácil. Vamos ter de trabalhar de hoje para ama-
nhã para planejar toda essa logística. Um grupo acha 
que deveríamos ir mais para ver as áreas indígenas 
in loco, discutir com as comunidades indígenas e tudo 
o mais, e não ouvir nada em Boa Vista. Lá, teríamos 

apenas um encontro com o Governador na sexta-feira 
à noite ou mesmo no sábado. Outros entendem que 
deveria haver algumas audiências em Boa Vista. Acho 
que essa questão deve ser discutida. 

Gostaria que o Deputado Rodolfo falasse, por-
que tem algumas sugestões a dar. Não é possível, por 
exemplo, que a Comissão vá ao Estado de Roraima 
e não vá à Assembléia Legislativa conversar com os 
Deputados Estaduais. Acho que são questões impor-
tantes. 

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– Vou falar um pouquinho aqui, Deputado Luciano. 
Esta Comissão que está indo agora debater a questão 
fundiária acho que é a quarta. Outras foram verificar a 
questão do Exército, os problemas entre Exército e ín-
dios. Temos elaborado a mesma agenda todas as vezes 
em que vamos. Fazemos algumas audiências públicas, 
ouvimos a OAB, a associação dos comerciantes, os 
fazendeiros, as instituições indígenas e religiosas. E, 
no final, a audiência pública acaba caindo no relató-
rio que vem para cá, e esse relatório não expressa o 
sentimento do que tem sido vivido lá e a gravidade do 
problemas existentes em Roraima. 

Fiz uma proposta um pouco diferente. Agora 
mesmo, na quinta-feira, uma Comissão do Senado se 
reuniu em Boa Vista e não chegou nem a sobrevoar a 
área de conflito. Então, o que trouxe do que estamos 
vivendo lá tem pouca legitimidade. 

Então, o que eu proponho? Temos quatro comu-
nidades indígenas, que são as maiores comunidades 
indígenas de Raposa Serra do Sol: o Contão, com 
quase mil índios; a Raposa, com quase mil índios; o 
Maturuca, com quase mil índios; e o Flechal, também 
com quase mil índios. Essas são as 4 maiores comuni-
dades indígenas antigas. Não foram implantadas agora 
para fazer movimento por uma ou outra facção indígena 
divergente. Deveríamos visitar essas 4 comunidades 
indígenas e conversar pessoalmente com os índios, 
para sentir quem quer e quem não quer e, dessa for-
ma, dar legitimidade ao nosso relatório.

Outra questão é que a reunião com os fazendei-
ros não deve ser feita na Assembléia, mas nas pro-
priedades, para vermos o que é um plantio de arroz e 
os investimentos na região. Isso não pode ser destru-
ído com uma só canetada, pois inúmeras pessoas lá 
estão trabalhando e gerando empregos. Hoje o Brasil 
está mobilizado com a Parmalat. Só retirando os rizi-
cultores, geraremos 6 mil desempregos em Roraima. 
E devemos defender o emprego num Estado que já 
não tem como empregar.

Outra questão a favor de Boa Vista seria uma au-
diência pública. Na Assembléia falariam alguns Depu-
tados e representantes de associação. Assim, haveria 
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uma reunião com a comissão técnica do Estado, que 
trabalha só com a questão fundiária e que foi monta-
da pelo Governo, com a participação de antropólogos 
etc., e o Presidente do INCRA. Quando S.Sa. vier falar 
sobre reassentamento de produtores naquela região, 
explicará onde fará esse reassentamento. Nasci e me 
criei em Roraima, conheço bem aquele pedaço de 
chão, mas não conheço nenhum espaço porventura 
desapropriado que esteja aguardando a chegada de 
rizicultores, produtores rurais, agricultores familiares e 
cidadãos de alguma outra cidade. Na audiência públi-
ca a ser realizada na Assembléia, portanto, ouviremos 
religiosos, estrangeiros, associações de indígenas, 
políticos, o Presidente do INCRA e representantes da 
Comissão do Estado. Com isso, faríamos um levanta-
mento completo e um relatório mais verdadeiro a ser 
apresentado à Presidência. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Há quorum? Faltam quantos? (Pausa.)

Estamos aguardando quorum. Ainda há requeri-
mento a ser aprovado. Estamos fazendo uma preliminar 
para a constituição de um roteiro no Estado. Devemos 
ir a Roraima para visitar as áreas indígenas, os produ-
tores, os prejudicados. A Comissão deve ouvir os dois 
lados, fazer uma audiência pública com as entidades 
em Roraima e depois tomar uma decisão. Caso con-
trário, não concluiremos um relatório de qualidade. O 
Plenário é que decidirá. Não posso impor. 

Gostaria de ouvir também a bancada de Roraima. 
E esta Comissão deve ainda ter acesso ao relatório 
que criou a reserva indígena. Quem a criou, com base 
em que e quais os dados existentes. Desconhecemos 
a íntegra desse relatório, que é um documento muito 
importante. A Comissão deve conhecê-lo. Portanto, 
além da proposta do Deputado Dr. Rodolfo, também 
deveríamos incluir a íntegra do relatório que criou essa 
reserva indígena.

Concedo a palavra ao Deputado Luciano Cas-
tro.

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO – Sr. 
Presidente, estou conseguindo um material muito bom 
sobre tudo isso. Comprometo-me a tirar xerox de partes 
importantes e encaminhar a cada membro da Comis-
são até quarta-feira, inclusive um CD-ROM com uma 
palestra do Governador e alguns documentos impor-
tantes, como o parecer do Ministro Nelson Jobim so-
bre a questão, os últimos pareceres, para terem uma 
idéia real da situação.

Apenas uma questão me preocupa. De quem é 
a propositura desse roteiro?

(Intervenção inaudível.)

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO – Não 
sei se conseguiremos ouvir, num sábado à tarde todas 
as entidades. Esta é minha preocupação.

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– Deveríamos estabelecer um dia para ir ao interior. 

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO – Não 
tenho dúvida quanto a isso. 

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– Não são dois dias de visita? Num dia, visitaríamos, 
cada comunidade dessa por uma hora e meia. Eles 
são organizados e trabalham muito rápido. Estou con-
siderando apenas as quatro maiores comunidades in-
dígenas para ouvir mais pessoas. Iríamos a Contão, 
que hoje está fechada por uma ONG – lá não passa 
nenhum padre ou estrangeiro –, ao Flechal, que dis-
ta 30 minutos dali; depois, a Maturuca, que está a 20 
minutos de distância do Flechal, e a Raposa, mais 30 
minutos de viagem. 

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO – Es-
tou de acordo com a programação. Só deveríamos 
fazer uma inversão. Na sexta-feira pela manhã, a Co-
missão vai à Assembléia Legislativa, cumprimenta os 
Deputados, ouve as entidades até 12h30min; depois 
do almoço, visita duas comunidades. No sábado, fica-
ríamos por conta das comunidades e dos rizicultores. 
Passaríamos o sábado no interior.

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– Faríamos uma reunião no sábado pela manhã. À 
tarde, visitaríamos os rizicultores e o Contão, que são 
próximos. Dormiríamos em Pacaraima, para conhecer 
essa cidade, que é grande e deve ser extinta. Depois, 
voaríamos de Pacaraima no dia seguinte. 

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO – Per-
noitaríamos em Pacaraima?

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– Sábado não é carnaval?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Michelet-
to) – Não. O carnaval é na outra semana. Por isso te-
mos de fazer a viagem esta semana. Deixe-me explicar. 
Viajaríamos na quinta-feira feira próxima, ficaríamos a 
sexta-feira e voltaríamos no sábado à noite.

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO – O avião 
sai daqui na quinta-feira, às 21h10min e chega em Boa 
Vista, Roraima, à meia-noite, onde faríamos o pernoite. 
Na parte da manhã, faríamos a audiência pública na 
Assembléia Legislativa e, à tarde, com o pessoal da 
Aeronáutica, iríamos a duas comunidades indígenas, 
fazendo o pernoite em Pacaraima, na fronteira com a 
Venezuela. No outro dia, pela manhã, os helicópteros 
decolariam para as visitas às outras comunidades. 
No meio da tarde de sábado, já estaríamos de volta a 
Boa Vista. No sábado à noite, jantaríamos no Palácio 
com o Governador.
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O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Muitos 
Parlamentares têm suas programações e não estão 
preparados para viajar numa quinta-feira. Poderíamos 
também agendar para segunda e terça-feira ou terça 
e quarta-feira da próxima semana. Seria uma missão 
oficial da Câmara dos Deputados. Poderíamos fazer 
durante 2 dias, na semana que vem.

(Não identificado) – Acho que a proposta do 
Deputado é a mais sensata.

(Não identificado) – Eu também acho interes-
sante essa proposta.

(Não identificado) – Poderíamos fazer na terça-
feira e na quarta-feira. Viajaríamos na segunda-feira à 
noite e faríamos na terça-feira e na quarta-feira.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Seria 
uma Comissão da Câmara.

(Não identificado) – Justamente. Acho que esse 
calendário é o mais sensato.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Seria, então, nos dias 16 e 17 de fevereiro? Na 
semana que vem? Seria uma segunda...

(Não identificado) – Segunda-feira à noite...
O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Temos 

duas opções: ou ficamos lá na segunda-feira e na ter-
ça-feira, ou na terça-feira e na quarta-feira. Poderíamos 
sair na segunda-feira à noite e ficar lá na terça-feira e 
na quarta-feira.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Também é possível. Estou tentando ouvir a 
bancada de Roraima. Os senhores é que têm de ver 
o que é melhor.

(Não identificada) – Para nós tanto faz. Pode 
ser nessa semana ou na outra.

(Não identificado) – Quanto à data, desde que 
não seja no carnaval, qualquer uma é boa.

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO – Quero 
fazer uma ponderação. Na próxima semana já é carna-
val. Compreendo a situação. Temos também problema 
de lotação...

(Não identificada) – Não. É a outra semana. Se 
o Congresso quiser antecipar o carnaval, tudo bem. 

(Não identificado) – O carnaval começa no sá-
bado.

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO – A pró-
xima semana antecede o carnaval. Sábado já será 
carnaval.

Quero apenas alertar para a questão dos vôos. 
Lá só temos um vôo diário. É uma dificuldade imensa 
colocar um contingente desses dentro de um avião. É 
muita gente. Os aviões vivem absolutamente lotados 
nessa época. O Deputado Alceste Almeida conseguiu 
vaga para todos na quinta-feira, não é?

O SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA – Para 
o dia 12. Agora, para o dia 19...

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO – V.Exa. 
conseguiu para quinta-feira? 

O SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA – Há 
vaga para quinta-feira.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Acho 
que para segunda-feira será até mais fácil, porque 
haverá mais tempo. Seria melhor viajar para lá na 
segunda-feira.

(Não identificado) – Quanto mais próximo do 
carnaval, mais cheio.

(Não identificada) – Primeiro temos de ver se 
há vaga.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Preci-
samos compatibilizar as agendas de Roraima e daqui. 
Sei que, para os membros da Comissão, facilitaria muito 
se viajássemos no início da próxima semana. Eu, por 
exemplo, fui pego de surpresa. Não sabia que a viagem 
era essa. Tenho uma agenda montada. 

(Não identificado) – E acabou o recesso.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Michelet-

to) – Vou tentar trazer uma luz para a discussão. 
Já temos quorum para decidir. Há duas propostas. De 

acordo com a primeira, sairemos daqui na quinta-feira, dia 
12, e voltaremos no dia 14. Essa já não é mais possível. A 
outra é a do Deputado Lindberg Farias, que também con-
sidero plausível, porque nos possibilita mudar a agenda 
que temos. Segundo ela, viajaremos no domingo à noite 
para termos audiências nos dias 16 e 17. Se viajarmos no 
dia 16, o dia 19 é antevéspera do carnaval.

(Não identificado) – Não. O carnaval começa 
no sábado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Sim. Para nós começa no sábado, mas algu-
mas pessoas já viajam na sexta-feira. Emendam sexta, 
sábado e domingo.

(Não identificado) – Deputado Micheletto, a 
Deputada Suely já está verificando a possibilidade de 
irmos no domingo ou na segunda-feira à noite. Ela está 
vendo se há 11 passagens. 

(Não identificado) – Deputado Micheletto, se 
viajássemos na segunda-feira à noite, teríamos terça-
feira e quarta-feira. Voltaríamos na quarta-feira à noite 
ou na quinta-feira pela manhã.

(Não identificado) – Ótima proposta. Muito 
boa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Para mim não há problema. 

(Não identificado) – Não prejudica o carnaval 
de ninguém. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Concordo.
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O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Sr. 
Presidente, peço a palavra. Para mim tanto faz ser 
na sexta-feira, na segunda-feira, na terça-feira ou na 
quarta-feira. Não tenho esse problema. Minha pergun-
ta é a seguinte: quem será ouvido nessas audiências 
públicas? Vejo que no roteiro não estão incluídos os 
representantes das nações indígenas envolvidas no 
caso.

(Não identificado) – Primeiro vamos definir o 
calendário; depois, quem vai ser ouvido. 

(Não identificado) – Sim, mas já temos aqui 
uma proposta.

(Não identificado) – Vamos definir logo a pro-
posta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Gostaria de ouvi-los, porque já temos quorum 
e a reunião está sendo gravada. 

Havendo número regimental, declaro aberta a 
reunião.

Precisamos definir primeiro a data que estamos 
discutindo; segundo, o roteiro; terceiro, quem vamos 
interrogar. Já existe uma proposta do Deputado Dr. 
Rodolfo, que é indígena. Estávamos discutindo oficio-
samente, porque ainda não havia quorum. Como ele 
já foi atingido, estamos legalmente legitimados para 
discutir a agenda de nossa ida a Roraima. Portanto, 
vamos discutir primeiro a data.

(Não identificado) – Deputado Micheletto, propo-
nho que deixemos a data para um segundo momento, 
porque os colegas estão verificando se há passagens 
de ida para domingo ou segunda-feira à noite e de volta 
para 2 dias depois. A volta, Deputada Suely, seria na 
terça-feira ou na quarta-feira à noite. Lá os vôos che-
gam e saem à noite.

Proponho que passemos especificamente para 
o roteiro. Depois decidiremos a questão da data – o 
início ou o final da semana, de acordo com as passa-
gens que conseguirmos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Mas já temos reservas para uma data. Além 
disso, o Deputado Lindberg Farias propõe nossa ida 
na segunda-feira da próxima semana, o que me pa-
rece coerente, para que possamos organizar nossa 
agenda. Portanto, temos duas datas. Para uma delas 
temos passagens, não é, Deputado?

(Não identificado) – Existe o pedido, mas ainda 
não foi formalizado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Não foi formalizado ainda. Então, vamos deixar 
a data. Segundo, vamos para o roteiro, que me parece 
ser a preocupação.

Passo a palavra ao Deputado Dr. Rodolfo Pereira, 
a fim de que apresente uma proposta de roteiro, para 
seja discutida e aprovada pela maioria.

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA – 
Vou dar algumas explicações, até para que o Deputado 
Eduardo Valverde seja esclarecido. Há algumas ONGs 
indígenas em Roraima: Conselho Indígena de Rorai-
ma – CIR; Sociedade de Defesa dos Índios Unidos do 
Norte de Roraima – SODIUR; ALIDICIR, ARIKON. As 
4 ONGs têm comando sobre a população indígena.

As 4 maiores comunidades indígenas de Rorai-
ma, que contam aproximadamente com mil índios cada 
uma, são: Raposa, Maturuca, Contão e Flechal. 

O que temos visto? Essa é a quinta ou sexta 
Comissão que vai até lá. Na semana passada foi uma 
composta por Senadores. Todas elas ouvem as lide-
ranças, mas não vão até as comunidades conversar 
com os índios. E às vezes as lideranças não lideram 
mais nada, são líderes de si próprias. 

Esse foi um pedido feito na última vez em que fo-
mos até lá, porque a Comissão do Senado nem chegou 
a visitar a área. Pediram-nos para incluir na agenda 
uma visita às comunidades indígenas, porque os ín-
dios não têm condições de sair de lá. Ou vão sair em 
virtude de algum processo, ou não vão sair. Portan-
to, visitaremos as 4 maiores comunidades indígenas: 
Contão, Flechal, Maturuca e Raposa.

Vamos visitar os produtores rurais no local onde 
estão produzindo e não na Assembléia, para que pos-
samos ouvir também a opinião das pessoas que vão 
perder o emprego. Fala-se no rizicultor, e parece que 
esse grupo é protetor do índio ou do rizicultor. Não, es-
tamos trabalhando em prol da sobrevivência do Estado 
de Roraima. Por isso é importante ir à região.

Sobrará uma manhã inteira para ouvirmos quem 
quiser falar sobre sua representação dentro da Assem-
bléia, onde estarão alguns Deputados, representantes 
das comunidades indígenas, de ONGs, de igrejas, de 
estrangeiros, de fazendeiros etc. Ouviremos todos 
na cidade. Mas não podemos deixar de visitar essa 
região. 

Como o Deputado Luciano Castro deixou a pri-
meira manhã para conversarmos em Boa Vista, à tarde 
visitaremos uma comunidade indígena onde há uma 
barreira fechada, com problema – a Polícia Federal está 
lá –, e os rizicultores, que estão próximos. São 5 minu-
tos de vôo de um local até o outro. Poderemos dormir 
em Pacaraima, cidade grande – também está sendo 
proposto que seja destruída. Ela fica na fronteira. No 
dia seguinte iremos a Maturuca, Flechal e Raposa. E 
ainda sobra tempo, à tarde ou à noite, para discutirmos, 
em Boa Vista, com um grupo técnico, com o INCRA, 
com a FUNAI, com quem quiser participar.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Temos, então, uma proposta do Deputado Dr. 
Rodolfo, que por sinal também é índio, para visitarmos 
as 4 comunidades indígenas e os proprietários de cul-
tura de arroz. Voltando a Boa Vista, realizaremos uma 
audiência pública. 

(Não identificado) – Pernoitaremos lá?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Sim, mas no outro dia faremos uma audiência 
pública. O Deputado Eduardo Valverde perguntou que 
entidades deveremos ouvir. 

(Intervenção 3.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Michelet-

to) – Começaríamos pela audiência pública e depois 
iríamos fazer a visita? 

(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Então é o inverso. A audiência pública será, 
então, na terça-feira, se viajarmos no início da sema-
na que vem. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA – Sr. Presi-
dente, parece-me que seria mais lógico fazer primeiro 
a visita e depois a audiência pública. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Também concordo.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA – Dessa forma 
tomaremos conhecimento de todo o problema antes 
da audiência pública. 

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO – Pedi 
a inversão porque seria no sábado. Como a possibi-
lidade agora é de ser na terça-feira e na quarta-feira, 
acho que a audiência pública deve ficar para a última 
fase, na quarta-feira à tarde. Não é isso, Deputado Dr. 
Rodolfo Pereira? Na quarta-feira à tarde faremos a 
audiência pública na Assembléia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Até pela nossa volta, não é?

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– Então não vamos pernoitar em Pacaraima.

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO – Quan-
do eles vão? Na terça-feira?

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– Na terça-feira. Nesse sentido, faremos a audiência 
pública na parte da manhã; à tarde, visitaremos uma 
comunidade e os rizicultores; ao anoitecer, iremos para 
Pacaraima, que é pertinho. No outro dia, pela manhã, 
faremos a visita às outras comunidades. À tarde, fare-
mos no sentido contrário.

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO – Vamos 
recapitular. Eles chegam lá na terça-feira pela manhã. 
O que se faz nesse primeiro dia, às 8h da manhã?

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– É difícil sair às 8h. Temos experiência. Todo mundo 

chega cansado e nunca consegue sair cedo. Então, de 
manhã faremos a audiência pública em Boa Vista. 

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO – Então, 
audiência pública na Assembléia Legislativa, de 8h até 
meio-dia. Não serão ouvidas lideranças indígenas. Elas 
vão ser ouvidas in loco.

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– Quem quiser pode ser representado lá. Vamos ou-
vir nas comunidades praticamente uma liderança. É a 
comunidade como um todo. Eles fazem aquela reunião 
e várias lideranças falam. 

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO – À tar-
de, o que vai ser feito?

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– Faremos Contão, que é bem pertinho dos rizicultores, 
e visitaremos os rizicultores. Depois, vamos dormir em 
Pacaraima, que é bem próximo também. 

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO – E na 
quarta-feira pela manhã? 

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– Faremos Flechal, Maturuca e Raposa.

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO – À tar-
de, onde será o almoço? Em Boa Vista?

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– Não. Vamos almoçar na Raposa e chegar às 3h da 
tarde em Boa Vista.

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO – E Uira-
mutã? A Comissão não vai na sede do Município?

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– Ela já foi visitada tantas vezes que é bom começar-
mos a visitar outras comunidades. 

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO – Mas 
esses 11 Parlamentares nunca pisaram lá.

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– É muito próximo, 5 minutos de vôo. Se quiserem, 
poderemos pousar lá.

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO – Está 
bom.

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– Parece que é longe, mas do Contão ao rizicultor 
são 5 minutos de vôo; a Pacaraima, cerca de 30 mi-
nutos; de Pacaraima a Uiramutã, aproximadamente 
45 minutos; de uma comunidade a outra, 5 minutos. É 
tudo perto. Se quiserem, teremos tempo até de visitar 
a cidade de Uiramutã.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Vamos recapitular e ver se a maioria está de 
acordo. A proposta do Deputado Dr. Rodolfo Pereira 
é a seguinte: viajaremos na segunda-feira à noite. No 
segundo dia, dia 17, das 9h às 12h, teremos audiência 
pública na Assembléia Legislativa. 

(Intervenção inaudível.)
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O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO – É mui-
to pouco tempo. Três horas é muito pouco. É preciso 
forçar a barra para começar às 8h da manhã.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Estou tentando ouvir a bancada de Roraima, 
que conhece a situação.

(Intervenção inaudível.)
(Não identificado) – Mas não é isso. É preciso 

ouvir as entidades representativas.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Quantas entidades teríamos de ouvir? 
(Não identificado) – Oito a dez pessoas, pelo 

menos, não é Rodolfo?
(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Deputado Bolsonaro, poderíamos ouvir 10 
entidades e limitar o tempo. Vamos tentar controlar o 
tempo.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA – Sr. Presi-
dente, nós nunca vamos conseguir terminar essa au-
diência pública, porque não será possível controlar o 
tempo de maneira rígida nem o número de pessoas 
que vão falar. 

Faço uma consulta ao colega. S.Exa. fala da im-
possibilidade de deixar a audiência pública por último, 
pelo fato de chegarmos tarde e termos de sair cedo. 
Ele acha que não sairemos cedo. Podemos nos com-
prometer a sair às 8h, mesmo que cheguemos a 1h da 
manhã lá. Quanto a mim, não há problema. Faremos 
as visitas, os contatos e realizaremos a audiência pú-
blica no retorno, no final. 

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA – Já 
tentamos fazer isso outras vezes e não conseguimos. 
Atrasa o café da manhã, é preciso fazer manutenção 
do helicóptero ou abastecê-lo, e acabamos saindo de 
Voa Vista às 10h. É sempre complicado. Creio que 
ganharemos tempo se fizermos a audiência pública 
pela manhã.

(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Para mim, que sou colono, também não há 
problema.

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– Estou dizendo isso porque tenho experiência no 
assunto.

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO – Quero 
dar uma sugestão. Para que haja tranqüilidade, pode-
remos inverter o processo. Na terça-feira pela manhã 
o grupo sai para visitar duas comunidades indígenas 
e faz o pernoite em Pacaraima; na quarta-feira pela 
manhã, visita os rizicultores – depois da visita, volta 
para Boa Vista e almoça por lá; na quarta-feira à tar-
de, realiza a audiência pública. Teremos um horário 

mais folgado. Não há hora marcada. Poderemos ficar 
até 8h da noite. 

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– Pode-se fazer isso também. Só que nós vamos perto 
de Pacaraima, depois vamos em outro local bastante 
longe e em seguida voltamos para Pacaraima. Estou 
com o mapa na minha cabeça. Faríamos tudo perto: 
Contão, rizicultores e Pacaraima. Seria no período da 
tarde. No dia seguinte faríamos uma viagem um pouco 
mais longa, de Pacaraima a Uiramutã, Flechal, Matu-
ruca e Raposa. Seria um período mais longo – uma 
hora, uma hora e meia de vôo. É por isso que estou 
pensando nesse roteiro, nesse sentido. Se quiserem 
fazer em outro sentido, não há problema.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Na realidade nós vamos viajar na quarta-feira, 
por volta de meia-noite, não é?

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– O avião sai a 1h da manhã de quinta-feira. Chega 
aqui às 6 horas. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Michelet-
to) – Nós poderíamos prolongar essa audiência até...

Com a palavra a Deputada Perpétua Almeida. 
A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA – Sr. 

Presidente, quero dar uma sugestão. Já que vai ser 
uma comissão oficial da Casa, embora não seja a pri-
meira que vai a Roraima discutir este assunto, pelo que 
esta Casa está acompanhando, pelo pronunciamento 
do Presidente Lula e do Ministro da Justiça, imagino 
que ela deva se prender mais à questão do pós-de-
marcação. O que precisa ocorrer é o processo de dis-
cussão e negociação do pós-demarcação. Sabemos 
que jurídica e, de certa forma, administrativamente 
essa questão está resolvida.

O SR PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Um momento, Deputada.

Dr. Rodolfo, a Deputada está falando e gosta-
ríamos de ouvi-la. S.Exa. está levantando uma outra 
questão.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA – Por-
tanto, sugiro a esta Comissão, até para contribuir, que 
nos concentremos mais nesse processo de negociação 
do pós-demarcação. 

A proposta de ida é para a segunda-feira da pró-
xima semana. Sugiro que antes disso esta Comissão 
se reúna com uma comissão do Ministério da Justiça 
que acabou de chegar de lá, trazendo levantamen-
tos e estudos. Acho que pode ajudar o trabalho desta 
Comissão. 

Há uma polêmica sobre a hora da saída. Se o 
Presidente designar 2 Parlamentares, especialmente 
de Roraima, para fazer o cronograma da viagem, dos 
horários de saída, das audiências, vai ser muito mais 
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fácil, já que, para vários colegas que não conhecem a 
região, é difícil opinar. 

Queria ser ainda mais incisiva sobre a seguinte 
questão: na proposta de roteiro da viagem, temos de-
bate na Assembléia Legislativa. Primeiro, devo reco-
nhecer a importância da ida à comunidade. Ela é ne-
cessária, importante, fundamental, mas não podemos 
perder de vista o principal. Por isso, temos de estar 
sempre nos policiando. 

Nessa proposta de debate na Assembléia Le-
gislativa estão a Prefeita de Uiramutã, representantes 
de instituições religiosas, a bancada estadual, a Fe-
deração da Agricultura, a Associação dos Criadores, 
a Associação dos Rizicultores, representantes de de-
sapropriadores rurais, FUNAI e INCRA. 

Por incrível que pareça, nessa proposta – na mi-
nha opinião deve ser incluído; acho que o Presidente 
já se posicionou a respeito – não há a presença de 
representação das entidades indígenas nem de indi-
genistas, que são distintas. Isso precisa ficar claro, 
porque se trata de Comissão oficial da Casa. É pre-
ciso ouvir todos os lados para poder voltar com uma 
opinião formada sobre a realidade. 

O SR PRESIDENTE (Deputado Moacir Micheletto) 
– Temos uma nova proposta da Deputada, segundo a 
qual teria de ser feito logo após a demarcação. É isso? 
Inclusive, deve ser ouvida uma comissão que já foi lá 
e está fazendo o relatório. 

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO – Não 
existe comissão do Ministério da Justiça. O que houve 
foi a visita de uma comissão interministerial, criada pelo 
Governo Federal. Vários representantes do Ministério 
foram a Roraima há cerca de 20 dias para tratar de toda 
a questão fundiária, não apenas da questão indígena, 
não apenas de Raposa Serra do Sol. Isso não impede 
que o coordenador desse grupo de trabalho seja convi-
dado a prestar esclarecimentos na Comissão Externa. 
Não vejo nenhum impedimento. Mas eles foram tratar 
do problema fundiário do Estado e não especificamente 
da questão indígena. É preciso deixar claro. 

Quanto à proposta do Dr. Rodolfo, ela não inclui 
as comunidades, porque a idéia é ouvi-las in loco. 
Inclusive, a oportunidade para as comunidades será 
muito maior.

O SR. DEPUTADO RODOLFO PEREIRA – Na 
verdade, nunca houve em Roraima reunião em que 
as entidades indígenas e indigenistas não fossem a 
maioria. É que, nesse preâmbulo que o Deputado Al-
ceste pediu que fizéssemos, ainda não consultamos as 
comunidades indígenas, mas, com toda a franqueza, 
nunca uma comissão foi a Roraima disposta a parar nas 
comunidades indígenas para ouvi-las. Sempre ouvem 
aqueles que se dizem lideranças – mas são lideranças 

deles mesmo, até em oposição às grandes comunida-
des indígenas. Daí a necessidade de esta Comissão 
Parlamentar – discordo da Deputada Perpétua – não 
ir com opinião formada. 

(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO RODOLFO PEREIRA – Vai 

que alguém já tenha, mas a sociedade e os indígenas 
roraimenses não têm opinião formada de que se vai 
homologar da forma como o Governo quer. 

Estamos indo até lá com o objetivo de discutir 
com a sociedade. Se começarmos a ouvir o grupo 
interministerial do Governo Federal, o grupo de tra-
balho do Estado, a Comissão do Senado, que foi na 
quinta-feira, vamos acabar sendo induzidos. Gostaria 
que não fôssemos com idéia formada. Vamos ouvir o 
que realmente o índio, o empregado das (ininteligível.), 
os cidadãos de Pacaraima, de Uiramutã, o cidadão 
roraimense têm a dizer, para que este Congresso, 
independentemente de influências e até de maneira 
apartidária, possa tomar conhecimento da questão 
fundiária em nosso Estado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Michelet-
to) – Concedo a palavra ao Deputado Jair Bolsonaro.

O SR. DEPUTADO JAIR BOLSONARO – Apóio 
o Dr. Rodolfo, mas quero trazer uma nova linha. 

Desde 1992 eu me debato contra essas demar-
cações. Já sofri muito nesta Casa. Já veio Ministro do 
Exército – à época o Ministro Carlos Tinoco, entre ou-
tros – criticar minhas propostas no sentido de dar um 
fim a essas reservas. 

Não tenho de cabeça os artigos da Constituição, 
mas prometo trazê-los na primeira oportunidade. Em 
meia página coloco todos os artigos da Constituição 
que nos interessam. Antes da Constituição de 1988, 
era competência da FUNAI, unilateralmente, demarcar 
essas reservas. Eram muito bem feitas pelos militares 
propostas de ilhas, reservas menores, compatíveis com 
o número de índios etc. A Constituição de 1988 colocou 
um fim nessa delegação de competência. Acabou. Deu 
um prazo de 3 meses e acabou com isso. 

A Constituição é bem clara quando diz que quem 
tem de demarcar é a União. E a própria Constituição 
diz que a União é o Executivo e o Legislativo. E nós, 
de maneira bastante servil, abdicamos do nosso direito 
de participar dessas demarcações. Se isso tivesse sido 
feito desde a reserva ianomâmi, a situação seria bas-
tante tranqüila hoje em dia. Essa é a minha opinião. 

Existe a questão da constitucionalidade, que de-
vemos levar avante. Não adianta apoiar o Dr. Rodolfo 
e ir para Roraima ouvir aquelas pessoas que só que-
rem nos enrolar. Se for esse o propósito, vou pedir ao 
partido que saia fora. Se for para ficar na Assembléia 
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Legislativa discutindo o sexo dos anjos, aquele monte 
de abobrinhas, estou fora. 

Não sou a favor ou contra qualquer governo. 
Sempre me portei com isenção. Quero participar des-
ta Comissão renovando as minhas esperanças para 
discutir exatamente isso. 

Vamos ouvir o povo lá. Competência (ininteligí-
vel.) Vamos ouvir o trabalhador. É isso que queremos. 
É essa a proposta que apóio, e espero que seja aco-
lhida pela Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Concedo a palavra ao Deputado Eduardo Val-
verde.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Sr. 
Presidente, gostaria de voltar àquela discussão inicial 
sobre ouvir não só as entidades indigenistas e indíge-
nas, mas também as lideranças indígenas. 

Há várias etnias. Cada qual tem seu modo de 
pensar. Não podemos desconsiderar que na cultura 
indígena a figura do cacique, do líder indígena é res-
peitada e expressa a opinião da média da população, 
diferentemente de nós, brancos, que muitas vezes não 
respeitamos quase nada, a não ser o uso da força. En-
tão, a cultura, a tradição se expressam pelo cacique, 
pelo líder tribal, e é importante que ele seja ouvido.

Portanto, nessa visita às comunidades, é corre-
ta a posição do colega Deputado no sentido de ir ao 
local ver a base, mas também é importante ouvir as 
lideranças indígenas. Ou seja, não devemos ouvir ape-
nas as ONGs indígenas e indigenistas, mas também 
as lideranças indígenas, que expressam a média do 
pensamento de seus liderados. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Michelet-
to) – Concedo a palavra ao Dr. Rodolfo Pereira.

O SR. DEPUTADO RODOLFO PEREIRA – Tenho 
insistido na questão das lideranças, porque há vários 
líderes. Fala-se em líderes de comunidades indígenas. 
Temos um líder eleito, que em Roraima é chamado de 
tuxaua – corresponde ao cacique em outros Estados. 
Esse coitado nunca foi ouvido. Todas as vezes vão 
ser ouvidas as lideranças indígenas que comandam 
ONGs. Nunca conseguimos ouvir os tuxauas. Eu sou 
indígena, nasci naquela região, assim como meus pais 
e avós, e nunca vi isso. 

Então, estamos insistindo que se vá até as co-
munidades indígenas, principalmente as maiores, para 
que se possa ouvir a maior quantidade de índios, os 
tuxauas dessas comunidades e não pessoas que se 
dizem lideranças e tuxauas – são muitas. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Concedo a palavra ao Deputado Asdrubal 
Bentes.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Sr. 
Presidente, companheiros Deputados, talvez eu esteja 
me tornando impertinente, muitas vezes até repetitivo, 
mas não haveria necessidade de tudo isso se a União, 
pelos órgãos que a representam – no caso a FUNAI –, 
cumprisse o que está escrito na Constituição. 

É muito simples. Basta analisar o que são áreas 
indígenas de posse permanente na definição do art. 
231, que requer a existência de 4 requisitos cumulati-
vos e não alternativos. Primeiro, a posse permanente. 
O que é posse permanente, meus amigos? Não basta 
a definição do Código Civil. Em qualquer que seja a 
definição, vernacular até, posse é aquilo que está sob 
meu poder, que ocupo. Vamos exemplificar com Raposa 
Serra do Sol. Se dentro da área pretensamente ocu-
pada em caráter permanente pelos índios há cidades, 
vilas, respeitadas pela própria comunidade indígena e 
pela não-indígena... 

Volto a dizer: a FUNAI tem sido, ao longo dos 
anos, desde a nova Constituição, a causadora de pro-
blemas e conflitos onde eles não existem. Só há uma 
solução, e temos de ter a coragem de chegar a ela: ex-
tinguir a FUNAI, órgão viciado, que não tutela os índios 
em hipótese alguma e cria uma série de problemas. 

Inclusive, o art. 67 das Disposições Constitucio-
nais Transitórias determinou um prazo de 5 anos para 
que a União concluísse as demarcações. Concluir 
significa terminar, acabar aquilo que já existe. O que 
fez a FUNAI? Não cumpriu esse dispositivo e, em vez 
de concluir, acabar, terminar, ampliou – aí, sim, criou 
conflitos que não existiam antes. 

Então, Sr. Presidente, creio que essas demar-
cações devem ser concluídas urgentemente para que 
não surjam novos conflitos. Mas deve prevalecer o 
bom senso, que, aliás, é a célula base do Direito. Não 
vamos tentar fazer justiça, em nome da lei, cometen-
do injustiças. 

Gostaria que V.Exa. determinasse, Sr. Presiden-
te, a avocação de todas as PECs em tramitação nesta 
Casa, que prevêem a participação do Congresso Na-
cional nessa questão indígena, seja na definição, seja 
na demarcação, para que possamos fazer um trabalho 
mais profundo. 

O Congresso tem de assumir o seu papel. Não 
podemos abrir mão de nossas prerrogativas. Concor-
do com o Deputado Jair Bolsonaro: estamos abrindo 
mão de nossas prerrogativas e caminhando a reboque 
do Executivo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Concedo a palavra ao Deputado Alceste Al-
meida.

O SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA – Na 
realidade, antes de qualquer coisa, devemos fazer as 



40372 Sábado 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2004

visitas para ter uma idéia real, em vez de usar apenas 
dados e informes que estão atulhando as gavetas mi-
nisteriais e de todas as autarquias. 

Para podermos fazer essas visitas, temos de via-
jar de aviões, que não voam depois das 5h da tarde, 
porque têm horário de pouso na Capital. Se tiverem de 
retornar, têm de decolar do interior até as 5h da tarde. 
Então, se formos começar esse trabalho pelas visitas, 
poderemos ganhar um bom conhecimento nessas loca-
lidades desde as 7h, 8h da manhã até as 5h da tarde. 
Após esse horário, em Boa Vista, poderemos fazer as 
audiências. No outro dia, a mesma coisa. Aproveitando 
a disponibilidade do avião, poderemos fazer as visitas 
na parte da manhã e, depois do meio-dia, continuar 
com as audiências. O avião só sai à 00h40min. Então 
há tempo de sobra para ouvir as pessoas. 

É a minha sugestão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Concedo a palavra ao Deputado Luis Carlos 
Heinze.

O SR. DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE – 
Deputado Moacir Micheletto, colegas Parlamentares, 
as observações feitas pelos Deputados Jair Bolsona-
ro e Asdrubal Bentes são extremamente importantes. 
Deveríamos juntar todo o material disponível e formar 
uma linha de raciocínio. Como bem disse o Deputado 
Dr. Rodolfo, devemos ouvir as comunidades in loco 
– tanto os produtores e trabalhadores, como os pró-
prios representantes dos índios. 

Podemos ter pressa para iniciar as visitas, mas 
depois devemos dispor de tempo para concluir os 
trabalhos. Precisamos nos debruçar sobre o assun-
to. Temos muitas coisas para verificar. Como estão 
presentes nesta Comissão representantes de todos 
os partidos, vamos tentar pôr um fim nessa questão. 
Diversas PECs tramitam na Casa, várias Comissões 
foram até o local e até agora não obtivemos os resul-
tados esperados. 

A Constituição de 1988 estipulou um prazo de 5 
anos. Já estamos em 2003. Lá se vão 15 anos e ainda 
não temos uma definição. Vamos formar nova comis-
são para que a matéria se prolongue por mais 5 ou 6 
anos? Penso que podemos colocar um ponto final no 
assunto. Esse é o objetivo. 

Peço ao secretário da Comissão que junte esse 
material para nós. Não estamos familiarizados com 
o assunto. Devem ser pinçados os principais pontos. 
Não há necessidade de extensa bibliografia. Talvez a 
assessoria possa nos adiantar os principais pontos, 
para que possamos ter algum embasamento. Depois, 
ouvindo as pessoas in loco, poderemos formar um 
consenso e, aí sim, desempenhar um trabalho organi-
zado para auxiliar a bancada de Roraima, o Governo 

do Estado e as comunidades necessitadas. Precisam 
do nosso apoio os índios, os produtores e a própria 
comunidade roraimense. 

Solicito que nos seja entregue todo o material 
sintetizado para que possamos nos organizar. Como 
poderemos, objetivamente, realizar o que todos es-
peram de nós?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Michelet-
to) – Concedo a palavra à Deputada Suely Campos.

A SRA. DEPUTADA SUELY CAMPOS – Nós, 
da bancada de Roraima, queremos que a Comissão 
seja isenta. Não estamos direcionando absolutamen-
te nada. Todos os segmentos e instituições relaciona-
dos à demarcação de áreas indígenas serão ouvidos, 
porque vão estar na localidade. Não quero que paire 
alguma dúvida de que a bancada de Roraima esteja 
direcionando qualquer posicionamento em relação a 
Raposa Serra do Sol.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Com a palavra o Deputado Dr. Rodolfo.

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– Vou abordar a questão de forma um pouco mais de-
talhada, já que a situação abrange a maior parte dos 
indígenas que queremos ouvir. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Michelet-
to) – Deputado, um minuto. Quero prestar um esclare-
cimento. Devemos levar a sério 2 fatores. Sem querer 
menosprezar as Comissões anteriores, a nossa tem 
de ser diferente das demais. Primeiro, pela coragem 
de irmos ao âmago da realidade de Roraima, mesmo 
que já estejam nos ameaçando. Há movimentos dizen-
do que a Comissão está sendo dirigida. Não é esse 
o pensamento. Temos uma pluralidade de Parlamen-
tares, de partidos e compromisso com o Congresso 
Nacional de verificar em que situação se encontram as 
comunidades indígenas em Roraima. Deve repercutir 
inclusive nacionalmente. Nós não vamos nos ajoelhar 
diante daqueles que pensam que estamos tentando 
dirigir a questão. 

O segundo ponto fundamental é que vamos ou-
vir os 2 lados, in loco: os agricultores que estão sen-
do prejudicados e também os índios, além dos seus 
líderes.

É preciso deixar bem clara a transparência desta 
Comissão. Não estamos aqui para criticar ou desfazer 
qualquer coisa. 

O terceiro ponto mais importante é que esta Co-
missão precisa conhecer a fundo o relatório feito, inclu-
sive quanto à área que estamos visitando. Por que se 
chegou a essa conclusão? Temos de ver esse relatório. 
Não há necessidade de irmos até lá para averiguar a 
situação, se já dispomos de documentos. 
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A Deputada Perpétua Almeida sugeriu que o fi-
zéssemos depois, mas acho que podemos fazer antes 
também. Precisamos desse relatório para conhecer-
mos a realidade da área, sabermos por que foi desa-
propriada para tornar-se reserva indígena.

A Presidência vai conduzir o processo com a 
maior transparência possível, vai ouvir todos, mas não 
aceitará pressão de grupos interessados na questão. 
Esta Casa tem legitimidade para averiguar in loco a 
realidade que perturba não só Roraima, mas também 
o Brasil.

Eram esses os esclarecimentos que queria 
prestar.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA – Sr. 
Presidente, solicito um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Pois não, Deputada.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA – 
Ouvi propostas no sentido de que a Comissão deveria 
avocar a si todas as proposições existentes na Casa 
sobre a questão indígena, mas sabemos que isso não 
é possível porque ela foi criada especificamente para 
averiguar in loco a situação de Raposa Serra do Sol.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Exatamente.

Quero complementar o que disse. A demarcação 
da área é motivo de grande conflito no Estado de Rorai-
ma. Por isso, vamos averiguar a situação in loco. Antes 
de para lá seguirmos temos de conhecer o relatório, a 
fim de sabermos por que foi criada essa reserva.

Com a palavra o Deputado Dr. Rodolfo.
O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 

– Deputado Micheletto, conheço muito bem a região 
e fiz um novo roteiro. No primeiro dia, terça-feira, pela 
manhã, voaríamos para a comunidade indígena Raposa 
Serra do Sol, que é a maior, onde ouviríamos mais ou 
menos 30 tuxauas de comunidades próximas sobre a 
demarcação. Depois, seguiríamos para a comunidade 
indígena do Contão, onde ocorre conflito e há barreira 
fechada. A Polícia Federal está lá. Nenhum estrangeiro 
pode passar – ontem mesmo 2 foram presos – nem 
mesmo padres. Em seguida, ouviríamos os riziculto-
res que vivem em local próximo, e então dormiríamos 
em Pacaraima.

Na quarta-feira, seguiríamos para a comunidade 
indígena do Flechal e depois para a aldeia Maturuca, 
onde há grande assembléia de tuxauas.

Em todas essas comunidades indígenas, tanto 
do Contão quanto da Raposa, vamos ouvir mais de 
10 tuxauas de comunidades circunvizinhas para saber 
realmente quem é o líder, quem na verdade fala pelos 
indígenas. Em Maturuca, de 10 a 30 tuxauas vão se 
reunir. São 240 comunidades indígenas na região.

Findando, na quarta-feira à tarde estaremos em 
Boa Vista, numa audiência pública, e, à noite, num 
jantar com o Governador. Assim termina o trabalho 
desta Comissão.

Durante a audiência pública, 2 representantes vão 
falar, um ligado à produção de grãos, outro à criação de 
gado. Vamos ouvir 5 representantes de comunidades 
indígenas, 1 representante da OAB e 1 dos comer-
ciantes. A maioria será indígena, porque é importante 
que os índios se expressem. Afinal, eles é que estão 
na Reserva Raposa Serra do Sol. Seria importante 
ouvirmos principalmente índios e produtores.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Sr. 
Presidente, peço a palavra para complementar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Pois não.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – É 
bom lembrar que existem ali índios contrários à de-
marcação de forma contínua e índios contrários à de-
marcação de maneira descontínua. Então, temos de 
ouvir os 2 lados.

(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Deputado Dr. Rodolfo, fale ao microfone, por 
favor.

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– É importante visitar a comunidade porque lá vamos 
conhecer a opinião de 3 ou 4 mil índios que talvez não 
queiram mais ser liderados por esse ou por aquele. Al-
guém pode dizer que é líder de todos, mas na verdade 
é representante de uma ONG que tem dinheiro e não 
representa nem os índios que estão a favor nem os 
que estão contra a demarcação. Daí a importância de 
visitarmos as 4 maiores comunidades indígenas de 
Raposa Serra do Sol.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Já temos uma proposta concreta. Antes de 
colocarmos em votação, vou conceder a palavra a 3 
Deputados.

Pela ordem de inscrição, concedo a palavra à 
Deputada Maria Helena.

O SR. DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE – Sr. 
Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Pois não.

O SR. DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE – Va-
mos definir agora a data e depois a organização da 
viagem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Já temos as passagens?

O SR. DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE – Não. 
Foi consultada a empresa VARIG. Podemos ir no do-
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mingo à noite e voltar na terça-feira, ou ir na segunda 
à noite e voltar na quarta-feira. Os colegas decidem.

Esta é a minha sugestão. Ponha a proposta em 
votação, Sr. Presidente, para que a Secretaria possa 
marcar a data das passagens.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Quem é favorável à saída na segunda-feira à 
noite queira se manifestar. (Pausa.)

A maioria.
Então, marcamos a saída para o dia 16, segunda-

feira, à noite, com retorno na quarta-feira à noite.
Com a palavra a Deputada Maria Helena.
A SRA. DEPUTADA MARIA HELENA – Sr. Pre-

sidente, peço desculpas por chegar agora e não ter 
acompanhado os debates. Creio que estamos tratando 
da organização da viagem da Comissão e do roteiro 
de atividades, mas, como fui informada de que hou-
ve considerações sobre o objetivo desta Comissão 
por parte da Deputada Perpétua Almeida, sobre isso 
quero falar também.

Seria propósito desta Comissão auscultar os 
envolvidos, acompanhar de perto a situação, a fim de 
fazer a sua avaliação e refletir sobre os problemas que 
poderão advir da demarcação proposta?

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Deputados, façam silêncio, por favor! Há uma 
Deputada falando.

A SRA. DEPUTADA MARIA HELENA – Temos 
de definir o nosso objetivo.

Quando requeremos ao Presidente da Casa a 
criação desta Comissão, tínhamos a intenção de ava-
liar a situação antes de homologada a demarcação. 
Ainda que a Constituição determine que, uma vez ho-
mologada, a demarcação não poderá ser modificada, 
entendo que as leis, sendo injustas, têm de ser altera-
das. Portanto, precisamos avaliar a situação, para que 
nenhuma das partes seja prejudicada. 

Hoje assisti a uma entrevista do Deputado Eduar-
do Valverde em que S.Exa. disse que os índios estão na 
área há centenas de anos e que os brancos somente 
foram para lá na década de 80. Não é essa a realidade. 
Na década de 70, os rizicultores foram para uma área 
onde não havia índios. Os não-índios a serem retirados 
de Raposa Serra do Sol são descendentes de famílias 
que estão na região há mais de 100 anos e que foram 
os guardiões da nossa fronteira na disputa pelo Pirara. 
Eles nos garantiram a área localizada entre os Rios 
Maú e Tacutu. Perdemos o Rupununi.

Para que a avaliação seja bem feita, temos de 
ouvir todos os envolvidos. A situação tem de ficar bem 
definida antes e não depois da homologação, ao con-

trário do que entendi o Deputado Valverde dizer na 
entrevista. 

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Deputada Maria Helena, vamos deixar bem 
claro o seguinte: o objetivo desta Comissão é analisar 
a demarcação em área contínua da Reserva Indíge-
na Raposa Serra do Sol. Claro que nossas atividades 
vão se desmembrar em outras, porque a demarcação 
está gerando grande conflito social e econômico em 
Roraima.

E o mais importante: esta Comissão vai ter de 
conhecer o relatório em que se baseou a criação dessa 
reserva. Nem o Parlamento o conhece. Vamos ter de 
procurá-lo. Nossa intenção é colaborar. Se foi demar-
cada a área, se foi homologada ou não a demarcação, 
importante é que esta Comissão vá in loco ouvir todos 
os envolvidos. Temos de agir com transparência. Esta 
Comissão não vai deixar de ouvir os que são favoráveis 
e os que são contrários, principalmente a bancada de 
Roraima, porque conhece a realidade e saberá nos 
dizer onde ir e com quem falar.

Acredito que não vamos restringir nossas ativi-
dades apenas a esse documento, porque a situação 
é muito séria. A demarcação da Reserva Indígena 
Raposa Serra do Sol representa apenas um dente da 
engrenagem da política questão indígena.

Não pretendemos encontrar a solução de ime-
diato, mas reunir dados para chegar a uma definição 
satisfatória e não em detrimento dos interesses de in-
dígenas e agricultores.

Com a palavra o segundo orador inscrito, Depu-
tado Asdrubal Bentes.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Cau-
sou-me espanto a preocupação da Deputada Perpétua 
Almeida quanto às medidas em tramitação nesta Casa 
para a solução desse conflito. Concordo com S.Exa. 
que esta Comissão tem um objetivo específico, mas só 
poderemos chegar a resultado efetivo se estivermos 
amparados por lei, principalmente por nossa Lei Maior, 
que, segundo muitos, precisa ser reformada nesse ca-
pítulo, para que esta Casa participe efetivamente de 
casos dessa natureza e não se submeta ao alvedrio 
de meros burocratas, muitas vezes influenciados por 
grupos internacionais que causam evidentes prejuízos 
ao nosso País, não apenas econômicos e financeiros, 
mas até em termos de soberania.

Deputada Perpétua Almeida, a situação é muito 
mais profunda. Esta Comissão poderá ser a verdadeira 
raposa do sol que colocará para fora esse submundo 
que viceja acobertado pela falsa proteção ao índio. 
Nós queremos a proteção efetiva ao índio. Queremos 
que o Estado brasileiro se faça presente para ampa-
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rar e proteger o índio, sua cultura, suas tradições, as 
terras que são realmente suas, aquelas que ocupam 
conforme definição constitucional. A prevalecer a ide-
ologia da imemorialidade, todos vamos ter de deixar 
o Brasil, porque em 1500 o País pertencia aos índios. 
Originariamente, a terra brasileira é dos índios. Mas 
o Estado evoluiu.

Sou contrário a esse separatismo entre índios 
e não-índios. Temos de nos unir porque somos todos 
brasileiros e irmãos. Vamos trabalhar para o progres-
so e o desenvolvimento do País, com paz e justiça e 
não com o envolvimento de organismos que deve-
riam proteger e amparar o índio, mas que, em nome 
do Governo – não só o atual, porque isso ocorre há 
décadas –, têm causado conflitos no campo, o que 
ninguém deseja.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Pois não.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Sr. 
Presidente, eu entendo que cada um tem a sua opi-
nião, mas poderíamos deixar este debate para depois 
e definirmos a programação da viagem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Deputado Lindberg Farias, há 1 último orador 
inscrito, o Deputado Francisco Rodrigues, de Roraima, 
que tem o direito de dar a sua opinião.

Tem a palavra S.Exa.
O SR. DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES 

– Sr. Presidente, agradeço a V.Exa., ao tempo em que 
reforço, mesmo contrariando a sugestão do nobre Depu-
tado Lindberg Farias, a importância desta mescla de 
Parlamentares. Vejo aqui 5 Deputados cujo sentimento 
é totalmente diferente do nosso em relação à demarca-
ção contínua e, consequentemente, há os que in loco 
defendem o seu reestudo e a sua redefinição.

Não me alongando muito, gostaria apenas de 
dizer que o Congresso começa a sinalizar no sentido 
de exercer seu verdadeiro papel constitucional de tra-
balhar essas questões. 

Nobre Deputado Lindberg Farias, Deputada Per-
pétua Almeida, Deputado Eduardo Valverde, conhe-
cemos suas coerentes posições, muitas vezes duras, 
relativamente à questão. Respeitamos as opiniões e 
entendemos que, por intermédio desta Comissão e 
da verificação in loco da situação, poderemos fazer 
um juízo de valor coletivo mais apurado, ou seja, fa-
zer justiça e não apenas aceitar que antropólogos e 
sociólogos sigam permanentemente a orientação de 
ONGs que querem criar um apartheid social em nosso 
País, particularmente em nosso Estado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Com a palavra a Deputada Perpétua Almeida, 
por 3 minutos.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA – Sr. 
Presidente, acho que não estava errada quando pedi 
à Mesa que esclarecesse o objetivo específico desta 
Comissão. Todos temos as nossas opiniões acerca das 
proposições que tramitam na Casa e sabemos que esta 
Comissão não vai discuti-las, mas apenas a demarca-
ção da Reserva Raposa Serra do Sol. Não que eu não 
queira discutir outras matérias, mas o fato é que não 
cabe a esta Comissão fazê-lo. Quando quero debater 
outros assuntos, vou às Comissões próprias. 

Ouvi vários pronunciamentos sobre a importância 
da isenção desta Comissão. Mas fiquei preocupada 
ao ouvir certas expressões. Os Parlamentares desta 
Comissão precisam ter cuidado ao expressar algumas 
opiniões afoitas sobre o problema de Raposa Serra do 
Sol e a questão indígena, sob pena de serem dese-
legantes com as lideranças indígenas do País. Esse 
autocontrole nós precisamos ter. Do contrário, não 
haverá isenção aqui dentro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Sra. Deputada, vamos deixar bem claro que os 
partidos é que são responsáveis pela isenção e pelo 
compromisso desta Comissão, porque indicaram seus 
membros. Respeitamos os Parlamentares de todos os 
partidos. E não podíamos influenciar na escolha dos 
indicados. A responsabilidade quanto ao comporta-
mento adotado nesta Comissão é de cada Deputado, 
que tem direito à palavra e ao contraditório. Vamos 
conduzir de fato esta Comissão, mas temos de ver o 
problema in loco. Essa é a realidade.

É claro que tentaremos apertar o cerco, e alguns 
se sentirão prejudicados. Todavia, a soberania do Con-
gresso Nacional não pode estar em jogo. 

Tentamos esgotar a participação de todos os Srs. 
Parlamentares. Agora daremos continuidade à progra-
mação da viagem. Está definida a data. Forneceremos 
o roteiro a cada um dos membros até quinta-feira desta 
semana. O roteiro proposto pela bancada de Roraima, 
que conhece a realidade, será discutido e pode até ser 
contestado. Os Parlamentares vão avaliar se devem 
aprová-lo ou não.

Peço ao Deputado Dr. Rodolfo Pereira que leia 
novamente o roteiro.

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– Sairemos no dia 16, segunda-feira. Chegaremos na 
terça-feira de manhã em Roraima. Às 8h30min sai-
remos do hangar do Exército para a reserva Raposa 
Serra do Sol, chegando lá às 9h. Ouviremos as lide-
ranças, todas de comunidades indígenas, até 11h. Às 
11h30min, iremos à comunidade indígena do Contão, 
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onde está havendo o conflito. Lá ouviremos as lideran-
ças indígenas até as 14h, quando iremos à reunião 
dos rizicultores, num local bem próximo, com quem 
poderíamos almoçar. Sobrevoaríamos algumas áreas 
e pernoitaríamos em Pacaraima, na fronteira, onde há 
hotéis brasileiros e venezuelanos.

Este é um ponto para discussão. O hotel venezue-
lano é muito mais confortável do que o brasileiro.

O SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA – Não 
se pode ir ao exterior sem autorização.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Michelet-
to) – Vamos prezar pela legalidade. Se não podemos 
ficar na Venezuela, não vamos criar um caso para a 
imprensa.

É tão ruim assim o hotel brasileiro?
O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 

– Não, é bom.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Então, vamos permanecer no Brasil.
O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 

– Na quarta-feira, sairemos às 8h da cidade de Paca-
raima com destino à comunidade indígena do Flechal, 
com quem discutiremos até as 11h. Voaremos, então, 
para Maturuca, onde ficaremos até as 13h. Voaremos 
para Boa Vista e almoçaremos lá às 14h30min. À tarde 
iniciaremos a audiência pública, até a hora da jantar 
com o Governador.

Acho que esse horário é bom. Visitaremos 4 co-
munidade indígenas, uma comunidade de rizicultores, 
uma cidade e realizaremos a audiência pública, a fim 
de ouvir a sociedade.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Sr. 
Presidente, só tenho uma divergência quanto ao roteiro. 
Trata-se das razões de ouvirmos os rizicultores. Acho 
que teríamos de abrir o leque para ouvir pecuaristas, 
fazendeiros etc.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Michelet-

to) – Vamos defini-los como produtores rurais, porque 
há várias atividades envolvidas na questão.

Em discussão o roteiro. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, em vota-

ção.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam 

como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Fui informado agora de que pode haver problemas 

na liberação das passagens. Os Deputados poderiam 
retirar os bilhetes para Roraima da sua cota e seriam 
reembolsados assim que voltassem. É possível? Se 
não, a viagem só poderia ser feita depois do carnaval. 
Essa é a informação que recebi.

O SR. DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES 
– Sr. Presidente, pela ordem.

A Mesa Diretora da Casa tem praticamente 5 
dias para providenciar as passagens, principalmente 
para os Deputados que não são do Estado de Rorai-
ma. No meu caso específico, pode até ser feito isso. 
No caso dos Parlamentares de outros Estados, acho 
que é questão de justiça: S.Exas. vão se deslocar a 
trabalho pela Comissão. No entanto, alguns já podem 
ter estourado a cota de passagens a essa altura e te-
rão dificuldade para viajar.

A Mesa e a Secretaria-Geral podem fazer isso.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Deputado Francisco Rodrigues, os Deputados 
do Estado de Roraima não têm direito à passagem. 
Ao menos é a informação que obtive. S.Exas. têm de 
utilizar a cota pessoal.

Para os Deputados de outros Estados, vamos 
atender a sua proposição. Vamos deixar reservadas as 
passagens. Se, por acaso, encontrarmos dificuldade na 
liberação, utilizaremos a cota pessoal. Depois haverá 
reembolso pela Câmara dos Deputados.

Mais alguma observação?
O SR. DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE – Sr. 

Presidente, o pessoal que não é do Estado de Roraima 
tem de se organizar para viajar. Eu, por exemplo, vou 
sair do Rio Grande do Sul. Cada um faz o seu roteiro, 
ou seja, de onde terá de sair para chegar lá.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Michelet-
to) – O importante é estar lá na terça-feira, às 8h. 

O SR. DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE – To-
dos têm de estar em Manaus para, de lá, pegarmos 
outro vôo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Michelet-
to) – Para qualquer informação, Deputados de outros 
Estados, liguem para o nosso Secretário, José Maria, no 
ramal do gabinete, 8428, ou no celular 9974-7102.

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– Sr. Presidente, esta Comissão deveria fazer um re-
querimento ao Presidente da Câmara para que en-
viasse ofício à Casa Civil da Presidência da República 
solicitando que não tome nenhuma decisão sobre a 
homologação da área antes de terminarmos o nosso 
trabalho. Além de desrespeito muito grande ao Con-
gresso Nacional, faltariam dados.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Sr. 
Presidente, a solicitação é um pouco precipitada, a 
meu ver. Pode atrapalhar o nosso trabalho e acirrar 
os ânimos, não só dos que querem a homologação 
do jeito proposto pelo Governo, mas também dos que 
não a querem. Não podemos neste momento interfe-
rir no curso normal das ações de Governo. A Comis-
são Externa visa acompanhar e até posteriormente 
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sugerir alterações nas ações de Governo. Qualquer 
interferência nossa neste momento, com o clima ve-
rificado em Roraima, poderia atrapalhar as decisões. 
Quanto mais se demora a tomar a decisão, mais se 
acirra o conflito. 

Faço essa ponderação para que não toquemos 
nessa questão. Façamos o nosso trabalho sem tocar 
no assunto. Posteriormente, faremos um debate sobre 
essa decisão.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Depu-
tado Eduardo Valverde, por favor, uma explicação. Es-
tou entendendo que já há um processo na mesa do 
Presidente da República para homologação. Não é 
isso? Então, eu creio que, se for feita essa homologa-
ção antes da nossa ida ao local, será um desrespeito 
ao Poder Legislativo.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Sr. 

Presidente, por favor, assegure-me a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Vamos pôr ordem aqui.
Terão a palavra os Deputados Asdrubal Bentes, 

Maria Helena e Lindberg Farias, por 2 minutos.
O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Creio 

que os Poderes são autônomos, mas devem ser har-
mônicos entre si. Neste caso, não está havendo har-
monia por parte do Executivo para com o Legislativo. 
Estamos querendo ir até o local do conflito para ajudar, 
verificar o que há de constitucional e inconstitucional, 
legal e ilegal, e é nossa função e prerrogativa. Creio 
que precipitar a assinatura da homologação é acirrar 
o conflito, porque a partir daí só o Judiciário poderá 
tomar uma decisão, se provocado.

Cabe às Lideranças do Governo nesta Casa 
apresentarem à Casa Civil essa posição, para que se 
evitem não apenas o conflito no campo, mas também 
o institucional.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Concederei a palavra a todos que desejarem 
falar. Agora quero dar a minha opinião.

Para isso existe a Secretaria de Coordenação Po-
lítica e Assuntos Institucionais, comandada pelo com-
panheiro Aldo Rebelo. Por cautela, podemos conversar 
com S.Exa. Não haveria problema nenhum.

A SRA. DEPUTADA MARIA HELENA – Exata-
mente isso que eu iria sugerir.

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– Sr. Presidente, deixe-me apresentar questão de or-
dem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Michelet-
to) – Com a palavra o Deputado Dr. Rodolfo Pereira.

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– Em vez de solicitarmos à Casa Civil que adie a homo-

logação da área, para que não haja atropelamento das 
suas ações, como disse o Deputado Eduardo Valverde, 
comunicaríamos que este Poder está fazendo estudo 
sobre Raposa Serra do Sol para prestar auxílio.

Em nenhum momento fomos contrários à homo-
logação. Queremos que ela saia e rapidamente. Se 
ela tivesse saído há 30 anos, já teríamos resolvido o 
problema.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Michelet-
to) – Com a palavra a Deputada Maria Helena.

A SRA. DEPUTADA MARIA HELENA – Depu-
tado Eduardo Valverde, procuramos o então Líder 
do Governo Aldo Rebelo e o Presidente da Câmara, 
Deputado João Paulo Cunha, justamente para que 
esta Casa se manifestasse antes da homologação. 
Esse foi o objetivo do requerimento de criação desta 
Comissão. O Governo Federal sabe disso porque foi 
informado por seu Líder de que seria criada esta Co-
missão. Recebemos todo o apoio do Líder do Governo 
e do Presidente da Casa.

Portanto, o objetivo desta Comissão é exatamen-
te fazer a avaliação da situação antes que a área seja 
demarcada. A sugestão apresentada de conversarmos 
antes com o atual Secretário de Coordenação Política 
é excelente, porque hoje S.Exa. está em outra condi-
ção. É importante conversar com S.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Michelet-
to) – É aquilo que disse o Deputado Asdrubal Bentes: 
a harmonia entre os 3 Poderes.

Por questão de consciência, a Presidência vai 
solicitar a audiência com o Ministro Aldo Rebelo, se 
possível hoje ou amanhã, e comunicará os detalhes 
a todos.

Não se pode criar nenhuma situação constran-
gedora.

A SRA. DEPUTADA MARIA HELENA – Sr. Pre-
sidente, outro ponto que eu gostaria de expor ao Depu-
tado Dr. Rodolfo Pereira é o seguinte: acho importante 
visitarmos outra localidade do Estado de Roraima que 
se chama Uiramutã, próxima à fronteira. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Michelet-
to) – Depois poderemos trocar idéias sobre isso.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Depu-
tado Eduardo Valverde, não há problema algum na 
nossa solicitação. Esta Comissão foi criada justamente 
para avaliar a situação in loco. Creio que o Governo não 
vai homologar a demarcação da área antes do término 
deste trabalho. Trata-se de Comissão de curta dura-
ção. E não há problema algum em voltarmos à tese de 
solicitar um encontro com o Ministro Aldo Rebelo e o 
adiamento, por parte do Governo, da homologação da 
área demarcada antes de ouvir a opinião da Comissão 
da Câmara, que vai trazer um relatório a ser exposto 
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para a sociedade, para a opinião pública e para o pró-
prio Governo. Este é o objetivo da Comissão. Devemos 
explicitar esta solicitação ao Governo.

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ – Sr. Presidente, 
quero pactuar com o que foi discutido aqui e informar 
que no dia de ontem 2 italianos que estavam ilegal-
mente na reserva Raposa Serra do Sol foram presos 
pela Política Federal, o que corrobora tudo o que afir-
mamos aqui. Devemos ter consciência da ilegalidade 
que envolve os segmentos que permanecem na área 
continua, sem a anuência da FUNAI e sem autoriza-
ção legal.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Michelet-
to) – Esclareço que até amanhã, ao meio-dia, entrega-
remos a V.Exas. parte do relatório em que se baseou 
a criação da Reserva Indígena Raposa Serra do Sol, 
pelo Deputado Luciano Castro. É interessante irmos 
in loco tendo o relatório em mãos. 

O SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA – Con-
cordo com o Deputado Lindberg Farias, que manifes-
tou sua consonância com o Governo Federal. A Casa 
deve oficiar ao Deputado Aldo Rebelo informando que 
foi instalada esta Comissão hoje e que já existe data 
marcada para a viagem que fará, a fim de constatar in 
loco a situação. Seria um gancho útil à consideração 
do Planalto pelo Legislativo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Antes de encerrar, gostaria de colocar em vo-
tação o Requerimento nº 1/04, do Sr. Deputado Moa-
cir Micheletto, que propõe a visita desta Comissão ao 
Estado de Roraima para verificar in loco a situação da 
demarcação em área contínua da Reserva Indígena 
Raposa Serra do Sol.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Mais alguma observação, Srs. Deputados? (Pau-

sa.) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os 

trabalhos.
Está encerrada a presente reunião.

Ata da 2ª Reunião, realizada em 3 de março 
de 2004.

Aos três dias do mês de março de dois mil e qua-
tro, às quinze horas e nove minutos, no plenário número 
quatro, do anexo dois da Câmara dos Deputados, sob 
a Coordenação do Deputado Moacir Micheletto, reuni-
ram-se os Deputados membros da Comissão Externa 
destinada a avaliar “in loco”, a situação da demarcação 
em área contínua da reserva indígena “Raposa Serra 
do Sol”, no Estado de Roraima. Estiveram presentes 
os Deputados Moacir Micheletto, Coordenador; Col-
bert Martins, Eduardo Valverde, Jair Bolsonaro, José 

Rocha, Lindberg Farias e Perpétua Almeida. Deixaram 
de comparecer os Deputados Asdrubal Bentes, Coro-
nel Alves, Luis Carlos Heinze, Mussa Demes, Nicias 
Ribeiro e Zenaldo Coutinho. Compareceram também 
os Deputados: Luciano Castro, Dr. Rodolfo Pereira; Al-
ceste Almeida, autor do requerimento que criou a Co-
missão; Suely Campos, Maria Helena e Amir Sá. Esses 
Parlamentares são integrantes da bancada Federal de 
Roraima e participam como não-membro. Abertura: 
Havendo número regimental, o Senhor Coordena-
dor declarou aberta a presente reunião e comunicou 
que, por analogia, conforme prevê o art. 41, inciso VI, 
do Regimento Interno, indicou para relator, o Senhor 
Deputado Lindberg Farias. Expediente: 1 – Ofício nº 
208/04, do Líder do Partido dos Trabalhadores, Depu-
tado Arlindo Chinaglia, informando que o Deputado 
Lindberg Farias passa a integrar esta Comissão, em 
substituição ao senhor Deputado Zé Geraldo, a par-
tir do dia 10/2/2004; 2 – Ofício nº 042/04, do Líder do 
PSB, Deputado Renato Casagrande, comunicando 
que a Senhora Deputada Perpétua Almeida, integrará 
este colegiado, em vaga cedida pelo PSB, em substi-
tuição ao Senhor Deputado Hamilton Casara, a partir 
do dia 12/2/2004; e 3 – Ofício nº 077/04, do Senador 
Mozarildo Cavalvante, Presidente da Comissão Tem-
porária Externa do Senado Federal, informando que 
as comunidades de Maturuca estariam preparando-se 
para manterem como reféns os Deputados Federais 
que compôem esta Comissão, por ocasião da visita que 
a mesma realizou àquelas comunidades. Este Coor-
denador tomou as providências cabíveis para garantir 
a segurança dos membros desta Comissão. Ordem 
do Dia: Esta reunião foi marcada para deliberaração 
de Requerimentos. O Senhor Coordenador informou 
os procedimentos regimentais para apreciação de 
requerimentos, em seguida, anunciou a votação dos 
seguintes requerimentos: 1 – Requerimento nº 2/04, 
do Sr. Deputado Moacir Micheletto – que, “requer que 
sejam convidados para serem ouvidos em audiência 
pública os representantes da Sociedade de Defesa 
dos Indios Unidos do Norte – SODIURR; o Repre-
sentante do Conselho Indígena de Roraima – CIR; o 
Presidente da Fundação Nacional do Indio – FUNAI; o 
Representante da Federação da Agricultura do Estado 
de Roraima; o Representante da Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Brasil – CNBB; o Representante do 
Ministério Público Federal; o Representante do Gru-
po Interministerial – da Casa Civil, da Presidência da 
República; Os Representantes das Comunidades de 
Napoleão/RR e Contão/RR; o Representante do Grupo 
de Trabalho Especial – GTE, no âmbito do Estado de 
Roraima, bem como os Senhores Ministros de Estado 
da Defesa, Embaixador José Viegas Filho e o Ministro 
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de Estado da Justiça, Márcio Thomaz Bastos e o Go-
vernador do Estado de Roraima, Flamarion Portela, 
para proferirem palestra sobre o tema objeto dessa 
Comissão”. Em votação, o requerimento foi aprovado. 
2 – Requerimento nº 3/04, do Sr. Deputado Moacir 
Micheletto, que “requer que sejam convidados para 
serem ouvidos em audiência pública, o Prefeito de 
Pacaraima/RR, Sr. Hipério de Oliveira e a Prefeita de 
Uiaramutã/RR, Florani Mota, para proferirem palestra 
acerca do tema objeto dessa Comissão”. Em votação, 
o requerimento foi aprovado com ressalva, ou melhor, 
será convidado também o Senhor Paulo Santilli, An-
tropólogo, de autoria deste Coordenador. Participaram 
dos debates os Deputados Lindberg Farias, Perpétua 
Almeida e Eduardo Valverde. Os Deputados Dr. Rodol-
fo Pereira, Alceste Almeida, Almir Sá e Maria Helena, 
também participaram dos debates. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Coordenador, 
Deputado Moacir Micheletto, encerrou a reunião às 
dezesseis horas, do que, para constar, eu, ,  José Ma-
ria Aguiar de Castro, secretário, lavrei a presente Ata, 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Co-
ordenador e encaminhada à publicação no Diário da 
Câmara dos Deputados. O inteiro teor da reunião foi 
gravado e as notas taquigráficas, após decodificadas, 
farão parte integrante desta Ata. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Havendo número regimental, declaro aberta a 
2ª reunião da Comissão Externa destinada a avaliar 
in loco a situação da demarcação em área contínua 
da Reserva Indígena Raposa Serra do Sol, no Estado 
de Roraima. 

Antes de passar a palavra aos Srs. Deputados, 
lembro que esta reunião está sendo gravada, pelo que 
solicito aos Srs. Parlamentares que desejarem falar 
que declinem seus nomes para efeito de identificação 
junto à Taquigrafia.

Comunico aos Membros da Comissão que, por 
analogia, conforme prevê o art. 41, inciso VI do Regi-
mento Interno, indico para a Relatoria desta Comissão 
o Exmo. Sr. Deputado Lindberg Farias, a quem convido 
para fazer parte da Mesa.

A ata da reunião anterior será apreciada na próxi-
ma reunião, pois encontra-se em fase de elaboração.

Expediente. 
Correspondência recebida pela Secretaria: 
- Ofício nº 208/04, do Líder do Partido dos Tra-

balhadores, Deputado Arlindo Chinaglia, informando 
que o Deputado Lindberg Farias passa a integrar esta 
Comissão, em substituição ao Sr. Deputado Zé Geral-
do, a partir do dia 10 de fevereiro de 2004. 

- Ofício nº 42/04, do Líder do PSB, Deputado Re-
nato Casagrande, comunicando que a Sra. Deputada 

Perpétua Almeida integrará este Colegiado em subs-
tituição ao Sr. Deputado Hamilton Casara, a partir do 
dia 02 de fevereiro de 2004. 

- Ofício nº 077/04, do Senador Mozarildo Caval-
canti, Presidente da Comissão Temporária Externa, 
do Senado Federal, informando que as comunidades 
de Maturuca estavam preparando-se para manter 
como reféns os Deputados Federais que compõem 
esta Comissão por ocasião da visita realizada àquela 
comunidade. Constatamos, entretanto, que nada dis-
so aconteceu.

Ordem do Dia: sobre a mesa, requerimento no 
sentido de que sejam convidadas instituições para au-
diência pública a realizar-se na próxima semana.

Antes de falar a respeito das entidades que es-
tamos propondo convidar, vou conceder a palavra aos 
membros da Comissão, a fim de deliberarmos sobre o 
encaminhamento das audiências públicas, decidindo 
se realizaremos duas audiências na próxima semana, 
na terça e na quarta-feira, ou se realizaremos uma úni-
ca audiência pública, ou ainda se realizaremos uma 
audiência na próxima semana e outra na semana se-
guinte. Vou deixar aberta a discussão, principalmente 
para que o Sr. Relator possa fazer suas considerações. 
Realizamos audiências públicas no interior do Estado 
de Roraima e ficou acertado, por ocasião da nossa ida 
àquele Estado, que havia a necessidade de realizar 
outras aqui em Brasília.

Concedo a palavra ao Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Sr. 

Presidente, Srs. Parlamentares, temos discutido in-
formalmente nossa visita ao Estado de Roraima para 
acompanhar in loco o problema, e o Deputado Almir 
Sá levantou a preocupação de estendermos os traba-
lhos. Inclusive, em relação à apresentação do relató-
rio, seria apropriado acrescentarmos uma semana, ou 
seja, trabalharmos com o prazo de 21 dias, em vez de 
15 dias. Isso significa que teríamos de organizar a re-
alização das audiências públicas nas duas próximas 
semanas. 

É preciso saber quantas audiências serão ne-
cessárias, se duas ou três. Daqui a 21 dias haverá a 
votação do relatório e há uma relação de entidades e 
personalidades que trarão suas contribuições. Preci-
samos encontrar uma forma de trazer primeiro o Presi-
dente da Comissão Interministerial, Johaness Eck, que 
já tem um relatório. O fato é que temos duas semanas 
para a realização de duas ou três audiências, a fim de 
aprofundarmos o debate; enquanto isso, teremos tempo 
para confeccionar com calma nosso relatório.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Ouvido o Relator, vou submeter à apreciação 
da Comissão uma listagem de convidados. Ouviremos 
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primeiro os Deputados da Comissão, mas também 
gostaria de ouvir os Deputados da bancada de Rorai-
ma, que, embora não possam votar, poderão orien-
tar-nos quanto ao apoio logístico. A indicação deverá 
ser democrática. Está presente a Deputada Perpétua 
Almeida e os demais assinaram presença.

Foi proposta a vinda do Sr. Governador de Ro-
raima para explicar a este Plenário a situação em que 
se encontra o Estado. O Governador prestou informa-
ções em audiência pública realizada naquele Estado 
e agora o faria em audiência pública a ser realizada 
por esta Comissão Especial. Foi proposta também a 
vinda de um representante do Conselho Indígena de 
Roraima – CIR, que, embora tenha sido convidado, não 
compareceu à audiência pública ocorrida na semana 
em que estivemos na Assembléia Legislativa de Boa 
Vista. Convidamos também o representante da FUNAI, 
que da mesma forma não compareceu à referida au-
diência. Ambas as entidades, em todas as audiências 
públicas que realizamos, foram objeto de análise das 
comunidades indígena e não-indígena. Deixo aberta 
a discussão para saber se convidamos o Presidente 
ou o representante da FUNAI em Roraima. 

Convidamos ainda a Sra. Florani Mota, Prefeita de 
Uiramutã, onde também se realizou audiência pública. 
Está em pauta a discussão do laudo antropológico, que 
aponta para o desaparecimento dos Municípios. E con-
vidamos também o Prefeito de Pacaraima, Sr. Hipérion 
Oliveira. Outra sugestão é convidarmos representantes 
da CNBB, da Igreja Católica e da Igreja Evangélica, 
visto que ambas atuam na região do conflito, e o antro-
pólogo responsável pelo laudo antropológico. Também 
está sendo sugerido o convite ao Prof. Davi, da Comu-
nidade Napoleão, e ao Prof. Jonas, da Comunidade do 
Contão. Por sugestão do Relator, também está sendo 
sugerido o convite ao presidente do Grupo de Trabalho 
Interministerial, o Dr. Johaness Eck.

Essas são as indicações para serem apreciadas 
pelos Srs. Parlamentares, mas pode haver outras.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA – Sr. 
Presidente, pela ordem. Peço a V.Exa. que repita os 
nomes das pessoas e entidades.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – O Sr. Governador do Estado de Roraima; um 
representante do Conselho Indígena de Roraima – CIR; 
o Presidente da FUNAI; a Prefeita de Uiramutã, Sra. 
Florani Mota; o Prefeito de Pacaraima, Sr. Hipérion de 
Oliveira; um representante da CNBB e um da Igreja 
Evangélica, se necessário; o antropólogo autor do 
laudo antropológico; o Prof. Davi, da Comunidade de 
Napoleão, o Prof. Jonas, da Comunidade de Contão, 
e o Presidente do Grupo de Trabalho Interministerial, 
o Dr. Johaness Eck.

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– Sr. Presidente, sugiro que seja incluído o Grupo de 
Estudos Especiais do Governo do Estado, na pessoa 
do Juiz Augusto de Miranda.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Há outra proposta de indicação do Grupo de 
Trabalho do Estado?

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– O Dr. Augusto de Miranda, que fez aquele levanta-
mento na região. E temos de incluir um representante 
dos produtores rurais, que não foram incluídos. Todos 
os mencionados já foram ouvidos em Roraima, com 
exceção da Igreja Católica, do CIR e da FUNAI, que 
se recusaram a comparecer à audiência pública.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Michelet-
to) – Com a palavra a Deputada Perpétua Almeida.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA – Sr. 
Presidente, entendi que essas pessoas e entidades 
não haviam sido ouvidas em Roraima. À exceção do 
Governador, cujo comparecimento é importante, as 
demais entidades e pessoas não deveriam ser nova-
mente convidadas, pois já foram ouvidas e têm opini-
ões conhecidas pelo Relator e pela Comissão. Sugiro 
convidarmos aqueles que não foram ouvidos, como o 
Presidente da FUNAI. Devemos inclusive convidar o 
Ministro da Justiça, autoridade que pode opinar acerca 
da decisão do Governo.

Independentemente de o Governador ter sido 
ouvido no Estado, acho conveniente que seja ouvido 
aqui também.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Michelet-
to) – S.Exa. não foi ouvido no Estado. As únicas pes-
soas ouvidas no Estado, Deputada Perpétua Almeida, 
foram o Prof. Davi e o Prof. Jonas. 

Com a palavra o Deputado Eduardo Valverde.
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – A 

função desta Comissão Externa é formar uma opinião 
coletiva; portanto, temos de ouvir os que são favoráveis 
e os que são contrários a um pensamento, as razões 
de cada lado, para conhecermos os argumentos, as 
razões lógicas e as visões de cada segmento, a fim 
de que a Comissão possa propor um parecer. Nesse 
sentido, tem de haver equilíbrio entre as posições. 

Além do CIR, da FUNAI e da CNBB, sugiro incluir 
o Ministério Público Federal de Roraima e a 6ª Câma-
ra do Ministério Público Federal. Dessa forma haverá 
igualdade no número de entidades e personalidades a 
serem ouvidas e evitar-se-á distorção na informação, 
o que permitirá que se firme uma posição coletiva a 
partir de opiniões equilibradas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Ouvimos a posição do Deputado Eduardo Val-
verde, que propõe equilíbrio entre o número de enti-
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dades a serem convidadas. Não ouvimos o CIR nem 
a FUNAI; portanto, não posso avaliar se há um dese-
quilíbrio. Deputado Eduardo Valverde, V.Exa. vislum-
bra um desequilíbrio, em termos do posicionamento 
dessas entidades?

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Veja 
bem, já ouvimos a opinião da Prefeita e do Prefeito, 
que, por razões óbvias, são contrários. Eles têm seus 
argumentos e motivos. O Prof. Davi e o Prof. Jonas 
também têm uma posição conhecida e não inovarão 
muito em seus argumentos.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Sr. 
Presidente, tenho uma proposta global. Temos na ver-
dade duas semanas, e não adianta haver reuniões com 
muitas pessoas na mesa, o que cria problemas. Minha 
proposta é de que para a primeira reunião, na terça-
feira, no período da tarde, às 14h30min, chamemos 
o Coordenador do Grupo de Trabalho Interministerial, 
o Sr. Johaness Eck, e o Governador do Estado. Na 
quarta-feira, tentaríamos fazer uma reunião com os Mi-
nistros da Justiça e da Defesa. Muitos aqui dizem que 
não virão, mas vamos convocá-los mesmo assim; se 
não vierem, faremos uma reunião para debate do que 
houve, entre nós Parlamentares, e tentaríamos fazer 
gestões, deixando para a outra semana, porque de fato 
sabemos a opinião de um lado e do outro. 

De fato, Deputada Perpétua Almeida, acho que 
teremos de reservar um dia na outra semana para 
virmos aqui, porque alguns Deputados não foram a 
Roraima. Seria um debate importante, de que outros 
Parlamentares da Casa poderiam participar. 

Na outra semana, proponho que haja 2 debates 
também, um na terça, outro na quarta, um deles com 
a presença do CIR, do representante da FUNAI em 
Roraima, ou do Presidente da FUNAI, da SODIUR e 
dos representantes dos Prefeitos. Dentro da lógica do 
Deputado Eduardo Valverde, assim haveria posições 
equilibradas. Temos que ouvir aqui na Casa os 2 lados 
que vivem o problema em Roraima. A outra audiência 
seria uma reunião de um dia só com o antropólogo. 
Não sei se essa é uma boa sugestão, mas seriam na 
verdade 4 reuniões. 

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– Não pertenço à Comissão, mas gostaria de falar 
um pouco. Sabemos que Jonas, Davi, os Prefeitos e o 
Governador têm uma posição, mas também sabemos 
que o Ministério Público, a FUNAI, o CIR, o CIMI e a 
Igreja têm outra posição. Então, não haveria equilíbrio 
quanto a essa questão. 

Deputado Lindberg Farias, podemos realizar uma 
audiência pública para a qual viriam órgãos governa-
mentais, com a presença de representantes do Minis-
tério da Justiça, do Estado, do Governo dos Municípios 

e do Ministério Público. Incluiríamos apenas órgãos 
governamentais. Na outra audiência pública...

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – V.Exa. 
fala em Ministério da Justiça, mas se trata do Ministro. 
Não é possível que venha o Ministro...

O SR. DR. RODOLFO PEREIRA – Chamaríamos 
o Ministro, que escolheria entre vir ou mandar alguém. 
Na outra audiência pública ouviríamos os não-governa-
mentais, CIMI ou CIR e SODIUR. Falariam muito mais 
os índios e algumas organizações indigenistas, e os 
produtores rurais, que fazem parte desse rol. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Michelet-
to) – Temos uma listagem de inscrições a seguir. 

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ – O assunto é o 
mesmo. Estou pedindo a palavra para uma sugestão 
de inclusão. Não quero debater tema algum. Quero a 
inclusão do setor produtivo de Roraima nessa audiên-
cia, e isso envolve convidar a Federação da Agricultura, 
os produtores rurais e os criadores. 

Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Temos uma proposta do Relator.
O SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA – Que-

ro fazer um comentário quanto ao Grupo de Trabalho 
Interministerial. Passamos 30 anos num local e às 
vezes não conhecemos tudo que há ali. Esse grupo 
está fazendo um diagnóstico. Tomaram conhecimento 
dos fatos mas não desceram a certas áreas, como nós 
descemos. Não conversaram nas aldeias, não foram 
ao arrozal, mas estão escrevendo coisas. O relatório 
deles já deve estar pronto, apenas esperando a orien-
tação final do Palácio do Planalto para, na última linha, 
sentenciar-se o ponto de vista. 

Então, peça-se a esse Grupo Interministerial – e 
vamos falar com estrangeiros, que não conhecem a 
realidade roraimense – que nos entreguem o processo 
todo para nos subsidiar na complementação de algo 
necessário. Mas não deveríamos perder tempo com 
gente que não é de Roraima, que não pesquisou in 
loco, que não conhece aquela realidade, que foi até 
lá mas não pisou nas aldeias nem debateu o assunto 
diretamente com as comunidades indígenas, apenas 
sobrevoaram a região de helicóptero e querem vir aqui 
dar opinião. Pelo amor de Deus! Devemos esperar o 
relatório, que já deveria estar concluído, e pedir subsí-
dios, mas trazer aqui para dar opinião gente que não 
conhece os fatos é tempo perdido. 

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Só 
para contraditar, Deputado Alceste Almeida, é impor-
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tante trazer esse Grupo de Trabalho aqui porque ele 
tem peso nessa decisão. É justamente isto: mostrar a 
opinião que essa Comissão está formando e trazer o 
Governador do Estado para um diálogo. Essa Comis-
são pode tecer todas as críticas, mas eles vão ouvir 
outras opiniões. 

Não podemos perder de vista que estamos fa-
zendo um relatório que vai ser encaminhado ao Poder 
Executivo, ao Presidente da República. É importante 
o debate do presidente do Grupo de Trabalho com 
o Governador de Estado e conosco. Vamos mostrar 
o que vimos. Acho que essa lógica pode ser boa. É 
muito importante trazermos aqui o Grupo de Trabalho 
Interministerial. 

Quanto à reunião na tarde de quarta-feira com 
os Ministros da Justiça e da Defesa, acho que temos 
de insistir em que eles venham aqui. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Parece-me que a situação é esta: a proposta 
do Relator é coerente, porque me parece que está 
abrindo espaço para que todos sejam ouvidos, pois a 
responsabilidade é principalmente dele. Está propon-
do fazermos audiências públicas nos seguintes dias: 
terça-feira, dia 11; quarta-feira, dia 12; terça-feira, dia 
18; quarta-feira, dia 19; terça-feira, dia 25 e quarta-
feira, dia 26. 

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Na 
quarta-feira, dia 26, poderemos aprovar o relatório. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Então, não seria na terça-feira, mas na quarta 
a aprovação do relatório? Está bem. 

Vamos primeiro votar. Vamos ver se concordam 
com a data para depois definirmos os convidados. Até 
em função do que foi dito, quanto ao equilíbrio, há a 
proposta de participação de pessoas e entidades que 
foram ouvidas lá, mas alguns acham que devem vir 
aqui também. Vamos discutir isso. Primeiro, vamos 
resolver a data. 

V.Exas. concordam com as 4 audiências públicas 
e com que no dia 26 haja a apreciação do relatório? 
Vamos primeiro à discussão dessas datas para depois 
discutirmos os convidados. 

O SR. DR. RODOLFO PEREIRA – Na reunião 
que tivemos, o Ministro Márcio Thomaz Bastos disse 
com toda a clareza à bancada de Roraima que o Grupo 
Interministerial não foi criado com o objetivo de tratar 
da questão fundiária indígena, só da não-indígena. 
Isso saiu nos jornais de Roraima, e o Dr. Johaness foi 
muito claro ao nos dizer que não participou nem fez 
qualquer trabalho ligado à questão fundiária indígena. 
Depois de muita persistência abriram uma audiência 
pública no meio de produtores e índios para discutir 
esse assunto, sem qualquer visitação. Só porque houve 

muita insistência fizeram essa audiência pública para 
tratar do assunto, para ouvir produtores e índios, sem 
entretanto terem feito visita alguma. 

Até então, tínhamos acertado com o Ministro 
José Dirceu que esse grupo trataria de toda a questão 
fundiária. No entanto, o Ministro da Justiça e o repre-
sentante do grupo interministerial foram claros: não foi 
tratada a questão indígena de Roraima. Então, temos 
de ver se o Ministro diz isso com respaldo. Eu até gos-
taria que sim, porque eles ouviram mais ou menos o 
mesmo que V.Exas. É preciso que fique registrado que 
o Grupo Interministerial assim se pronunciou duas ve-
zes, uma delas por intermédio do Ministro. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Vamos por partes. Primeiro, gostaria de saber 
se esse calendário é adequado. Gostaria de ouvir a 
opinião dos senhores membros da Comissão. 

Vou repetir a proposta do Relator. Temos de ouvi-
lo, porque é ele quem vai emitir o relatório. 

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Pos-
so dar uma sugestão? Em relação às audiências públi-
cas, acho que tudo está perfeito. Só queria que cons-
tasse, para facilitar para o debate, a sugestão de que 
seja reservado um dia para ouvirmos as autoridades 
do Governo estadual e das Prefeituras, um outro dia 
para ouvirmos as autoridades do Governo Federal e do 
Ministério Público, e um terceiro dia para a sociedade 
civil organizada, que seriam os produtores de arroz e 
as sociedades indigenistas. Se V.Exas. entenderem 
que poderá haver conflito, ouviremos separadamente 
os representantes dos 2 lados, as sociedades indige-
nistas e os índios num dia, e os produtores num outro, 
já que são 4 dias. 

Faço essa sugestão para podermos discutir com 
cada segmento da sociedade de maneira organiza-
da. Misturar os Governos Federal e Estadual poderia 
gerar um tal volume de informações que talvez nos 
embaraçássemos para consolidar um ponto de vista. 
Assim poderíamos ouvir todos os segmentos de ma-
neira sistematizada. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Michelet-
to) – Na sua proposta, como V.Exa. começaria? 

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Pro-
ponho ouvirmos no primeiro dia os Governos Estaduais 
e as Prefeituras; num segundo momento, o Governo 
Federal, a FUNAI, os Ministérios da Justiça e da De-
fesa e o Ministério Público; no terceiro dia a socieda-
de civil, entidades indigenistas, entidades indígenas e 
produtores de arroz. Se entendermos que isso vai ser 
muito polêmico, que isso poderá causar problemas, 
ouviremos separadamente essas entidades. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Michelet-
to) – Acho que há um consenso quanto a esse crono-
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grama. Pela proposta do Deputado Eduardo Valverde, 
no dia 11 ou no dia 12 convidaríamos o Governador 
de Estado e os 2 Prefeitos. 

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Só 
gostaria de ponderar que isso vai contra a lógica da 
proposta anterior, de fazermos o contraditório, propor-
cionarmos o debate, ouvirmos os 2 lados. Ouvir no 
mesmo dia o Governador do Estado e os Prefeitos de 
Pacaraima e Uiramutã talvez não seja bom. Interes-
sa a esta Casa fazermos uma mistura. Queria que o 
Presidente do Grupo Interministerial ouvisse o outro 
lado também. 

Acho válida a preocupação do Deputado Eduar-
do Valverde quanto à sociedade civil. Na segunda se-
mana deveríamos ouvir todo o pessoal da sociedade 
civil. Está de fato faltando uma organização na segun-
da semana. Não seria importante ouvirmos num dia o 
Governador, com a presença do presidente do Grupo 
de Trabalho, e no outro dia os Ministros da Justiça e 
da Defesa? 

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA – Sr. 
Presidente, havendo concordância no sentido de que 
vamos fazer 4 audiências públicas, creio que o Relator 
pode fazer uma proposta para trabalhar com os nomes 
aqui apontados. É importante o debate com entidades 
e instituições, com base no direito ao contraditório. Su-
giro que ouçamos os Ministros da Defesa e da Justiça 
por último. E, a meu ver, em função da dificuldade de 
comparecimento de S.Exas., não seria correto debate-
rem as questões indígenas com essas entidades. 

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Sob o 
ponto de vista do relatório, Deputada Perpétua Almeida, 
quero ouvi-los primeiro, porque sei mais ou menos o 
que vai ocorrer na última semana. Considero impor-
tante convidar os representantes da sociedade civil de 
Roraima, mas quero antecipar a vinda dos Ministros 
da Justiça e da Defesa. Ajudará muito na confecção 
do relatório. E o debate com a sociedade civil ficaria 
para depois. 

Minha proposta é no sentido de trazermos aqui 
os representantes do CIR, da FUNAI e da SODIUR, 
e um Prefeito. Creio que poderíamos incluir os 2 re-
presentantes dos produtores e 1 representante da 
CNBB. Teremos, então, uma mesa com 6 represen-
tantes que, com base no contraditório, fariam um de-
bate polêmico. 

Insisto em que ouvir primeiramente os Ministros 
da Justiça e da Defesa ajudará na confecção do re-
latório, e temos que começar a trabalhar no relatório 
desde já.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA – A 
meu ver, essa lógica é contraditória, porque o correto 

é ouvirmos primeiramente a sociedade organizada e 
instituições. A Justiça tem sempre a última palavra.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – O 
problema é que já ouvi essas entidades. Nem todos 
os Parlamentares puderam comparecer ao local da 
audiência; por isso, vamos ouvi-las de novo. Há uma 
grande ansiedade entre a sociedade de Roraima e as 
entidades envolvidas. É inaceitável o fato de eles virem 
a Brasília e não serem ouvidos.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA – Não 
estou propondo isso.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Sei 
disso. Mas para nós, que estivemos lá, é importante 
ouvirmos os Ministros em primeiro lugar, a fim de dar-
mos andamento ao processo.

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ – Quero fazer 
uma observação, no intuito de colaborar. A Deputada 
Perpétua Almeida sugeriu que ouvíssemos primeiro os 
segmentos organizados, depois os Ministros da Justi-
ça e da Defesa. Acredito que um dia não alterará em 
nada o processo. Se fizermos as reuniões na terça e 
na quarta-feira, não haverá motivos para não ouvirmos 
os 2 Ministros na quarta-feira e a sociedade civil orga-
nizada na terça-feira. Não haverá prejuízo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Michelet-
to) – Já avançamos na escolha dos nomes. Posterior-
mente, vou fazer uma retificação. Parece-me, Deputada 
Perpétua Almeida, que eu, Moacir Micheletto, se não 
fosse o Presidente desta Comissão, concordaria com 
a idéia de V.Exa., mas quero respeitar a idéia do nobre 
Relator, porque é S.Exa. que vai elaborar o relatório.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Pos-
so mudar, estou aberto a isso, mas manifesto minha 
preocupação. Muitos Parlamentares ainda não ouviram 
essas entidades, mas o problema é que elas foram 
ouvidas por uma parte desta Comissão.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA – Sr. 
Presidente, nobre Relator, vou melhorar meu argu-
mento. Seja qual for a opinião do Ministro da Justiça 
– pois já ouvi várias opiniões dele sobre esse assunto 
–, S.Exa. falará em nome do Governo. Por isso, julgo 
interessante ouvir toda a comunidade, quem tivermos 
de ouvir, e por último o Ministro da Justiça. Seria muito 
mais fácil V.Exa. construir seu relatório ouvindo todas 
as opiniões e ponderando.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Sr. Pre-
sidente, vou acatar a sugestão da Deputada Perpétua 
Almeida com a seguinte lógica, que, no meu entendi-
mento, pode facilitar: de fato, estamos sugerindo uma 
data distante para o Ministro, e sabemos como são as 
agendas de Ministros.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Era exatamente isso que eu ia dizer. O Senado 
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Federal já convidou o Ministro 3 vezes para participar 
de reuniões da Comissão, mas S.Exa. ainda não con-
firmou presença.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Sabe-
mos como são essas agendas. Quanto a essa questão, 
Deputada Perpétua Almeida, vamos dar flexibilidade 
ao Ministério, no que se refere a mudanças de datas. 
Entraremos em contato com o Ministério após o tér-
mino desta reunião, para saber se há possibilidade 
de confirmar a presença do Ministro na audiência da 
próxima semana ou na posterior, e depois divulgare-
mos as datas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Visto que o Senado Federal convocou 3 vezes 
o Sr. Ministro e S.Exa. não pôde comparecer à Comis-
são, o mesmo pode acontecer conosco. Em relação à 
proposta de flexibilização do nobre Relator, pode ser 
que, dentre várias datas, S.Exa. escolha uma que não 
altere o contexto. Há consenso em relação às datas. 

Srs. Parlamentares, vou repetir os nomes dos 
personagens que serão convidados. Há Parlamen-
tares que defendem a não-convocação de pessoas 
que já participaram de audiência. Outros defendem a 
convocação dessas pessoas. Muitos ainda não foram 
ouvidos. Alguns membros da Comissão também não 
puderam participar das audiências em que estiveram 
presentes essas pessoas, que já haviam sido convida-
das. Portanto, há 2 posições: impedir a convocação de 
quem já participou, ou autorizar a convocação dessas 
pessoas, porque boa parte dos membros da Comissão 
não compareceu às audiências in loco. Esses Parla-
mentares viriam a esta Comissão para ouvir a opinião 
de cada um deles. Indago se V.Exas. concordam com a 
convocação dessas entidades e dessas pessoas. 

Há consenso em relação à convocação do Go-
vernador de Estado, do CIR, do Presidente da FUNAI 
e dos Prefeitos de Uiramutã e de Pacaraima?

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – É mais 
ou menos isso, mas há um ponto ...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Michelet-
to) – Nobre Relator, permita-me finalizar meu raciocí-
nio. Se aprovarmos os personagens, deixaria a cargo 
de V.Exa. montar as datas.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Quero 
cortar alguns nomes. No que diz respeito à montagem 
das datas, não dá, por exemplo, para ouvirmos os Pre-
feitos de Uiramutã e Pacaraima. Temos que fazer cortes, 
pois essa lista é inviável. Esse é o problema. Por isso 
sugeri a realização de 4 audiências públicas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Nobre Relator, temos 6 dias: 9, 10, 16, 17, 23 
e 24.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – No dia 
23 haverá a apresentação do relatório.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Na quarta-feira, dia 24, haveria a apresenta-
ção do relatório.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Vou 
trabalhar com a hipótese de 4 audiências públicas. Va-
mos fechar o cronograma. Na audiência de Roraima, 
porque não adianta ouvir esse pessoal todo, ouviremos 
os representantes da SODIUR, do CIR, da FUNAI, um 
Prefeito, os representantes dos produtores e a CNBB. 
São 6 segmentos. Poderemos resolver isso num dia só, 
ou seja, no dia da audiência de Roraima. Esse dia está 
fechado. Pode ser a última quarta-feira ou a próxima 
terça-feira. Qual é a data da próxima terça?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Dia 16.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Dia 
16.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – A próxima, dia 16, é a segunda.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – No 
dia 16, fecharíamos com essas pessoas. Já temos as 
pessoas definidas para o dia 9.

O SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA – A 
SODIUR não estaria inserida também?

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – No dia 
16 ouviremos a SODIUR. Repetindo, no dia 16...

O SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA – 
Seis?

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Não, no 
dia 16. Vou repetir: no dia 16, terça-feira, às 14h30min 
– temos de comunicar ao pessoal de Roraima –, ou-
viremos a SODIUR, o CIR, o representante da FUNAI 
e um Prefeito, ou o de Uiramutã ou o de Pacaraima, 
creio que, no caso, o de Uiramutã, porque está mais 
envolvido, a CNBB e os produtores. Teremos 6 pessoas 
à mesa, na terça-feira, dia 16, às 14h30min. 

Em relação ao dia 9, é preciso decidir entre o 
Presidente do Grupo Interministerial de Trabalho e o 
Governador do Estado. É preciso haver um consenso. 
Não adianta convocarmos muitas pessoas. Ficaremos 
na pendência em relação à agenda dos Ministros da 
Justiça e da Defesa, ou seja, não sabemos se convi-
daremos S.Exas. para a próxima quarta-feira ou para 
a posterior. Há pendência também em relação à vinda 
do antropólogo responsável pelo laudo antropológico. 
Temos que definir a data. Há pendência somente no 
que se refere à escolha das duas quartas-feiras para 
fechar a questão – se convidaremos o Ministro da Jus-
tiça ou o Ministro da Defesa ou o antropólogo.

O SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA – Seria 
importante que nessa mesma audiência do antropólogo 
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estivesse presente também a Comissão de Estudos 
de Roraima, que também tem um antropólogo, para 
contrapor. É uma parte muito técnica. Seria importante 
as duas presenças.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Eu 
acho importante. Então, fecharíamos dessa forma. Só 
ficam 2 dias, em decorrência da agenda do Ministro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Vamos fazer o seguinte... (Pausa.)

Com a palavra o Deputado Alceste Almeida.
O SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA – Que-

ro dar uma sugestão. Amanhã, no Senado, às 10 ho-
ras...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – O que foi, Deputado Valverde?

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Já 
que é uma questão técnica, em relação ao porquê da 
demarcação, seria interessante que no dia em que 
fosse ouvido o antropólogo também fosse ouvida a 
FUNAI. Seriam ouvidos a FUNAI, o antropólogo e o 
grupo de estudos de Roraima. Aí, sim, haveria um de-
bate técnico...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Eminentemente técnico.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Cha-
maríamos, no caso, o Presidente da FUNAI? Acho 
que é bom.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – José Maria vai ler agora a proposta do Relator 
para levarmos à votação.

O SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA – Deixe-
me só fazer uma observação. Está programada para 
amanhã uma audiência no Senado com os 2 Ministros 
que nos interessa ouvir, o da Defesa e o da Justiça, e a 
questão é exatamente essa que nos diz respeito. Não 
daria para esta Comissão solicitar ao Senador Eduar-
do Suplicy, o Presidente da Comissão, a participação 
desta Comissão na audiência, com direito à palavra? 
Já que fica tudo gravado, ganharíamos mais uma data 
aqui, com o material todo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Deputado Alceste, ontem discutimos sobre 
não misturarmos nosso trabalho com o do Senado. 
Conversei com o Senador Mozarildo Cavalcanti, que 
inclusive foi quem convocou essa audiência, e disse 
que um grupo de Parlamentares, juntamente com o 
Relator, falaria com ele a respeito disso, mas ontem 
houve o consenso de que nosso relatório seria feito 
à parte, depois pegaríamos o relatório do Senado e 
o nosso e os juntaríamos, porque o do Senador teve 
um trâmite diferente do nosso. Nossa ação foi mais in 
loco. Faríamos isso para não criar conflito.

Quanto à participação, disseram-nos que há difi-
culdade, em razão inclusive do tempo. Se nem os Se-
nadores conseguem falar, imaginem os Deputados.

O SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA – Se 
esse pedido para que pudéssemos participar fosse 
oficializado, talvez o tempo fosse estendido e poderí-
amos ter acesso à palavra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Michelet-
to) – Fiz uma proposta ao Senador. Haverá uma CPI, 
e já estou adiantando-me: consultei o Senador sobre 
a possibilidade de essa CPI ser mista. Ele disse que 
era uma boa idéia, que isso tem de ser discutido. Como 
a nossa Comissão Externa foi criada exclusivamente 
para atuar sobre essa realidade lá, eu acho que a idéia 
é boa, dá para se conversar. Não há necessidade de 
se formalizar. O próprio Relator e o Presidente podem 
adiantar isso. Lá na audiência, inclusive, podemos ten-
tar fazer isso. Mas minha preocupação é fecharmos 
nosso cronograma para que o nosso Relator faça, em 
curto prazo, o seu relatório.

Concedo a palavra à Deputada Maria Helena, 
para depois colocarmos em votação a proposta do 
Relator.

A SRA. DEPUTADA MARIA HELENA – Sr. Pre-
sidente, ontem sugeri que também chamássemos para 
o debate a CNBB, porque, de tudo aquilo que ouvimos 
da população índia e não-índia, verificamos que sem-
pre existiu forte influência da Igreja por trás de todo 
esse conflito gerado lá no Estado. Entendo que seria 
importante que eles estivessem presentes.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Isso 
está garantido na proposta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Michelet-
to) – Sr. Relator, leia, por favor, o que o nosso secretário 
anotou e que será colocado em votação.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Eu 
vou repetir.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Está escrito aqui, acho que dá para se ter uma 
idéia.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – O Se-
cretário não pode falar. 

No dia 9, terça-feira, às 14h30, o representante 
do Grupo de Trabalho Interministerial, Sr. Johaness, 
e o Governador do Estado de Roraima; na outra ter-
ça, às 14h30 também, dia 16, seria a audiência com 
a presença do CIR, da SODIUR, do representante da 
FUNAI lá de Roraima, da Prefeita de Uiramutã, da 
CNBB e dos produtores rurais, que vão dizer quem 
serão seus representantes.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – E 
o Titular da Secretaria Estadual...
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – O Secretário do Índio.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Não. Já 
há 6, o Governador já está aqui. Depois, nas duas quar-
tas-feiras, 10 e 17, em uma delas vamos tentar trazer 
os Ministros da Justiça e da Defesa. Vamos, inclusive, 
sondar isso com eles amanhã, in loco. Vai ser um bom 
momento para vermos isso. Na outra quarta-feira virá 
o antropólogo responsável pelo laudo, o representante 
do grupo de trabalho que existe no Estado de Roraima, 
que também tem alguns técnicos trabalhando nisso, e 
o Presidente da FUNAI. É isso.

(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Eu 

não havia incluído aqui, Deputado Valverde. Não dá 
para ouvir todo o mundo, infelizmente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Quem?

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – A 6ª 
Câmara.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – O 
Ministério Público tem de ser ouvido, porque ele pode, 
de certa maneira, atrapalhar nosso trabalho. Qualquer 
ato administrativo, qualquer decisão de Governo que 
possa, pelo entendimento do Ministério Público, con-
trariar a Constituição Federal pode gerar ações do 
Ministério Público. Então, é bom ouvi-lo em relação 
(inaudível).

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Sr. Relator, a proposta do Deputado Valverde é 
importante, porque é um órgão que tem uma determi-
nação incrível em relação à política indígena também. 
É ou não é? O Ministério Público Federal. Por que não 
ouvi-lo? Agora, é só encaixar em qual..

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Então, 
colocamos junto com o Governador, é isso?

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Mi-
nha sugestão é de que seja junto com a FUNAI na-
cional, o antropólogo e o grupo de estudo, porque há 
questões jurídicas envolvidas nisso aí. Como vai haver 
debate, talvez um dos mais importantes, porque há 
questionamento quanto à demarcação, quanto ao lau-
do antropológico, então, já que vai haver esse debate 
sobre assuntos técnicos, que esteja presente também 
o Ministério Público, a 6ª Câmara.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Colo-
caríamos todos eles não no dia em que vem o Gover-
nador, mas no dia em que vem o antropólogo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Fizemos a nossa agenda e chegamos a uma 
conclusão. Deputado Eduardo Valverde, peço-lhe 2 
minutinhos, antes de V.Exa. sair. Vou colocar a agen-
da em votação.

Aqueles que concordam com esse calendário 
e com esses personagens permaneçam como estão. 
(Pausa.)

Aprovado.
O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Sr. 

Presidente, uma última coisa, desculpe-me. Há um 
requerimento oral para que a FUNAI envie à nossa 
Comissão o processo sobre essa demarcação. Peço 
também ao Grupo Interministerial que envie o relató-
rio à nossa Comissão, se porventura ele existir. São 2 
requerimentos, nobre Secretário, que encaminhamos, 
um ao Grupo Interministerial e outro à FUNAI.

A SRA. DEPUTADA MARIA HELENA – Sr. Pre-
sidente, apenas 1 minuto. Eu gostaria de conferir se 
o GTE está aí.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Está.

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada 
a nossa reunião.

Ata da 3ª Reunião, realizada em 9 de março 
de 2004.

Aos nove dias do mês de março de dois mil e qua-
tro, às quinze horas e oito minutos, no plenário número 
quatorze, do anexo dois da Câmara dos Deputados, 
sob a Coordenação do Deputado Moacir Micheletto, 
reuniram-se, ordinariamente, os Deputados membros 
da Comissão Externa destinada a avaliar “in loco”, a 
situação da demarcação em área contínua da reserva 
indígena “Raposa Serra do Sol”, no Estado de Roraima. 
Estiveram presentes os Deputados Moacir Micheletto, 
Coordenador; Lindberg Farias, Relator; Asdrubal Ben-
tes, Colbert Martins, Eduardo Valverde, Jair Bolsona-
ro e Luis Carlos Heinze. Deixaram de comparecer os 
Deputados Coronel Alves, José Rocha, Mussa Demes, 
Nicias Ribeiro, Perpétua Almeida e Zenaldo Coutinho. 
Compareceram também os Deputados: Francisco Ro-
drigues e Alceste Almeida, autor do requerimento que 
criou a Comissão; Suely Campos, Pastor Frannember-
gen e Maria Helena, todos integram a bancada Fe-
deral de Roraima e participaram como não-membro. 
Abertura: O Senhor Coordenador declarou aberta a 
presente reunião e informou que encontram-se sobre 
as bancadas, cópias da Ata da primeira reunião, rea-
lizada no dia dez de fevereiro do ano em curso. Uma 
vez distribuída cópia da referida Ata foi dispensada a 
leitura. Em discussão e votação, a Ata foi aprovada sem 
restrições. Expediente: 1 – Fax do ofício nº 1559/04, 
do Chefe da Assessoria Parlamentar do Ministério da 
Defesa, Senhor Ivan Cavalcanti Gonçalves, informan-
do que o Senhor Ministro não participará da reunião 
de audiência pública, de hoje, conforme convite feito 
por esta Comissão, em razão de compromissos assu-
midos anteriormente e colocou-se a disposição deste 
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órgão técnico em futuras audiências. Ordem do Dia: 
Esta reunião foi marcada para, em primeiro lugar, ou-
virmos as palestras dos Senhores Flamarion Portela, 
Governador do Estado de Roraima, bem como da 
Sra. Maria Guiomar de Melo, antropóloga, servidora 
da Fundação Nacional do Indio – FUNAI. O Senhor 
Coordenador informou que a referida Senhora não 
compareceu e será definida nova data. Em segundo 
lugar, haverá deliberação do Requerimento nº 4/04, de 
autoria deste Coordenador, que “requer que seja con-
vidado para participar de reunião da audiência pública, 
o Senhor Paulo Cesar Justo Quartiero, Presidente da 
Associação dos Produtores de Arroz do Estado de 
Roraima. Após a exposição do Senhor Governador, 
iniciou a fase dos debates. Participaram, na ordem 
de inscrição, os Deputados Lindberg Farias, Adrubal 
Bentes, Luis Carlos Heinze, Eduardo Valverde e Jair 
Bolsonaro. Os Deputados Francisco Rodrigues, Alces-
te Almeida, Suely Campos e Maria Helena, também 
participaram dos debates. O Senhor Coordenador 
adiou a apreciação do Requerimento para a próxima 
reunião, em decorrência do início da Ordem do Dia do 
Plenário. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
o Senhor Coordenador encerrou a reunião às dezes-
sete horas e quarenta minutos, do que, para constar, 
eu, ,  José Maria Aguiar de Castro, secretário, lavrei a 
presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Coordenador, Deputado Moacir Micheletto, , e 
encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos 
Deputados. O inteiro teor da reunião foi gravado e as 
notas taquigráficas, após decodificadas, farão parte 
integrante desta Ata. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Declaro abertos os trabalhos da Comissão 
Externa destinada a avaliar in loco a demarcação em 
área contínua da Reserva Indígena Raposa Serra do 
Sol, no Estado de Roraima.

Nesta audiência pública ouviremos 2 expositores: 
o Governador do Estado de Roraima, Sr. Flamarion 
Portela, e a antropóloga Maria Guiomar de Melo.

Convido o Sr. Governador de Estado a compor 
a Mesa. 

O chefe de gabinete do Presidente da FUNAI nos 
informou que a antropóloga Maria Guiomar de Melo 
vai se atrasar mais ou menos 1 hora.

Tendo em vista a distribuição antecipada de cópias 
da ata da reunião realizada no dia 10 de fevereiro do 
corrente ano, indago da necessidade da sua leitura.

(Não identificado) – Sr. Presidente, solicito a 
dispensa da leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Solicitada a dispensa. 

Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

Aprovada.
Em discussão a ata. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, em vota-

ção a ata.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa.)
Aprovada. 
Ordem do Dia. 
Esta reunião foi marcada para ouvirmos as expo-

sições do Sr. Governador Flamarion Portela e da Sra. 
Maria Guiomar de Melo acerca do tema objeto desta 
Comissão. Após a audiência pública, haverá delibera-
ção de requerimentos. 

Esclareço as normas estabelecidas no Regimento 
Interno da Casa. O tempo de que disporão os exposito-
res será de 20 minutos, não podendo ser aparteados, 
de acordo com o art. 256, § 2º.

Cada Deputado inscrito terá o prazo de 3 minu-
tos para interpelar os expositores, sendo o mesmo o 
tempo para resposta. A réplica e a tréplica serão fa-
cultadas pelo mesmo prazo, de 3 minutos, de acordo 
com o art. 256, § 5º.

Os Srs. Deputados que desejarem participar 
dos debates deverão inscrever-se previamente junto 
à Secretaria da Comissão, também de acordo com o 
Regimento Interno. Usarão da palavra, por ordem de 
inscrição, os Srs. Deputados que fazem parte da Co-
missão. Em seguida, vamos também abrir o debate 
para os Deputados de Roraima.

Devido à importância da exposição do Sr. Go-
vernador de Roraima e à necessidade de se entender 
melhor a situação indígena daquele Estado, a Mesa 
propõe concedermos a S.Exa. 40 minutos. Desse modo, 
o Brasil poderá entender aquilo que observamos em 
nossas audiências públicas no Estado de Roraima, 
onde a Comissão permaneceu por 3 dias. O Sr. Rela-
tor dispõe de muitos dados para preparar o relatório 
que será apresentado a esta Comissão.

Concedo a palavra ao Governador de Roraima, 
Sr. Flamarion Portela.

O SR. FLAMARION PORTELA – Boa-tarde a 
todos. Cumprimento os Deputados Moacir Micheletto, 
Lindberg Farias, Asdrubal Bentes, Luis Carlos Hein-
ze; da bancada de Roraima, os Deputados Alceste 
Almeida, Suely Campos, Francisco Rodrigues, Pastor 
Frankembergen; os membros da imprensa; as senho-
ras e os senhores.

Agradeço a todos a oportunidade de mais uma 
vez estar no Congresso Nacional. É a quinta vez que 
tenho oportunidade de vir a esta Casa fazer explana-
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ção sobre assunto tão importante e vital para a socie-
dade roraimense.

E agradeço aos Srs. Deputados a visita ao Estado 
de Roraima. Naquela oportunidade, V.Exas. puderam 
ouvir representantes de associações e organizações, 
as comunidades. Por fim, a sociedade organizada pôde 
mais uma vez manifestar o que pensa e deseja.

De forma rápida, sucinta e objetiva, apresentarei 
não a opinião do Governador de Roraima, da Depu-
tada Suely Campos, dos Deputados Alceste Almeida, 
Francisco Rodrigues e Pastor Frankembergen, mas do 
conjunto da sociedade roraimense.

(Segue-se exibição de imagens.)
No início do ano passado, montamos um grupo 

para estudar a questão fundiária de forma global, não 
pontualmente a indígena ou mais emblematicamente 
a demarcação da reserva Raposa Serra do Sol, foco 
maior desta Comissão.

O Estado de Roraima ainda hoje não tem sua 
base física. Metade das nossas terras pertence ou é 
administrada pela FUNAI, e a outra metade pelo INCRA. 
Não tem o Estado de Roraima nenhum gerenciamento 
sobre suas terras. As pessoas não têm o legítimo direito 
de propriedade expresso por meio de documento que 
lhe dê segurança. Não se tem a segurança de que a 
propriedade que hoje lhe pertence amanhã pertencerá 
a seu filho e, depois de amanhã, ao seu neto. Isso real-
mente gera intranqüilidade e insegurança. 

Além do mais, ao longo desses anos todos, ob-
servamos nas 32 reservas indígenas do Estado de 
Roraima uma ânsia, uma vontade, uma fome expan-
sionista muito grande. Nenhuma delas deixou de ser 
expandida pelo menos 3 vezes. Raposa Serra do Sol, 
em voga, já foi ampliada 4 vezes. Discutimos o ato ju-
rídico perfeito em instância derradeira: a homologação 
da Raposa Serra do Sol em área contínua ou excluindo 
algumas de suas partes.

Roraima é um pedaço do Brasil no hemisfério 
norte que tem extraordinária potencialidade, diante 
da sua situação geográfica, de conquista de mercado. 
Fazemos fronteira com a Venezuela, que tem 26 milhões 
de habitantes. E, como diz o Presidente Hugo Chávez, 
é questão de segurança nacional os venezuelanos só 
produzirem 20% do que consomem. A soja brasileira 
sai do Porto de Paranaguá e percorre mais de 1.500 
quilômetros. A Venezuela é realmente grandes con-
sumidora, inclusive dos produtos brasileiros.

Também fazemos fronteira com a Guiana, um 
país pobre que está expandindo, inclusive nas expor-
tações.

Portanto, temos situação geográfica privilegia-
da. Aquilo que parecia muito distante do Brasil hoje é 
considerado o seu começo. Os Deputados que foram 

lá – sempre insisto que as pessoas devem conhecer 
Roraima – sabem que podemos produzir grãos sem 
agredir o meio ambiente, sem derrubar uma árvore se-
quer. O Brasil é muito diversificado em seu ecossistema. 
Há em Roraima os campos naturais que chamamos 
de lavrados, alguns chamam de savanas, outros, de 
cerrados. O nosso solo tem o capim nativo. 

Cabe a nós ter capacidade para nos organizar-
mos, além de tranqüilidade e segurança para realmente 
construirmos, naquele pedaço do Brasil, uma grande 
fronteira agrícola, apesar de ela estar na Amazônia, 
principalmente voltada para os mercados venezuelano, 
caribenho, americano e, oxalá, europeu. 

Temos eixos importantes. A distribuição de ener-
gia é bastante tranqüila e segura, porque a importamos 
da Venezuela. Temos estrada totalmente asfaltada, a 
BR-174, que sai do Estado do Amazonas e ingressa 
no país vizinho, a Venezuela. O pai de família sai de 
Manaus com sua família, de automóvel, e pode pas-
sar as férias em Ilha Margarita. Saindo do Estado de 
Roraima também se pode chegar, de automóvel, à 
referida ilha.

A nossa realidade é um pouco diferente da que 
se verifica nas demais Unidades da Federação.

Temos a possibilidade de escoamento de produção 
pelo Porto de Itacoatiara, no Amazonas, e pelo Porto 
Ordaz, na Venezuela, a 800 quilômetros. Mas existe 
um desafio ainda maior: o Eixo Arco Norte, aquele as-
falto que sairá de Boa Vista e chegará a Georgetown, 
a 550 quilômetros. Alcançaremos qualquer parte do 
mundo através do mar.

O Governo brasileiro e alguns financiadores já 
discutem essa proposta de asfaltamento, desde que 
a nossa capacidade de produção e o uso da estrada 
justifiquem o investimento. 

Temos 15 Municípios e aproximadamente 225 
mil quilômetros quadrados. Somos um Estado ainda 
bastante pobre. A nossa receita própria corresponde a 
19% da nossa receita global. Isso demonstra que somos 
muito dependentes das transferências constitucionais, 
que vivemos basicamente de transferências do FPE. 
Quando o Brasil vive uma crise econômica, a exemplo 
da que ocorreu no ano passado, em que beiramos a 
recessão, o Estado sente muito porque sua capacid-
ade de investimento se reduz substancialmente. Repito: 
somos ainda um Estado muito pobre no que concerne 
às receitas próprias. Só vamos alcançar o crescimento 
com o dinamismo da nossa economia, que virá com 
certeza com o fortalecimento do segmento produtivo. 
Esse é realmente o grande desafio que haveremos de 
consolidar nos próximos anos.

Em Roraima, 46,17% das terras estão homologa-
das para a questão indígena. Volto a frisar o que digo 
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em todas as oportunidades: somos plenamente fa-
voráveis à demarcação das terras indígenas. A socie-
dade quer continuar vivendo na paz em que sempre 
viveu. Não queremos conflitos, não queremos mal-es-
tar. Queremos, sim, naquele Estado pobre, reunir as 
nossas energias para construir o bem, a prosperidade 
e a riqueza. Não queremos dissipar nossa energia em 
conflitos. Queremos, sim, fazer o exercício do bem. 

Se V.Exas. tiverem a oportunidade de analisar 
alguma reunião comandada por certas instituições ou 
mesmo pela FUNAI, verão que, além da reserva Ra-
posa Serra do Sol, já se falam em outras ampliações. 
Cito Trombetas-Mapuera, Anaro, Boqueirão. Não se 
sabe o limite da expansão. Com a reserva Raposa 
Serra do Sol já chegamos a 46,17%.

Precisamos resolver a questão de forma definitiva, 
determinar o que é do índio e o que vai sobrar para o 
restante da sociedade se organizar. E, a partir daí, ter 
segurança para fazer investimentos e dar oportunidade 
ao crescimento, gerando riquezas e emprego.

Temos dito às autoridades federais que precisa-
mos resolver definitivamente a questão fundiária para 
cessar a vontade expansionista das nossas comu-
nidades. Em recente reunião destacou-se, além da 
reserva Raposa Serra do Sol, a ampliação de outras 
comunidades. Vivemos em absoluta intranqüilidade, o 
que às vezes beira o conflito.

Estas são as comunidades indígenas. A parte em 
vermelho representa a área do Estado que está total-
mente demarcada. Depois, vemos as áreas do Exér-
cito, do IBAMA, as unidades de conservação. A área 
do Estado se resume a isto: é muito pouco.

Estudos recentes mostram que teríamos dis-
ponibilizados para o plantio, para a nossa agropecuária, 
para a produção de grãos e a agroindústria em torno 
de 9% do nosso território.

A área em que o Rio Branco deságua no Rio Ne-
gro, já no Estado do Amazonas, é bastante alagadiça 
e tem aproximadamente 3 milhões de hectares. Já dis-
cutimos a possibilidade de criar uma área de preser-
vação ali também, porque é uma área que deve ser 
preservada. Queremos fazer no local um verdadeiro 
manancial. Esperamos, quando definirmos isso, reser-
var a área para uma unidade de conservação. Investir 
naquele local é muito caro, o acesso é só por rio. Se 
formos explorar aquelas terras, precisaremos de mui-
ta tecnologia. Também estamos seguindo a linha da 
preservação. Para que isso seja consolidado, precisa-
mos analisar a questão de maneira ampla e global. 

Percebam que a parte livre é muito restrita. Da 
área de mata só podemos lidar com 20%; da área de 
lavrado poderemos lidar com a metade, porque o resto 

é unidade de preservação. Ao obedecer a lei ambien-
tal, ficamos bastante restritos.

Não somos o Estado com maior população in-
dígena do País, mas o terceiro. O segundo maior é 
o Amazonas, com 21%. Então, nós somos de longe, 
apesar de não termos o maior número de índios, o 
Estado que tem a maior área.

Vou citar dados do IBGE. De acordo com o Cen-
so de 2000, Roraima tem 23 mil índios; de acordo 
com o Instituto Socioambiental – ISA, 31 mil índios. 
Se considerarmos os 31 mil índios, numa população 
de 324 mil habitantes, segundo dados do Censo de 
2000, aproximadamente 9% da nossa população são 
índios. Estou indo ao extremo, porque outros institutos 
apresentam Roraima com 26 mil a 27 mil índios. Con-
siderei os números maiores e menores e fiquei com 
o extremo superior. Mesmo assim, menos de 10% da 
nossa população são índios. E jamais lhes negamos o 
direito legítimo de terem suas terras e, a partir delas, 
melhorar as condições de vida.

Importante salientar que a terra por si só não 
resolve o problema do índio. Vamos tomar por base a 
reserva São Marcos, localizada ao longo do eixo norte 
da BR-174 e que faz fronteira com a Venezuela. A área 
foi demarcada há muito tempo, mas o índio não mel-
horou de vida. A terra é um componente importante, 
mas deve ser associada a uma política pública para que 
o índio evolua. O índio deve ser considerado cidadão 
pleno, com direitos e oportunidades de ingressar na 
universidade; um cidadão que pense no desenvolvi-
mento em outras áreas e realmente consiga crescer 
na agricultura familiar, introduzir tecnologia e obter as-
sistência técnica, fazendo com que a produção abasteça 
melhor a família e seja até comercializada.

A terra é importante, mas tem de estar associada 
a políticas públicas. Por si só, não melhora a vida dos 
índios. Isso está comprovado não só em Roraima, mas 
também em outras Unidades da Federação. Demarcar, 
simplesmente, não assegura ao índio a elevação do 
seu desenvolvimento social.

Aqui também mostramos a evolução da reserva 
Raposa Serra do Sol. Já disse a V.Exas. que ela foi am-
pliada pelo menos 4 vezes. Essa questão é realmente 
muito interessante. Sua última ampliação foi em 1993, 
e a penúltima, em 1981. O Ministro Nelson Jobim, este 
grande brasileiro, na condição de Ministro da Justiça 
do Governo do Presidente Fernando Henrique Car-
doso, foi a Roraima, onde passou uns dias, e teve a 
oportunidade de visitar as localidades, de conversar 
com as comunidades, de ouvir as lideranças. Na oca-
sião, apresentou uma proposta que, na realidade, é 
a que abraçamos – o grupo de estudo e a sociedade 
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roraimense – e trouxemos para debate no âmbito do 
Congresso Nacional e do Governo Federal.

O então Ministro da Justiça Nelson Jobim disse 
primeiramente que não encontrava nenhuma justificativa 
para a ampliação de 340 mil hectares ocorrida entre 
1981 e 1993. Disse que o laudo antropológico não é 
convincente quanto ao argumento dessa ampliação. 
Exatamente na quarta ampliação, em 1993, é que o 
limite ficou definido no leito natural, nos rios.

Essa quarta ampliação envolveu áreas, nas 
várzeas do rio, em que as pessoas plantam arroz ir-
rigado, com tecnologia extraordinária, produtividade 
fantástica e qualidade maravilhosa. Trinta por cento 
nos tornam auto-suficientes. O restante comercializa-
mos com o vizinho Amazonas, com o Pará e até com 
o Maranhão. E o mercado está em franca expansão. 
Quanto mais produzirmos arroz, mais mercado tere-
mos. Não estou falando do mercado externo, mas do 
mercado interno brasileiro. O nosso arroz realmente 
tem qualidade bem similar, segundo os estudiosos, ao 
produzido no Rio Grande do Sul. Conseguimos colher 
150 sacas por hectare e tirar 3 safras de arroz irrigado 
por ano. Mas perguntarão: por que são tiradas 3 safras? 
Roraima é uma estufa a céu aberto, dizem os técnicos 
da EMBRAPA. Temos uma insolação muito grande, em 
virtude da localização próxima à Linha do Equador. O 
calor é muito forte. Então, conseguimos encurtar o ci-
clo em 18 ou 20 dias. Em 3 safras ganhamos de 56 a 
60 dias no ano. Por isso, alcançamos as 3 safras. Do 
nosso segmento primário, o mais consolidado é este. 
O outro está engatinhando: organiza-se e cresce aos 
poucos. 

Sobre as nossas propostas, trouxe exemplos 
de decretos presidenciais. Por favor, prestem aten-
ção ao que vou dizer. O decreto presidencial nomina 
o cidadão – José Maria, Francisca, Joaquim, Pedro 
– que a União é obrigada a reassentar, porque saiu 
da terra. Pasmem V.Exas.: nunca foram cumpridos. 
Aproximadamente 500 pessoas em Roraima saíram 
de suas áreas, e a União não as reassentou. Existe 
esse enorme passivo. Por isso, uns desconfiam dos 
outros, e todos estão intranqüilos. 

Disse ao grupo interministerial que trata da 
questão, quando fiz a explanação no Palácio do Plan-
alto, que a União é grande devedora de Roraima porque 
deixou de cumprir com aquele Estado o que está estab-
elecido na Constituição Federal. O Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias dispõe que os bens móveis 
e imóveis que pertenciam a União na época em que o 
Estado era território seriam transferidos para Roraima, 
em conformidade com a Lei Complementar nº 41/81. 
Em Roraima isso não foi feito. 

Técnicos do Governo Federal citaram portaria do 
Ministério do Meio Ambiente ou do Ministério da Agri-
cultura, que tem força de lei, é poderosíssima. Mas a 
Constituição da República, até hoje, não foi cumprida 
no que se refere ao Estado de Roraima.

Os primeiros governantes de Roraima chegavam 
de fora. Um brigadeiro da Aeronáutica que ia para 
lá levava a sua equipe. Na beira do rio, o chamado 
Conjunto dos Executivos está sendo destruído pelos 
cupins. O Governo contratou a Caixa Econômica Fed-
eral para fazer o leilão, a fim de não haver suspeição 
do processo. A Advocacia-Geral da União argüiu que 
tal conjunto não pertencia ao Estado. Realmente, a 
transferência patrimonial não foi feita pela Justiça, e o 
patrimônio público se dilapida. Até hoje, 13 anos de-
pois da sua criação, não se transferiram casas para o 
Estado de Roraima. Elas não são usadas porque nin-
guém de fora vai para lá. Não se consegue vendê-las, 
e elas estão se acabando.

Parece-me que em breve vai ser consolidada 
essa transferência.

Este foi um pequeno exemplo para que V.Exas. 
sintam o grau de dificuldade desse relacionamento 
entre Governo Estadual e Federal.

Srs. Deputados, reassentamento assegurado e 
avaliação justa são questões muito sérias. Trata-se 
de um direito legítimo das pessoas que não foi cum-
prido. Surgem, então, a suspeição, a intranqüilidade e 
a desconfiança de todos.

Há no Estado uma descentralização muito forte de 
área urbana. A nossa população urbana inchou muito: 
63% da população total estão centralizados na Capital. 
Isso faz com que surjam muitos problemas de demanda 
social. Governo e Prefeituras sempre são devedores, 
porque a velocidade da demanda social é mais rápida 
do que a de obtenção de receitas. Isso acontece em 
qualquer parte do País, mas principalmente lá.

V.Exas. podem me perguntar as causas e o que 
foi feito da agricultura familiar. O INCRA assentou, ou 
melhor jogou aproximadamente 20 mil pessoas em 
lotes, em áreas onde não existem estradas, pontes, 
escolas, hospital, energia, dignidade. Os assentados 
plantam da mesma maneira que plantavam as primei-
ras colônias de Roraima – Mucajaí e Taiano –, implan-
tadas há 50 anos pelo ex-Governador Valério Caldas 
de Magalhães. Hoje se assenta com a mesma tecno-
logia: derruba-se, queima-se e pronto. Não se evoluiu 
em nada. O cidadão derruba hoje um pedaço, amanhã 
outro, e deixa tudo degradado, tudo alterado. Depois 
reflete: “Meu Deus, o que estou fazendo aqui? Meus 
filhos estão crescendo, não estão estudando como 
deviam”. Resolve, então, ir para a sede do Município 
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mais próximo ou para a cidade de Boa Vista, ocasion-
ando o inchaço populacional.

Segundo o INCRA, 9 dos 20 mil assentados de 
Roraima estão, efetivamente, no campo. É o inverso. 
Deveríamos estimular a produção agrícola, dando 
condições aos agricultores de introdução de tecnologia 
na lavoura e revitalizando a assistência técnica, que 
acabou em todo o País.

Na primeira reunião do Presidente Lula com os 
Governadores do Norte, realizada no Estado do Pará, 
com a presença de vários Senadores e do Presidente 
do BASA, sugeri a implementação de programa de 
revitalização em âmbito nacional que priorizasse a 
região amazônica. Sugeri também que um percentual 
qualquer dos recursos do FNO, aplicados por inter-
médio do BASA, fosse destinado para a retomada da 
assistência técnica agrícola. A proposta foi muito bem 
aceita. O Presidente do BASA, Mâncio Cordeiro, disse-
me que a proposta estava sendo estudada e que só 
faltava definir o percentual. No entanto, até hoje ela 
não foi consolidada nem aplicada. Assistência técnica 
associada a várias outras condições é um estímulo a 
mais para que a pessoa permaneça no campo.

Ontem, em Roraima, o Senador Augusto Botelho, 
o Deputado Rodolfo Pereira e eu discutimos formas de 
estimular os assentados em área de aproximadamente 
5 hectares, incluindo mecanização, correção do solo 
quando necessário, assistência técnica e ajuda na co-
mercialização do produto com a abertura de mercado 
ou com o agrupamento através de cooperativa, a fim 
de se fortalecerem. 

No ano passado o Estado de Roraima sofreu no-
vamente com as queimadas. A Ministra Marina Silva 
lá esteve. O Governo Federal foi muito prestativo e 
solidário naquele momento angustiante. Solicitamos à 
Ministra que fizesse parcerias, por intermédio de sua 
equipe, entre Municípios, Estado e União, a fim de in-
troduzir a tecnologia da mecanização, pelo menos na 
chamada faixa de risco, a parte de transição entre a 
floresta tropical, ao sul, e os nossos lavrados, ao norte, 
a mais vulnerável. A idéia está sendo estudada, mas, 
efetivamente, até agora não obtivemos resposta.

Este ano há novamente uma equipe preventiva 
de fogo na área. Nessa época do ano, entre março e 
abril, o risco aumento. Contamos com a ajuda do Corpo 
de Bombeiros, da Defesa Civil, do PREVFOGO e do 
Ministério do Meio Ambiente. Graças a Deus, a situa-
ção está controlada. Esperamos que a chuva venha, 
pelo menos, no final de março ou no começo de abril, 
a fim de que não corramos nenhum risco. O clima de 
Roraima nessa época é muito seco. O vento tem uma 
velocidade muito forte. Então, qualquer centelha se 

projeta. O campo, realmente, é muito propício à au-
tocombustão.

Fizemos uma proposta com esse grupo de trab-
alho, consubstanciados em torno da proposta do então 
Ministro da Justiça Nelson Jobim: demarcar a reserva 
indígena Raposa Serra do Sol, mas preservar as es-
tradas. Pergunto a V.Exas.: estrada tem dono? Estrada 
é bem comum, pertence a todos; nela temos a tranqüi-
lidade de usufruir do direito de ir e vir.

Alguém há de perguntar: mas por que isso? A 
estrada já não seria naturalmente bem comum? Por 
que preservá-la? Cito um exemplo: o então Presidente 
da República José Sarney demarcou a reserva Wai-
miri-Atroari, que tem um pedaço no Amazonas e outro 
em Roraima. A BR-174 corta essa reserva. No decreto 
homologatório está explicitado que ficam excluídos da 
reserva Waimiri-Atroari o Lago de Balbina – a Hidrelé-
trica do Estado do Amazonas –, bem como a BR-174 
e sua faixa de domínio. No entanto, somos brasileiros 
na BR-174 somente por 12 horas; só conseguimos 
trafegar na BR-174 durante 12 horas. A comunidade 
coloca uma corrente na estrada às 18h e só a retira no 
outro dia, às 6h da manhã. Já tentamos revogar isso 
várias vezes, mas ninguém consegue resolver o prob-
lema, apesar de estar explicitada a exclusão.

A Portaria nº 820, assinada pelo então Ministro 
da Justiça Renan Calheiros, no seu art. 5º estabelece 
de forma explicita que o acesso de pessoas e autori-
dades não federais só se dará mediante autorização 
expressa do órgão federal, ou seja, a FUNAI.

O que vai acontecer? É uma incógnita.
Pedimos a exclusão da estrada em nome do direito 

de ir e vir. Volto a dizer que a estrada é bem comum e 
não uma propriedade. O Município tem propriedade? 
Todos nós que moramos num Município sabemos que 
até a calçada em frente à nossa casa é logradouro 
público, não é nossa. Naquela calçada a Prefeitura 
pode passar esgoto, tubulação para telefone e gás, 
etc. Portanto, é bem público.

Para um Município ser implantado, V.Exas. sabem 
muito bem, é feito um plebiscito. O Tribunal Regional 
Eleitoral ouve a comunidade, que manifesta livremente 
se quer ou não a implantação do Município. Se a co-
munidade não quiser, o Município não é consolidado. 
Então, no pré-requisito básico, essencial e indispen-
sável para a criação municipal está inserido o plebiscito. 
Todavia, existe uma área que é, sim, propriedade: é 
a área de várzea a que me referi há pouco, onde es-
tão assentados os executores. Até 1993 não estava 
incluída. É um segmento forte e organizado que gera 
emprego e contribui para a nossa economia. Pessoas 
foram para lá, montaram suas estruturas e foram ex-
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pandindo à medida que iam conquistando mercado. 
São muitos anos de trabalho e de muito suor.

Creio que o Deputado Lindberg Farias teve boa 
impressão quando viu a infra-estrutura da área dos 
executores. Eles dominaram bem a tecnologia naquela 
área. O resto são redes de energia, bem comum que 
beneficia a todos.

Apresento algumas ações que já fizemos ao longo 
desses meses de governo, em relação às comunidades 
indígenas. Pela primeira vez na história de Roraima, 
reformulamos o Conselho Estadual de Educação do 
Estado e lá fizemos ter assento um professor indígena, 
o Prof. Enilton, da Organização dos Professores Indí-
genas de Roraima.

Firmamos um convênio, no ano passado, com a 
Universidade Federal de Roraima para habilitar o pro-
fessor indígena para lecionar no 3º grau. Neste ano, 
somente 14 comunidades indígenas tinham acesso 
ao ensino médio. Aumentamos esse número para 33, 
ou seja, mais do que duplicamos o número de comu-
nidades indígenas que agora têm acesso ao ensino 
médio. O Estado tem 265 escolas nas áreas indígenas; 
todos os professores indígenas são concursados. O 
concurso foi feito de forma especial para atender tão-
somente o índio, ou seja, somente indígena poderia 
concorrer às vagas.

Temos projetos de desenvolvimento de piscicul-
tura, por exemplo, na comunidade da Raposa Serra 
do Sol, a maior do Estado. Implantamos o plantio de 
feijão, num experimento coletivo, na comunidade de 
Flexal. Agora estamos estudando a possibilidade de 
promover o desenvolvimento em algumas comunidades 
do plantio de mandioca.

No último sábado estive na comunidade Roça, 
situada na região de São Marcos, já homologada. A 
comunidade é pequena, tem 400 cabeças de gado. 
Isso significa que há proteína, leite para as crianças, 
queijo e manteiga.

Temos alguns exemplos de que, quando há es-
tímulo, há resposta. No entanto, honestamente não vejo 
a FUNAI dar esse estímulo. Estou ainda esperando 
ver a política pública da FUNAI que promete ajudar o 
índio a crescer.

Nossas propostas são absolutamente simplórias. 
Raposa Serra do Sol tem 1 milhão e 687 mil hectares. 
Se excluirmos a sede do Município, a área ainda ficaria 
bem superior a 1 milhão e 400 mil hectares, próximo 
a 1 milhão e 500 mil hectares, o que representa 75% 
do Estado de Sergipe, uma área fantástica. Quem so-
brevoou a área viu o ecossistema. 

Da forma como o tema foi exposto pela Imprensa 
Nacional e pelos estudiosos, parece que nós de Ror-
aima somos contra os índios, que vivemos em conflito. 

A história não é essa. Ao contrário: sempre vivemos 
absolutamente em harmonia. 

Esse grupo de trabalho que montei conta com a 
participação de um índio, chamado Jonas Marcolino, 
professor de Matemática pela Universidade Federal de 
Roraima e que agora está cursando Direito. Algumas 
pessoas dizem que Jonas Marcolino é manipulado. 
Ninguém o manipula porque ele é pastor, lê muito, 
interessa-se pelas coisas do mundo até para abordar 
seus discípulos. Ele mora na Maloca do Contão; o pai 
foi tuxaua. Durante 10 anos, também foi tuxaua na 
Maloca, também foi professor, depois conseguiu, por 
meio de incentivo do Estado, fazer universidade e ser 
incluído nesse grupo. 

Temos a Secretaria Estadual do Índio. Orlando 
Justiça, um índio, é o Secretário. Ele é antropólogo e 
nasceu na comunidade da Raposa.

Vivemos em absoluta harmonia, repito. Agora 
criou-se um clima que antes não existia. Esse acir-
ramento não havia antes. Ele foi criado ao longo dos 
anos. Às vezes irrita o cidadão roraimense, índio ou 
não, o fato de um estrangeiro ter livre acesso a tudo, e 
os brasileiros não terem. Isso gera indignação.

Estou extremamente agradecido, Deputado Mo-
acir Micheletto, e honrado. Procurei ser sucinto, pulei 
muitas fases da minha exposição para permitir, por 
intermédio dos Deputados que foram lá em Roraima 
debater o assunto, que as pessoas despertem um 
pouco mais para o problema. Repito: visitem Roraima 
para conhecer melhor a nossa situação, para construir 
o próprio juízo e ter a oportunidade de transmiti-lo 
para outras pessoas. Sinto-me incompreendido porque 
muitas vezes fui ao Senado da República dizer isso; à 
Câmara dos Deputados venho pela terceira vez fazer 
o mesmo. 

Volto a dizer que não sou o dono da verdade, 
não pretendo ser nem sou dono de nenhuma propos-
ta. Na condição de governante, estou apresentando 
a proposta da esmagadora maioria da sociedade ro-
raimense. Somente esta é a minha pretensão, nada 
mais. Volto a frisar: não somos, em hipótese alguma, 
contrários à demarcação das terras indígenas. Muito 
pelo contrário: somos absolutamente a favor, porque 
queremos resolver definitivamente essa questão, para 
que em Roraima reinem a tranqüilidade, a paz e a 
prosperidade. 

Obrigado e um abraço a todos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Agradecemos a brilhante exposição ao Sr. Gov-
ernador de Roraima, que apresenta a esta Casa e ao 
Brasil um relato da situação do seu Estado.

Deputados, temos o compromisso de defender 
os interesses do Brasil. Tenho certeza absoluta de 
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que os brasileiros estão atentos à situação indígena 
do Estado de Roraima.

Estamos aguardando a antropóloga Maria Guio-
mar de Melo, que até o presente momento não chegou. 
Daremos continuidade aos nossos trabalhos com a 
abertura do debate sobre a explanação do Sr. Gov-
ernador.

Com a palavra o Sr. Relator, Deputado Lindberg 
Farias.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Sr. 
Presidente, antes de apresentar minhas considerações 
e perguntas ao Sr. Governador, tenho uma sugestão a 
fazer. Será muito importante ouvir a Sra. Maria Guio-
mar de Melo, que elaborou laudo antropológico sobre 
a reserva Raposa Serra do Sol. Já são quase 16h. 
Daqui a pouco seremos chamados ao plenário para 
o início da Ordem do Dia. Já que não foi confirmada 
a presença do Sr. Ministro da Defesa na reunião de 
amanhã, talvez possamos transferir a exposição da 
antropóloga.

Peço o esclarecimento do Secretário da Comissão, 
Sr. José Maria, sobre o cronograma de atividades. Pa-
rece-me que também tínhamos convidado o antrop-
ólogo do grupo de trabalho estadual. Se for possível, 
poderíamos ouvi-lo também amanhã, junto com a Sra. 
Maria Guiomar de Melo. É um assunto técnico. Seria 
bom debatermos a visão dos antropólogos. Talvez 
possamos incluir o representante de amanhã no gru-
po de trabalho. O debate entre 2 antropólogos com 
posições diferentes enriqueceria o trabalho da nossa 
Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Feitas as observações do Sr. Relator, que me 
parecem prudentes, consulto os membros da Comissão 
sobre a viabilidade de ouvirmos amanhã a antropóloga 
Maria Guiomar de Melo. Sobre a proposta de convite 
ao antropólogo Paulo Santilli, não sei se haverá tempo 
para convidá-lo a comparecer amanhã à reunião de-
sta Comissão.

Com a palavra o nobre Deputado Asdrubal 
Bentes.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Sr. 
Presidente, concordo em gênero, número e grau com 
o ilustre Relator. Faço apenas um adendo a sua sug-
estão. De certa forma, não deixa de ser um desrespeito 
a esta Casa o atraso injustificado. Já conheço essa 
estratégia da FUNAI. Se uma portaria se sobrepõe ao 
texto constitucional, é de se esperar que a antropólo-
ga que elaborou laudo antropológico que também se 
sobrepõe ao texto constitucional se arrogue o direito 
de vir ou não. Sugiro que o convite seja transformado 
em convocação.

Essa é a sugestão que submeto à apreciação 
deste douto Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Com a palavra o nobre Deputado Luis Carlos 
Heinze.

O SR. DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE – Sr. 
Presidente, a observação do Deputado Asdrubal Ben-
tes é procedente. O Governador sai de Roraima para 
vir a Brasília prestar esclarecimentos à Comissão so-
bre assunto de extrema relevância para seu Estado, e 
uma funcionária da FUNAI, estando em Brasília, não 
tem condições de aqui chegar?

Esta audiência foi marcada na semana passada. 
Todos aqui fazem o agendamento das atividades em 
função dos seus compromissos.

Quero corroborar as palavras do Deputado As-
drubal Bentes de repúdio ao comportamento da antrop-
óloga, pois não sei qual o motivo de tanta relevância 
que a impeça de estar presente a este evento.

Quando estivemos em Roraima, a Comissão ha-
via agendado audiência pública para a qual convidou 
representantes do CIR e da FUNAI, mas também lá 
não recebeu a visita dessa senhora. Acho um desre-
speito com a Câmara dos Deputados e, em especial, 
com esta Comissão.

O SR. DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES 
– Sr. Presidente, pela ordem.

Entendo a observação dos 2 Deputados que me 
antecederam absolutamente pertinente. E, como é 
regimental, gostaria de me aliar à proposta do nobre 
Deputado Asdrubal Bentes e pedir que seja colocada 
imediatamente em votação a convocação da antrop-
óloga da FUNAI.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Com a palavra o Deputado Alceste Almeida.

O SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA – Sr. 
Presidente, somando-me à manifestação dos orador-
es que me antecederam e à proposição do Relator, 
afirmo que é proveitoso haver um contraponto quanto 
à antropologia. Ouvir hoje apenas uma opinião antrop-
ológica, sem a devida contestação de outra, não seria 
tão proveitoso.

Corroboro a proposta de convocação da antrop-
óloga, porque são inaceitáveis esses subterfúgios que 
a FUNAI, o CIR e a própria Igreja Católica de Roraima, 
neste e em outros eventos, quando solicitada a sua 
presença, têm usado para se ausentarem propositada-
mente desta e de outras reuniões sobre o assunto.

Repito: concordo com a convocação da antrop-
óloga para a reunião de amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Darei a V.Exas. uma informação regimental: 
esta Comissão não tem poder de convocação.
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Vamos reiterar o convite a S.Sa. Se não compa-
recer novamente, estudaremos outro meio regimental 
de convocação.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Dep-
utado, pela ordem.

Aproveitando a oportunidade, quero sugerir que se 
inclua nas conclusões do parecer final a parte referente 
ao Regimento Interno sobre alteração nesse sentido. 
Do contrário, vamos ficar à mercê da boa ou da má 
vontade de burocratas que não têm o menor respeito 
por este Poder.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Temos aqui uma proposta.

Acredito no bom senso desta Casa. Pode ser que 
hoje estejamos no limite do convite, mas temos outro 
mecanismo regimental e vamos estudar a possibilidade 
da vinda dessas pessoas ou entidades. Fica a proposta 
do Relator para que, amanhã, reitere-se o convite. Pelo 
menos até agora o chefe de gabinete do Presidente 
da FUNAI, em contato comigo por telefone, disse que 
a Dra. Guiomar compareceria a esta reunião.

Há uma proposta do Sr. Relator que me parece 
contundente: ouvirmos 2 antropólogos, um favorável e 
outro contrário. Poderíamos convidá-los a comparecer 
a esta Comissão amanhã, até mesmo em razão da 
ausência dos 2 Ministros.

Em votação a proposta do Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE – Sr. 

Presidente, se o Secretário da Comissão puder entrar 
em contato com a FUNAI, por telefone, antes de votar-
mos a proposta, poderemos até acertar o horário da 
reunião de amanhã. Se o outro antropólogo puder vir 
amanhã e se a antropóloga também tiver condições 
de vir, o Secretário poderia convidar ambos. Caso con-
trário, vamos votar o requerimento, e ela não compa-
recerá novamente. 

Reitero, portanto, o meu pedido para que, antes 
de votarmos a proposta, o Secretário telefone para 
a FUNAI. Enquanto isso podemos debater os ques-
tionamentos do próprio Governador. Daqui a alguns 
minutos o Secretário pode nos trazer a resposta, e 
poderemos até votar.

É a sugestão que faço.
O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Está 

bem, Deputado.
Quero apenas falar sobre o requerimento da 

bancada de Roraima a respeito da presença do Sr. 
Paulo Santilli. A Comissão pode viabilizar a chegada 
dele amanhã? Se for o caso, devemos entrar em con-
tato também agora e providenciar para que esteja 
aqui amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Srs. Deputados, a proposta é intempestiva 

em função da nossa agenda, haja vista que daqui a 
pouco terá início a Ordem do Dia. Vamos aproveitar a 
presença do Sr. Governador e as lições que nos deu 
sobre a realidade de seu Estado.

Esta é a lista dos Deputados inscritos. Logo em 
seguida às perguntas e às respostas do Sr. Governa-
dor, aprovaremos a vinda dos 2 antropólogos à reunião 
de amanhã.

Concedo a palavra ao Deputado Asdrubal Ben-
tes.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Sr. 
Presidente, o ilustre Governador Flamarion Portela, 
numa demonstração de apreço e de carinho a este 
Poder, bem como da harmonia que deve sempre reinar 
entre os 3 Poderes, aqui está para externar a defesa 
dos interesses do Estado de Roraima nessa questão 
difícil e polêmica que envolve interesses legitimam-
ente nacionais, mas também ilegítimos e escusos, 
patrocinados por entidades internacionais que querem 
aproveitar-se da situação geográfica de Roraima, de 
fronteira com outros países, para dela tirarem proveito 
em detrimento da nossa soberania.

Sr. Presidente, Sr. Governador, em primeiro lugar 
agradeço a V.Exa. e a sua equipe, também à Assem-
bléia Legislativa do Estado de Roraima, a fidalguia com 
que lá fomos recebidos. Lamentavelmente, o tempo foi 
exíguo para uma convivência mais amena ou para que 
tivéssemos condições de nos aprofundarmos ainda 
mais na questão. Mas estivemos nas áreas indíge-
nas, incluindo Raposa Serra do Sol, passamos 2 dias 
sobrevoando a região, reunindo e colhendo subsídios 
para a conclusão de um parecer que seja favorável, 
não a Roraima, mas ao Brasil.

A situação geográfica de Roraima, conforme 
V.Exa. descreveu, é excepcional. A potencialidade do 
Estado é indiscutível, porque lá encontramos campo 
propício para a atividade agrícola, graças à fertilidade 
do solo, ora constituído de savanas, ora constituído 
de florestas; graças à grande potencialidade hídrica; 
graças ao subsolo rico, inclusive em minérios estra-
tégicos. Entendo ser este o motivo maior da cobiça e 
do interesse de entidades não-governamentais e, às 
vezes, religiosas nas áreas indígenas. De maneira que 
a questão não é apenas de interesse de Roraima, mas 
do País, sobretudo de segurança nacional. São vastís-
simas as extensões de fronteira, e o próprio Exército 
tem dificuldade de entrar nas áreas.

Pasmem V.Exas., mas houve uma tentativa de 
achincalhamento deste Poder, quando o representante 
da FUNAI teve o desplante, o descaramento de enviar 
uma correspondência autorizando este Poder a entrar 
em uma área indígena. Pelo amor de Deus! Onde está 
o respeito ao Poder Legislativo?
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Mas o fato não me causa surpresa, porque há 
desrespeito ao texto constitucional. Hoje as áreas in-
dígenas são ampliadas desmesuradamente através 
de meras portarias, em franco desrespeito ao texto 
constitucional. O que a FUNAI faz desde 1988, após 
a promulgação da nova Constituição, é subverter a 
ordem jurídica. Na realidade, analisa isoladamente o 
texto constitucional do caput do art. 231, sem perceber 
que dele fazem parte parágrafos e incisos. 

Então, não há qualquer dúvida, Sr. Governador, 
de que os índios têm direito às terras, desde que haja 
ocupação tradicional, como se lê no caput do referido 
artigo. Ocorre que no § 1º está a definição de ocupação 
tradicional, com 4 condicionantes – todas cumulativas, 
nenhuma alternativa. Portanto, basta não existir uma 
delas para que não se constitua determinada área in-
dígena, por força do texto constitucional.

A área denominada Raposa Serra do Sol não se 
configura, em hipótese alguma, conforme a definição 
constitucional, terra indígena, porque não é ocupada 
atualmente em caráter tradicional. Vejam bem: o texto 
constitucional não utiliza a expressão “que ocupavam 
tradicionalmente”, mas sim “que ocupam tradicional-
mente”.

Daí por que gostaria e vou fazer essas indaga-
ções à antropóloga convidada, porque é ela que vai 
poder me responder tecnicamente. Quero, porém, 
louvar-me da presença de V.Exa., Sr. Governador, 
para fazer algumas pequenas indagações, apenas 
para reforçar meu convencimento, pois já tenho opin-
ião formada e firmada sobre a questão indígena, não 
só de Roraima, mas do Brasil. Indago a V.Exa. se em 
Roraima a FUNAI cumpre a sua função constitucional 
de tutelar os índios. 

Quando visitamos as áreas indígenas, verificamos 
nitidamente a seguinte divisão: existe a área consid-
erada Raposa e a outra considerada Serra do Sol. Quer 
me parecer que na área Raposa a população indígena 
é contrária à demarcação contínua, o que não ocorre 
na área Serra do Sol, onde a pretensão é de que a 
referida área seja demarcada de forma contínua. 

Percebi ainda que existem 2 tipos de índios em 
Roraima: na reserva Raposa Serra do Sol os índios 
já são aculturados e grande parte deles já não quer 
– como nos disseram textualmente em depoimentos 
– voltar ao passado, viver nu ou pescar, até mesmo 
porque não há mais onde pescar, assim como não quer 
voltar a caçar, porque também já não há o que caçar.

Creio que essa vontade deve ser respeitada. 
Como a Constituição permite e já existe parecer da 
Consultoria-Geral da República nesse sentido – se não 
me falha a memória, aprovado pelo então Consultor-
Geral Geraldo Quintão e homologado pela Presidência 

da República —, autorizando a demarcação descon-
tínua desta área, não há mais o que discutir. Tudo isso 
já existe. Se Jânio Quadros fosse vivo, diria: “Forças 
ocultas estão por traz de tudo isso”. Eu não diria forças 
ocultas, até porque elas estão muito claras. Na minha 
ótica, são forças estranhamente fortes, provenientes, 
lamentavelmente, de órgãos nacionais a serviço de 
interesses estrangeiros. 

Quanto à saúde indígena, verificamos que al-
gumas ONGs fazem convênios com o Ministério e 
administram os serviços dessa área. Mas V.Exa., Sr. 
Governador poderá melhor nos esclarecer, pois me 
parece que os convênios estão vencendo. Creio que 
o Estado teria todo o interesse em exercer esse poder 
que lhe é pertinente. Por que a saúde indígena está 
entregue a uma organização não-governamental, se 
temos o Poder Público?

O terceiro ponto que desejo abordar tem relação 
com a parte fundiária do Estado. Volto a dizer que Ro-
raima é um Estado virtual. Mudou de nome e deixou 
de ser território para se transformar em Estado apenas 
em algumas coisas. Na prática, a mudança não ocor-
reu. Restam apenas 9% da área total de Roraima para 
agronegócios. Ainda assim, essas áreas são adminis-
tradas pelo INCRA. Logo, 80% desses 9% constituem 
reserva legal. Roraima vai sobreviver de quê?

Devemos ter espírito de brasilidade e entender 
que Roraima tem de se desenvolver. E tem todas as 
condições para fazê-lo, desde que não atrapalhem. 
Basta isso. Tenho certeza de que o povo roraimense 
é capaz, competente, conhece seus problemas e as 
soluções.

São essas as 2 indagações a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Sr. Governador, vamos conceder a palavra em 
bloco, para que 3 Deputados se manifestem e, então, 
V.Exa. poderá responder.

Concedo a palavra ao segundo inscrito, membro 
desta Comissão Especial, Deputado Eduardo Valverde. 
(Pausa.) Ausente.

Embora o nobre Deputado tenha se ausentado 
ainda estão aqui suas anotações.

Tem a palavra o Deputado Luis Carlos Heinze.
O SR. DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE – Sr. 

Presidente, Sr. Relator, colegas Parlamentares, ilustre 
Governador Flamarion Portela, que tão bem nos rece-
beu em Roraima, quero registrar novamente o esforço 
da bancada de Roraima para que esta Comissão fosse 
constituída, visitasse Roraima e discutisse este assunto 
na Câmara dos Deputados. E aqui estamos. 

Sr. Governador, quando da visita a uma das reser-
vas indígenas ficou bem claro para todos nós que um 
certo grupo não quer a demarcação contínua dessa 
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reserva. Alguns desejam que seus costumes sejam 
preservados – e isso tem que ser respeitado –, mas 
outros já se aculturaram e pretendem continuar mel-
horando seu padrão de vida. São 2 situações distintas. 
Quem sabe conseguimos acertar isso e contornar a 
situação. 

Um fato nos chamou a atenção, Sr. Governador, 
em uma das reservas que visitamos: o número de in-
dígenas no local. O senhor fala em 23 grupos, mas o 
levantamento que eles fizeram – inclusive constante 
de um mapa muito bonito, que eles devem mostrar a 
todo mundo – aponta para 43 mil índios.

Fiz anotações, para mostrar que tais informa-
ções devem ter embasado o relatório do Ministro da 
Justiça, dizendo que a maioria era favorável à reserva 
contínua. 

Então, o que se dizia era que 8 mil índios, se 
não me engano, eram contrários à reserva contínua; o 
restante era favorável. Porém, há números diferentes. 
O senhor fala em 23 ou 31 mil, enquanto eles falam 
em 43 mil. São números distorcidos e isso muito nos 
preocupa.

Com a Prefeita Flora falamos sobre algumas 
reservas dentro do Município de Uiramutã onde se 
dizia haver 7.325 índios. Mas o Município todo tem 
5.793 habitantes. Vejam essas distorções. São números 
apresentados – quem sabe? – às vezes até para con-
seguir recursos. 

Cabe à bancada de Roraima, até para poder 
questionar esses números, levantar essa questão na 
audiência pública que será realizada em Roraima. É um 
detalhe que serve para mostrar que algumas informa-
ções não são sérias. Aí está o mapa. (Mostra mapa.) 
O pessoal está trazendo o mapa em que identificamos 
aldeia por aldeia. Eles nos mostraram a situação de 
cada uma das aldeias. É um mapa muito bonito, para 
inglês ver, e não para nós. 

Portanto, acho que é uma questão extremamente 
importante.

Sou engenheiro agrônomo, produtor rural, perten-
ço à Comissão de Agricultura. E um ponto que nos 
chama atenção é a agricultura do Estado de V.Exa. Vi-
mos gaúchos, paranaenses, enfim, inúmeras pessoas 
já plantando. Pessoas que foram para aquele Estado 
exatamente para isso.

Quero chamar a atenção do Deputado Lindberg 
Farias para o seguinte: faço oposição ao Governo Lula, 
mas sou brasileiro acima de qualquer coisa, e a gente 
tem que pensar no nosso País. Se este País hoje tem o 
desemprego e a miséria que conhecemos, apesar das 
suas potencialidades, o cidadão brasileiro tem o dever 
de primar por desenvolver essas potencialidade. 

Quando vemos o desenvolvimento da agricultura 
no Centro-Oeste, no Norte e no Nordeste brasileiro, 
percebemos o quanto evoluímos desde os governos 
revolucionários dos anos 70. E há pouco falei ao Depu-
tado Moacir Micheletto sobre o nosso ex-Ministro da 
Agricultura, Alysson Paulinelli, que criou a EMBRAPA 
e praticamente desbravou e foi o idealizador desse 
novo Brasil, desde Juscelino, que começou esse im-
pulso. Então, se no Brasil há essa produção hoje, tal 
fato deve-se ao Centro-Oeste, ao Norte e ao Nordeste 
brasileiro. O Estado do Mato Grosso é hoje o maior 
produtor de soja e um dos maiores produtores de al-
godão, cana-de-açúcar, arroz, milho, quer dizer, um 
dos celeiros do mundo, assim como os Estados de 
Tocantins, Goiás e outros. Se esses Estados tivessem 
os entraves que o seu Estado está tendo, certamente 
o Brasil não produziria os 127 milhões de toneladas 
de grãos de hoje.

É louvável o que os gaúchos fizeram, mesmo sem 
tecnologia e pesquisa, mas na raça; o que também fiz-
eram os produtores de vários Estados do Nordeste, do 
Centro-Oeste e do Sul, que migraram para Roraima 
para fazer a agricultura que vocês têm hoje em míseros 
20, 30, 40 mil hectares plantados, quando poderiam 
plantar 1 milhão ou 2 milhões de hectares.

Isso nos foi mostrado por pessoas que já colo-
nizaram aquele Estado, que foram para lá há mais de 
100 anos, gente que era pecuarista, produtora, mas 
que foi retirada de suas terras, como o senhor mesmo 
mostrou aqui. 

Essa é uma preocupação nossa. A gente pensa 
em um país que precisa aumentar a produção de grãos 
e de carne; que precisa aumentar o número de em-
pregos – e o senhor tem desemprego lá, como há em 
todo o Brasil – e lá temos essa fronteira agropecuária. 
Lá existem reservas minerais, inúmeros recursos que, 
casualmente, situam-se dentro da área de reserva que 
está para ser demarcada. E tudo isso “casualmente”.

O general Lessa, em sua apresentação, clamou 
pelo sentimento de brasilidade, mostrando os potenci-
ais de água que tem o País, em especial o Estado de 
V.Exa.. Percebe-se que há realmente forças estranhas 
com interesse nesses recursos. 

Acho ser esta uma oportunidade extremamente 
importante para que o Estado de V.Exa. e os Parla-
mentares de Roraima, juntamente com esta Comissão, 
tomem a responsabilidade por essa demarcação. Esta-
mos hoje discutindo a demarcação contínua ou descon-
tínua dessas reservas, mas acho que o assunto em 
pauta é muito mais abrangente.

Como bem falou o Deputado Asdrubal Bentes, 
trata-se de um Estado onde o INCRA determina quais 
são as terras exploráveis, restando ao Governo apenas 
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9%. Mas não tem sequer os 9%, porque os produtores 
que trabalham nesses 9% não têm tranqüilidade em 
suas atividades.

Essa é uma preocupação que tenho como 
brasileiro, ao ver o potencial de um Estado que pode 
ser desenvolvido em todas as instâncias, em todas as 
esferas, ser castrado. 

É responsabilidade também do Presidente da 
República, que em comícios, em seu programa de Gov-
erno tanto falava sobre o aumento da produção e do 
emprego. E é justamente em Roraima que temos uma 
real potencialidade, não apenas para os roraimenses, 
mas para os brasileiros que possam lá estar.

E ainda vemos o pessoal criticando os padres que 
lá chegaram e que participam desses conflitos. 

Não sei se o Deputado Lindberg Farias já con-
seguiu comprovar o que o Deputado Estadual nos fa-
lou a respeito das terras que o WWF tem na Guiana. 
Mas vemos as reservas que estão sendo formadas, 
que já existem na Venezuela, na Guiana e no seu Es-
tado, no lado brasileiro, para formar uma grande nação 
Ianomâmi, quem sabe, daqui a alguns anos.

É uma preocupação que temos aqui. Já discu-
timos esse assunto entre nós, os Parlamentares que 
lá foram, na reunião que tivemos semana passada. É 
extremamente preocupante essa situação. É respon-
sabilidade desta Comissão, em especial do Presidente 
e do Relator, captar todas essas informações, fazer um 
laudo, um trabalho para o Brasil, e não apenas para 
Roraima. O País carece desse esforço.

Causa estranheza quando fazemos a leitura dessa 
realidade. É o óbvio. Qualquer pessoa de bom senso, 
não interessa a coloração partidária, pode enxergar o 
que estamos vendo nesse momento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Estamos recebendo uma avaliação, primeiro, 
dos Deputados da Comissão. Em seguida, passarei a 
palavra aos Deputados de Roraima.

Tem V.Exa. a palavra, Deputado Eduardo Val-
verde.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Gos-
taria de cumprimentar o Governador Flamarion Portela 
pela exposição e pela preocupação de querer o melhor 
para seu Estado, para seu povo. Essa é uma atitude no-
bre, que está dentro de um contexto atual: a sociedade 
brasileira tem que fazer algumas opções. A sociedade 
brasileira no passado não fez opção para preservação 
das nações indígenas. Por isso, após alguns séculos, 
esses povos foram quase dizimados no Brasil. Evidente-
mente, hoje, em função de algumas políticas positivas 
implementadas pelo Governo brasileiro, demarcando 
áreas, fazendo políticas públicas, o número desses 
povos vem aumentando. Há também uma maior con-

sciência de cidadania e dos direitos originários que a 
Constituição Federal concedeu aos índios. É natural 
que haja uma demanda por demarcação, por expan-
são de áreas demarcadas e homologação das áreas 
demarcadas. Esse é um ônus que a sociedade tem de 
suportar e entender como legítimo. Não podemos viver 
em um país onde haja exclusão, ou seja, não é acei-
tável que, para a convivência dos não-índios, devamos 
excluir os índios. Não há mais espaço na democracia 
brasileira para se trabalhar com exclusão. 

Essa problemática não atinge somente o Estado 
de Roraima, mas todos os Estados da região amazôni-
ca, onde se situam os principais povos que não foram 
dizimados em função da dificuldade de acesso, durante 
os séculos XVIII e XIX, porque estavam longe, escondi-
dos, arredios, diferentemente do que ocorreu no Sud-
este e no Sul, onde nações inteiras foram dizimadas. 
Hoje alguns sobreviventes estão restritos a pequenas 
áreas de reservas, em pequeno número. 

A tônica agora aponta para um outro caminho: a 
partir do momento em que a democracia se amplia no 
Brasil e o respeito às minorias étnicas do País passa 
a se consolidar, evidentemente que essa problemática 
da expansão das áreas demarcadas e de povos que 
reivindicam a sua cidadania e sua identidade indígena 
também se amplia.

Há, portanto, esse choque entre a sociedade 
não-índia, que quer terra para plantar, para expandir 
sua economia, melhorar a qualidade de vida e ampliar 
o seu espaço de produção, e essas populações que 
querem também ter o mesmo direito dos não-índios 
de pensar no seu futuro.

Creio que alguém deve arcar com esse ônus. 
Não podemos mais jogá-lo para as comunidades in-
dígenas. Elas têm o direito de pensar no futuro, de de-
sejar uma área de reserva maior, para crescimento do 
número de seus indivíduos. E esse ônus maior precisa 
ser compensado. 

Sou de um Estado em situação equivalente ao 
Estado de Roraima: Rondônia, que também passou por 
essa discussão de modelos. O Estado de Rondônia foi 
o Estado da Região Norte onde mais houve expansão 
da fronteira agrícola e onde mais houve conflito com 
as populações indígenas em função dessa expansão. 
Este debate também se dá naquele Estado. O que fazer 
para que a população não-índia não seja adversária 
da população indígena? O que fazer para que todos 
os povos não-índios e índios dessa região consigam 
viver em harmonia? O que fazer para que a população 
não-índia tenha acesso à terra, para plantar, produzir 
e prosperar? O que fazer para que haja uma aceita-
ção por parte da população não-índia dos seus irmão 
índios, para que eles tenham a sua reserva e possam 
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manter suas tradições e cultura? Devemos achar ma-
neiras compensatórias. 

Minha opinião é de que os Estados da Região 
Norte não devam ser apenados por preservar e garantir 
à população indígena o seu espaço. Não vou por esse 
viés. O ônus que o Estado de Roraima pagará com a 
manutenção da reserva da forma que foi proposta será 
muito alto, apesar de haver um laudo antropológico que 
não podemos contestar, porque contém os elementos 
que denotam o espaço territorial tradicional das popu-
lações Macuxi, Igaricó etc. Acho que a população não-
índia de Roraima não pode ser apenada por isso. 

Por essa razão, defendo na Comissão que seja 
homologada a reserva da forma apresentada pela FU-
NAI, mas que o Governo brasileiro venha a compensar 
o Estado de Roraima com alternativas econômicas, 
alternativas de financiamento para que outras formas 
produtivas sejam desenvolvidas.

Recentemente a EMBRAPA detectou a saliva 
de um sapo que tem grande potencial de cura para 
a dengue, doença que grassa na região amazônica, 
onde há uma riqueza florestal imensa.

Temos que conceber a Amazônia sob uma ótica 
diferenciada. Talvez o espaço para a soja, para o arroz, 
para o agronegócio tenha que ser repensado nessa 
região em troca de um outro modelo econômico que 
possa trazer para a população da Amazônia o mesmo 
grau de desenvolvimento e a mesma quantidade de ren-
da, porém, mediante o exercício de outras faculdades, 
como o desenvolvimento sustentável, o assentamento 
florestal e a pesquisa que permita conhecer melhor a 
floresta e dela se retirar o essencial para melhorar a 
qualidade de vida amazônica. 

O Estado de Roraima não pode ser prejudicado 
ao se adotar essa medida.

No início do processo de discussão, evidente-
mente, podemos nos espantar com o debate sobre 
desenvolvimento sustentável, principalmente quando 
temos hoje a economia do Brasil dependente da soja, 
do arroz, do feijão, ou seja, do agronegócio. Mas a partir 
de um outro entendimento, qual seja o de que é pos-
sível desenvolver formas econômicas corretas que per-
mitam elevar a qualidade de vida sem ter como matriz 
o agronegócio, mas negócios de caráter sustentável e 
democrático, em harmonia com o meio ambiente e as 
populações tradicionais, talvez achemos a solução.

Esse é o ônus, mas também é um desafio que 
nós, amazônidas, devemos abraçar. Entendo que com 
essa solução para a Reserva Indígena Raposa Serra 
do Sol também outros problemas dos Estados de Ro-
raima, Rondônia, Amapá, Pará e Amazonas estariam 
resolvidos.

Não podemos discutir a questão de Roraima sem 
que aquele Estado esteja inserido em um modelo de 
desenvolvimento mais compatível com a realidade 
ambiental da região amazônica.

Para não desautorizar o estudo feito pela equipe 
técnica do Estado de Roraima – um estudo perfeito –, 
quero apenas dizer que foi realizado dentro daquela 
concepção tradicional. Se colocarmos um outro viés, 
talvez tenhamos um novo entendimento.

Esta Comissão deve ter a capacidade de conhecer 
o outro lado, um novo modelo, e com isso compatibili-
zar a homologação com esse novo modelo alternativo 
que permitiria melhorar a qualidade de vida e ajudar o 
Governador a cumprir seu papel constitucional.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Com a palavra o Relator, Deputado Lindberg 
Farias. Em seguida, passaremos a palavra aos com-
panheiros de Roraima.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Sr. 
Presidente, pela ordem. Houve modificação do critério 
de resposta depois dos 3 Deputados?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – O Relator tem várias perguntas a fazer ao Sr. 
Governador e, por tal razão, começamos pelo bloco 
dos Srs. Deputados da Comissão Especial. Em segui-
da, passaremos a palavra aos Deputados do Estado 
de Roraima.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Após 
a resposta do Governador?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Após a resposta do Governador.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Lindberg 
Farias.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Sr. 
Governador, devo dizer que participei daquela visita 
ao Estado de Roraima e, na verdade, a única idéia 
preconcebida que tinha sobre o assunto estava relacio-
nada à soberania nacional e à nossa fronteira. Quanto 
à demarcação em área de fronteira, preocupa-me o 
fato de que, na área Ianomâmi, do lado da Venezuela, 
há uma enorme área contínua; ao todo são 17 milhões 
de hectares. 

Começamos a perceber – e muita gente pode 
achar paranóia nacionalista – a movimentação de al-
gumas ONGs e grupos que vêm estimulando um dis-
curso no qual defendem a falta de condições ao País 
para demarcar e manter uma área indígena protegida. 
Não se trata de paranóia nacionalista. Sinto que vamos 
ter esse problema no futuro e considero fundamental 
discutirmos, dentro de toda essa demarcação das 
áreas indígenas – e temos que demarcá-las mesmo 
—, a questão da preservação da nossa soberania e 
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da segurança de nossas fronteiras. Se olharmos a 
situação do mundo, a política hegemônica dos Esta-
dos Unidos, vamos perceber que precisamos ter essa 
preocupação. A preocupação de setores das Forças 
Armadas e de setores nacionalistas de nosso País não 
vem do nada. Assistimos à palestra do General Lessa, 
na Amazônia, quando pudemos examinar documen-
tos e materiais de algumas organizações, assim como 
ouvir depoimentos inclusive de Primeiros-Ministros e 
Vice-Presidentes da República do mundo inteiro sobre 
o conceito de soberania relativa sobre algumas áreas 
da Amazônia. Há teses que defendem a existência de 
nações autônomas ali.

Portanto, minha única preocupação, ao fazer 
parte daquela Comissão, era essa. Claro que essa 
preocupação não vai se encerrar com o trabalho de-
sta Comissão nem com essa demarcação. Devemos 
ficar sempre atentos para esse problema e vigilantes 
em relação à nossa fronteira e aos nossos limites ter-
ritoriais. Viajei para aquele Estado com essa isenção. 
Não tenho nenhuma relação com o Estado de Roraima 
e nunca defendi, na minha vida inteira, interesses de 
fazendeiros ou de produtores rurais. Considero justo e 
legítimo que exista quem os defenda, mas nunca tive 
nenhuma relação com aquele Estado. 

Entendo, nobre Deputado Eduardo Valverde, que 
esta Casa pode ajudar na costura de um grande acordo 
político para que seja efetivada essa homologação, 
pois o decreto de regularização das áreas indígenas 
está nas mãos do Presidente Lula. No entanto, o de-
creto não foi editado em razão de problemas reais. 
Não adianta fingir que não existem problemas reais. 
Há um problema federativo e social. Há, sim, um prob-
lema federativo. Toda representação legal do Estado de 
Roraima, desde o Governador a todos os Deputados 
Federais e Estaduais, se levanta contra a forma como 
está sendo conduzido esse processo. Pode haver toda 
discordância lá, mas trata-se de toda a representação 
legal de um Estado.

Gostaria de que, na intervenção do Governador, 
essa questão fosse discutida e que fosse levantado um 
histórico desse último período. Quero saber também 
das atividades produtivas, Deputado Eduardo Valverde, 
enfim, do que tem acontecido com o Estado. Em espe-
cial, quero saber concretamente, já que a discussão é 
sobre a demarcação da área Raposa Serra do Sol, o 
que significam as plantações de arroz para o Estado. 

Em relação às áreas indígenas, quero saber se há 
alguma idéia do Estado no que diz respeito à produção 
naquela área, pois o que me chama a atenção – e vai 
ser interessante o dia em que para cá vierem os rep-
resentantes de todas as entidades – é o fato de que 
existe uma diferença: na área Ianomâmi vemos que há 

índios primitivos e nômades. Além disso, existe uma 
mata fechada. Confesso aos senhores que fiquei im-
pressionado quando sobrevoei a área, por muito tempo, 
de helicóptero. Do alto, pudemos ver aqueles enormes 
campos, os lavrados, áreas enormes. Volto a dizer que 
a diferença é que os Ianomâmis são índios sedentários, 
com um grau de integração razoável, mas que produ-
zem em campos, em lavrados. Em cada comunidade 
visitada vimos comunidades com duas posições – os 
Maturucas também —, pois os índios também afirma-
ram querer condições para produzir e plantar.

Pergunto ao Governador se há alguma idéia, em 
relação à mesma área, de como estimular a produ-
tividade dos próprios índios. Esta questão também é 
discutida em Mato Grosso. É possível a existência de 
parcerias? Como facilitar a produtividade naquelas 
áreas? Devemos dar início a esse debate.

É oportuno ressaltar que essa homologação só 
será efetivada se formos capazes de costurar um 
acordo. Quero saber o seguinte: se hoje o Presidente 
Lula assinasse o decreto que prevê a homologação 
da área indígena, o que aconteceria? Existe uma ci-
dade naquela região, a sede é a cidade de Uiramutã; 
as outras cidades, Pacaraima e Normandia, não são 
sedes, pois uma parte do Município está na reserva. 
O que me chamou a atenção quando visitei a sede 
foi o fato de que ela é uma cidade indígena e não 
uma cidade de garimpeiros, de brancos incrustados 
ali dentro. Uma moça fez o seguinte depoimento: “Eu 
sou índia, meu pai é índio e meu avô é índio, mas sou 
casada com um cearense”. O que vai acontecer com 
aquilo lá? O que significa isso para aquela cidade? Há 
um problema real.

O que me chocou também foi o problema indí-
gena, porque há posições diferentes entre os próprios 
índios. O Senador Jefferson Péres, em seu depoimento 
no Senado Federal, disse que lá, diferentemente dos 
Ianomâmis, existiam várias etnias. Mas há um problema 
diferente: são tribos com posições opostas. Visitamos 
Maturuca e Flexal e constatamos que há uma grande 
radicalização. Quero saber o que acontecerá se não 
existir um grande acordo envolvendo todos daquela 
região, pois, no outro dia, haverá convivência entre eles. 
Por isso entendo que há problemas sociais graves. O 
que vai acontecer no outro dia? Como vai ser a ad-
ministração, por exemplo, de Maturuca e Flexal? Como 
será resolvida essa questão?

Estou convencido de que só haverá alguma 
solução se não houver crises e se conseguirmos con-
struir minimamente, com todos os agentes possíveis 
– e entendo que o Deputado Eduardo Valverde pode 
nos ajudar –, um acordo para que possamos viabilizar, 
de fato, a homologação. Do jeito que está, o próprio 
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Presidente Lula está numa saia-justa. O Presidente 
tem uma luta histórica na defesa dos direitos indíge-
nas, mas sabe que, se assinar um decreto, em meio 
a esse barril de pólvora, a situação se tornará muito 
complicada.

De um lado há um Estado que se sente prejudi-
cado violentamente pela União – e acho que é o mais 
grave conflito federativo atual, porque se desenvolve 
um sentimento contra a União e contra o Brasil quando 
só se retira daquele Estado; de outro, há o problema 
entre os índios, podendo haver conflitos graves entre 
eles, além da dificuldade enfrentada pela atividade 
produtiva do Estado.

Ao viajar por todo o Estado – e volto a dizer com 
a franqueza de quem nunca na vida defendeu inter-
esses de produtores ou fazendeiros, apesar de recon-
hecer como legítimo quem os defende –, constatei uma 
área enorme daquelas, com campos e campos, onde 
se viaja horas sem ver nada sendo produzido. Apenas 
quando sobrevoamos as plantações de arroz vemos 
aquele verde, vemos produção.

Quando se conversa com qualquer tribo indígena 
no Estado, percebe-se que todos querem produzir, 
querem plantar. A FUNAI tem que investir. Temos de 
elaborar políticas públicas que signifiquem investimento 
para aquela região. Mas pergunto também – e creio 
que esta Comissão não vai resolver isso – em meio 
a este debate: será possível fazer parcerias, arrenda-
mentos ou o que seja?

Esse é um debate que devemos começar a faz-
er, para ver se podemos viabilizar não só o Estado de 
Roraima, mas a própria comunidade indígena, que a 
nossa visita também mostrou que vive em situação 
de miséria.

É essa a minha intervenção, Sr. Governador. Que-
ria que o senhor realçasse mais em suas respostas 
esse aspecto federativo, sobre o que está perdendo o 
Estado de Roraima e o que significa a homologação 
do jeito que está para o Estado de Roraima. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Encerramos as intervenções dos Deputados 
da Comissão.

Eu também gostaria de fazer 3 perguntas, Sr. 
Governador. Por que não foi construída a usina hi-
drelétrica, visto que estamos comprando energia da 
Venezuela? Quem está falando a verdade quanto ao 
número de indígenas? Quem está com o número ver-
dadeiro? E por que só há religiosos estrangeiros nesse 
movimento todo?

Com a palavra o Sr. Governador.
O SR. FLAMARION PORTELA – Peço permissão 

aos nobres Parlamentares para começar fazendo um 
comentário sobre o questionamento do Sr. Relator, 

até porque a pergunta feita por V.Exa. é a que nós nos 
fazemos no dia-a-dia. Se hoje acontecesse o ato do 
Sr. Presidente da República, ratificando a Portaria do 
Ministro Renan Calheiros e homologando a Reserva 
Raposa Serra do Sol em área contínua, o que acon-
teceria em Roraima?

Acho que, se perguntarem a qualquer um de nós, 
roraimenses, também temos absoluta dúvida, porque 
há muitas incógnitas sobre muitos comportamentos. 
O Presidente Lula fez essa pergunta quando em con-
versa que tive com S.Exa., o Ministro José Dirceu, o 
Ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, e o Sr. 
Luiz Dulci. O Presidente fez a seguinte pergunta ao 
Ministro Márcio Thomaz Bastos: “E os recursos para 
a indenização das pessoas, de onde viriam? Qual o 
montante dessa indenização?”

Perguntem amanhã à FUNAI se ela sabe o mon-
tante da indenização. Perguntem à FUNAI onde é que 
essas pessoas seriam reassentadas, por exemplo, os 
executores ou essas pessoas que são índias ou índios 
e se casaram com não-índios. Já que temos um grupo 
específico de não-reassentados, essas pessoas iriam 
se avolumar nas periferias dos centros urbanos, na 
capital ou em outro lugar qualquer? Ninguém ainda 
soube e sabe responder.

Se se perguntar a qualquer autoridade federal hoje 
como se processará o ordenamento após a homologa-
ção, estas não saberão responder. Se já chegaram 
à conclusão, assim o fizeram recentemente, porque 
até o dia em que participei da conversa não sabiam. 
Primeiro, as autoridades não têm a mensuração de 
valor, uma avaliação já calculada, nem disponibilidade 
de terras para reassentar as pessoas. Afirma o Ministro 
que, conseqüentemente, ninguém vai sair de lá sem a 
justa indenização e sem o reassentamento.

Conseqüentemente, se homologassem a demar-
cação hoje, essas pessoas teriam que conviver durante 
muito tempo. E o que é pior: como ficam então Maturuca 
com Flexal? Como fica, então, Contão com Cantagalo? 
Refiro-me a comunidades vizinhas com posições dife-
rentes, mas que estão na mesma base física e muito 
próximas. Será que vão voltar ao primitivismo, pegar 
em flechas, em terçados, facas e paus e vão guerrear? 
Vamos voltar à disputa pela terra? Não sei, Deputado 
Lindberg, o que acontecerá amanhã. São interrogações 
e incógnitas que estou dividindo com todos. Não temos 
segurança do que vai acontecer, porque a coisa para 
nós ainda não está lúcida, cristalina. Não está claro 
como será o dia de amanhã.

O que significa para Roraima esse segmento 
produtivo consolidado? Significa que essas pessoas 
foram para lá de boa-fé; têm vida em Roraima, nasceram 
do nada; não chegaram ricos, comprando e investindo, 
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mas foram irrigando a terra também com o suor do 
seu rosto. Foram calejando as mãos e progredindo, 
evoluindo. E hoje eles têm, sim, mecanização nas suas 
terras, equipamento e tecnologia, mas tudo construído 
com muito suor.

Até 1993 essas pessoas estavam absolutamente 
tranqüilas. De um minuto para outro essas pessoas 
foram chamadas de invasoras. O que é ser invasor, se 
eu estou lá, adquiri um pedaço de terra, assentei-me 
e comecei a produzir? Depois que lá estou, vem um 
grupo e diz que essa área também está englobada na 
Raposa Serra do Sol? Será que essas pessoas podem 
ser invasoras?

O Deputado Valverde disse algo com o que con-
cordo: o Brasil pode até ter um débito com as comuni-
dades indígenas. E acho que tem – não estou dizendo 
que não tenha –, mas Roraima vai ter que pagar essa 
conta sozinha? Só Roraima vai pagar a conta? Vamos 
partilhar um pouquinho! O Estado do Deputado só tem 
17% de área demarcada; por que Roraima tem que 
ter 46% ou 50%? Vamos partilhar. Não somos contra: 
queremos, sim, a terra indígena.

Volto a afirmar: é um segmento consolidado, 
gerador de emprego, que dinamiza a nossa economia 
e exporta, tornando-nos auto-suficientes. O que pode 
acontecer ao retirarmos essas pessoas que estão lá 
há tanto tempo com toda essa tecnologia a que me 
referi? Vai-se gerar mais intranqüilidade, assustar ai-
nda mais as pessoas que querem investir e produzir 
em Roraima. Pode ser um verdadeiro “xô, vão embo-
ra”. Pode ser. Os indivíduos estão lá há tanto tempo 
e aí, de repente, têm que sair. E os Deputados “viram 
com os próprios olhos”, como disse o Deputado Lind-
berg Farias. Os Deputados viram aquele campo natu-
ral quando voaram no helicóptero do Exército. Viram 
aquela infinidade de campo sem qualquer árvore, só 
o capim nativo. Estava tudo vazio, vazio, vazio. Voa-se 
horas vendo-se o vazio. De repente, chega-se numa 
várzea, num rio, e vê-se aquele oásis, mas um oásis 
de produção, não de deterioração ou de agressão ao 
meio ambiente. É um oásis de coisa boa. 

O que significa o arroz? Significa, acima de tudo, 
o susto, a intranqüilidade, a insegurança que pode vir 
a ser reinante.

Em Roraima toda a educação é dada basicamente 
pelo Estado. Disse agora há pouco que o Estado de 
Roraima tem 265 escolas em comunidades. Os profes-
sores são concursados, efetivados e com segurança 
funcional. A companhia energética do Estado de Ro-
raima produz energia. À época do Presidente Sarney 
o que aconteceu? Separaram as empresas fornece-
doras de energia, ficando com a ELETRONORTE o 
fornecimento de energia para a capital, que tem 63% 

da população do Estado, com bom poder aquisitivo, 
ou seja o filé. O osso ficou para a companhia estadual, 
que produz energia em 126 comunidades, das quais 
90 não podem pagar por isso. Esse é o braço social 
da empresa estadual de energia. Dentre essas 90 co-
munidades, 46 são comunidades indígenas e não pa-
gam energia sob hipótese alguma. Os operadores são 
índios, a água é fornecida pelo Estado e o controlador 
do sistema é índio.

O Governo do Estado – e não a FUNAI – mantém 
toda essa estrutura para as comunidades. O Ministé-
rio Público Federal também questiona: como é que o 
Estado produz a energia gratuitamente para a comuni-
dade? A nossa empresa é absolutamente deficitária e 
a ANEEL nos cobra providências. Mas como o Estado 
vai cobrar energia do índio se ele é tutelado? Existe 
esse conflito de legalidade difícil de resolver.

Fizemos uma provocação e enviamos ofício à FU-
NAI solicitando o pagamento da energia; sabem o que 
a FUNAI sugeriu? Que o Estado deixasse de gerar e 
de distribuir energia para as comunidades. Se visitar-
mos qualquer comunidade que ainda não tem energia 
– e sábado visitei duas delas –, o primeiro pedido que 
ouvimos é energia, depois vem o resto. Querem en-
ergia para poder ligar a televisão e assistir ao futebol, 
ao noticiário etc. E o Estado vai tirar essa energia? É 
claro que não. O braço social da empresa continuará 
bancando isso. O Estado faz tudo, a FUNAI, não.

Em São Marcos, quando se pega o eixo da BR-
174, à margem esquerda do Rio Surumu, vê-se uma 
estrutura bonita: cabines duplas, microônibus, ôni-
bus, casas confortáveis. Lá está a ONG São Marcos. 
Segundo o Prefeito do Município de Pacaraima, são 
pagos 84 mil a 11 pessoas. Continuando na BR-174, 
também se passa pela Maloca do Sabiá, Maloca da 
Boca da Mata, Maloca Sorocaima I, Maloca Sorocaima 
II e Maloca do Bananal. Compare como os índios vi-
vem e como a ONG São Marcos vive.

Um rapaz da Polícia Federal contou-me que parou 
para tomar um banho no rio quando chegou um es-
trangeiro e lhe disse que ele não poderia tomar banho 
lá porque era terra indígena. Era um rio de água cor-
rente, gostosa, limpa e cristalina. E não se pode tomar 
banho! Chega um estrangeiro, aborda a pessoa e diz 
que não pode. Essas coisas acontecem em Roraima 
e as pessoas não sabem.

As comunidades têm vontade de produzir e ex-
istem exemplos disso. Os senhores visitaram a comuni-
dade do Flexal, onde o acesso é difícil, pois fica em cima 
da Serra do Uiramutã. A Prefeitura, em parceria com o 
Estado, mecanizou o cultivo, corrigiu o solo com adubo 
e plantou feijão. Embalamos o feijão e comercializamos 
o feijão flexal, produzido naquela comunidade. Esse 



40402 Sábado 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2004

feijão está sendo comercializado em Boa Vista. Estão 
produzindo, se não me falha a memória, 15 toneladas, 
das quais metade foi retirada para a auto-sustentabi-
lidade e a outra metade comercializada. Sabe o que 
fizeram com o dinheiro arrecadado? Compraram gado; 
34 reses. Portanto, a comunidade produz e vende de 
forma coletiva, e o bem é de todos. Em Raposa Serra 
do Sol, como disse há pouco, há a piscicultura e out-
ros exemplos, como o da mandioca. Deputado Lind-
berg Farias, o que nunca houve foi apoio para o índio 
produzir. Há uma campanha extraordinária, fantástica, 
para acesso à terra, mas quando a terra é consolidada, 
homologada, partem para a briga por outra terra. Por 
exemplo, em São Marcos a terra está consolidada, mas 
o índio está lá jogado. E continuam trabalhando para 
ter a Raposa Serra do Sol. A terra é um componente 
importante, mas por si só não é o que vai resolver a 
vida do índio. Eles têm vontade e compromisso de 
produzir, não querem mais carregar a mandioca nas 
costas nem andar de tanga, querem estrada para es-
coar a produção, querem trator e arado.

A FUNAI, como órgão federal, o que tem que 
fazer? Tem que ouvir a todos. Triste é o gestor de um 
órgão como a FUNAI que perde a capacidade de dia-
logar com as mais variadas correntes. Não há nada 
mais enriquecedor para o ser humano – e por isso sou 
fã do Poder Legislativo – do que esse confronto de 
idéias, a convivência com o contraditório. O Executivo 
é muito bom: nomeia, demite e libera recursos com a 
caneta do Presidente, do Governador ou do Prefeito. O 
Judiciário prende e solta. No Legislativo não, cada um 
tem sua idéia. Há aqueles com maior poder de conven-
cimento, mas na hora de votar todos têm o mesmo voto. 
No Legislativo é exercitado o princípio do contraditório, 
mais do que em qualquer outro Poder. A FUNAI tem 
que ter essa cabeça, tem que ter essa abertura. Temos, 
por exemplo, três organizações indígenas: SODIUR, 
ALID/CIRR e ARIKON, além do Conselho Indígena 
de Roraima, mas a FUNAI não recebe nem conversa 
com nenhum de seus dirigentes, só com o Conselho 
Indígena de Roraima. Entretanto, nesse momento de 
conflito e de tensão tem que haver a capacidade de 
diálogo. É o que, com minha limitação, procuro fazer. 
Jamais quero perder a capacidade de dialogar com 
quem quer que seja.

No final do ano fiz uma visita ao Bispo D. Apa-
recido e disse: “D. Aparecido, vamos abrir um diálogo 
com o Conselho Indígena de Roraima”. Então, qualquer 
que seja o resultado da homologação continuaremos 
vivendo em Roraima e enfrentando os mesmos prob-
lemas. Não temos como fugir disso. Qualquer que seja 
a forma, a nossa vida aqui está e aqui continuará. Sou 
da Igreja, praticante, mas não posso fugir do meu papel 

institucional de governante de ter a posição que repre-
sente a sociedade. Por isso quando converso com um 
padre mostro o que tenho que fazer na defesa maior 
dos interesses do Estado.

Volto a dizer: é preciso estabelecer uma política 
pública que consolide essa vontade dos índios e que 
lhes dê condições de produzir. É claro que, como são 
muitas as comunidades, não é possível fazer tudo de 
uma vez, mas é possível iniciar projetos pilotos que 
sirvam de exemplo para outros.

Quanto à usina hidrelétrica Cotingo, Deputado 
Moacir Micheletto, ela é relativamente pequena – se 
não me falha a memória, de 300 megawatts –, mas 
supriria Roraima e teria capacidade até de atender aos 
vizinhos. Está localizada na Reserva Raposa Serra do 
Sol, e importamos energia da Venezuela. O Brasil e o 
mundo sabem que a Venezuela vive, principalmente nos 
últimos tempos, uma verdadeira instabilidade política. 
Caso ocorra o derrubamento de uma torre, por exem-
plo, Roraima fica sem energia, porque não temos a 
nossa própria, e os brasileiros não têm domínio nem 
controle sobre isso. É algo a se pensar. Temos de pen-
sar no progresso. Amanhã vamos precisar disso se 
quisermos crescer. Hoje importamos 200 megawatts, 
amanhã importaremos de 300 a 400 megawatts, ou 
ficaremos com pendência de energia. 

A questão do número de índios depende do inter-
esse. A verdade nua e crua é que há grande manipula-
ção de números. Fiz questão de citar o número oficial 
do IBGE. Não citei número de órgão algum do Estado; 
citei do IBGE, citei do ISA – Instituto Sócio Ambiental, 
uma organização de dimensão nacional que não é de 
Roraima. Quando citei 23 e 31 mil busquei os 2 extre-
mos. O que sai daí não merece crédito, porque são pes-
soas que manipulam números; é assim que acontece. 
Lembrem-se que em conflito recente fizeram algo que 
repugnamos, que condenamos veementemente. Quero 
dizer mais uma vez que para evitar qualquer tipo de 
derramamento de sangue ou conflito, eu negociava de 
manhã, de tarde e de noite para liberar aqueles mis-
sionários. E, uma vez liberados, foram direto para o IML, 
não a meu pedido, mas das organizações indígenas, 
para mostrar ao mundo que não tinham sofrido nenhum 
tipo de agressão. Porém, o que foi noticiado lá fora foi 
que eles haviam sido torturados, sofrido agressões. 
Eles ratificaram em toda a imprensa que não sofre-
ram agressão alguma, e os laudos confirmaram isso. 
Então, há essa difusão de notícias inverídicas. Quando 
falo em número procuro referir-me a entidade que não 
tenha nenhuma ligação com Roraima, que está acima 
disso. Se projetamos os números do ISA, o extremo 
superior, podem ter certeza de que hoje Roraima deve 
ter aproximadamente 35 mil índios. 
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Quanto aos religiosos de Roraima, temos uma 
história. O Dr. Gursen de Miranda é Juiz de Direito, 
Professor de Direito Agrário, ex-Promotor no Pará, fez 
concurso para juiz em Roraima, enfim, é um estudioso 
no assunto e coordenador do nosso grupo montado 
ano passado. Benevolentemente, o Dr. Gursen trabalha 
muito mais para contribuir com o Estado de Roraima, 
pelo fato de ser um estudioso. Não é por outro motivo 
que ele está lá e sempre conviveu harmoniosamente 
com essa questão. 

Há muito tempo, chegou em Roraima um bispo 
italiano chamado D. Aldo Mongiano. Ele veio de An-
gola onde participou, segundo os estudiosos, daquelas 
guerrilhas. D. Aldo veio junto com o Padre Jorge, que 
ainda hoje está em Maturuca – os senhores não ti-
veram oportunidade de conhecer Padre Jorge, porque 
quando alguém de fora chega lá ele se esconde; mas 
no dia-a-dia Padre Jorge convive com a comunidade. 
Aparece índio de olho verde, pessoas de fora, e Pa-
dre Jorge está lá.

Mas o que aconteceu? O número de missionários 
estrangeiros em Roraima foi se avolumando. Hoje D. 
Aldo Mongiano está aposentado e voltou para a Itália. 
Veio outro bispo, e continuam vindo missionários. Não 
sei dizer por que nem como. 

Então, é uma questão difícil, porque não temos 
muitos dados nem muita informação. Não quero ser 
leviano nem fazer qualquer tipo de acusação, mas 
realmente em Roraima há muitos estrangeiros. Por 
exemplo: a responsável pela saúde dos Ianomâmis, 
por meio de convênio assinado com o Governo Fed-
eral, é a ONG Urihi. 

Ano passado, o Exército Brasileiro me convidou 
para estar lá com a Comissão de Defesa Nacional. In-
tegraram a Comissão 10 Deputados Federais, inclusive 
o Deputado Chico Rodrigues e 2 Senadores. E eu fui 
junto. O administrador da FUNAI em Roraima, Sr. Paulo, 
disse para o Deputado Arlindo Chinaglia, hoje Líder do 
PT nesta Casa – e eu estava ao lado do Deputado —, 
o seguinte: “O Exército Brasileiro tem médico, mas, às 
vezes, quando o índio adoece num grau de complexi-
dade maior, a enfermeira que aqui está não deixa o 
Exército atender o doente; fica na fonia, ligando para 
um médico de fora para tentar, através de fonia, atender 
o paciente”. Ouvimos esse depoimento. O Deputado 
com certeza não negará isso. Confirmo aqui o nome 
do administrador: Paulo. 

Um dia, o Ministro da Justiça foi a Roraima, e lá 
realizamos um debate. Então, o Davi Ianomâmi disse, 
na Assembléia, que eu havia mentido, que eu tinha in-
ventado essa história. Imediatamente retruquei, dizendo 
que, primeiro, não gosto de mentir; segundo, que tinha 
acontecido isso na presença dos Parlamentares tais e 

tais e dito pelo Paulo, o administrador. Quando citei o 
nome, com firmeza, ele recuou. Isso foi dito lá. Portanto, 
há o exemplo desses estrangeiros lá, não só na área 
religiosa, mas também na área da saúde. 

Lembro, ainda, a nossa intenção, muito bem de-
stacada pelo Deputado Lindberg, nossa grande von-
tade de realizar um acordo político. Coisa do bem, da 
paz. Ninguém quer briga. Somos tão fracos e pobres 
que não podemos perder tempo com briga e conflito. 
Pelo contrário. Queremos a nossa energia para a con-
strução do bem. Não queremos brigar. Se fizermos isso, 
vamos perder tempo, vai ser ruim e toda a sociedade 
será apenada. 

Deputado, o nosso propósito é exatamente este. 
O Brasil tem sabedoria, capacidade e percepção de 
construir uma proposta que seja boa para todos, que 
não tenha perdedores nem vencedores, mas que o 
interesse de todos seja posto na proposta. É com isso 
que realmente temos sonhado: construir algo que seja 
bom para todos. 

O Deputado Asdrubal Bentes disse que temos 
1.900 quilômetros de fronteira com a Venezuela e com a 
Guiana, uma fronteira muito extensa, vazia e de grande 
vulnerabilidade. O Exército brasileiro, por exemplo, 
está em Pacaraima, fronteira com a Venezuela, desde 
março de 1973. Portanto, há mais de 30 anos o Exér-
cito brasileiro está presente em Pacaraima. Claro que 
com isso a sede do Município cresceu, tornou-se uma 
fronteira viva, tanto que o comércio formiga é intenso: 
vem o venezuelano comprar cá, vai o brasileiro com-
prar lá, principalmente porque o que atrai o brasileiro 
é o fato de o preço do litro de gasolina, na Venezuela, 
custar 15 centavos de reais. E sofremos para combater 
o contrabando, porque é tão barato que o brasileiro 
quer comprar a gasolina para vender em Boa Vista, 
onde o preço é R$1,90 o litro. Em Uiramutã, o Exército 
Brasileiro está presente há aproximadamente 4 anos. 
Quando o Exército brasileiro foi construir o quartel de 
Uiramutã, entraram na Justiça e o Juiz Federal conce-
deu uma liminar para suspender a construção. Vejam 
bem: construção do quartel do Exército Brasileiro, que 
está acima de qualquer discussão, acima de qualquer 
interesse, a não ser atender ao interesse maior da 
Nação. 

O mesmo ocorreu quando da construção da es-
cola padrão, com estrutura metálica bonita, no Município 
de Uiramutã. Entraram na Justiça para suspender a con-
strução da escola. Pergunto: a quem serve a escola? A 
nossos filhos e a nós mesmos, que muitas vezes não 
tivemos oportunidade de estudar. Havia uma escola, 
mas queriam construir uma outra mais bonita, maior, 
com melhor condições de funcionalidade. 
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Então, nas fronteiras ocorrem essas coisas, e 
sempre fica a interrogação: quais são os verdadeiros 
interesses? Portanto, a discussão sobre a ocupação 
da fronteira é importante.

Em relação ao índio tutelado, A FUNAI age da 
forma que mencionei. Citei ainda há pouco o exemplo 
da São Marcos. Com freqüência passo por lá, de carro. 
Sempre vou a Pacaraima, até porque a nossa cidade 
está a quase 1.000 metros acima do nível. Boa Vista 
é muito quente, o clima em Pacaraima é ameno e, às 
vezes, no fim de semana vamos lá para descansar um 
pouco. Afirmo que ainda não vi nada, ao longo desses 
anos, que possa configurar que se vai fazer um pro-
jeto piloto o índio melhorar de vida. Fica, portanto, a 
dúvida, ao não se ouvir as outras entidades indígenas 
sobre o verdadeiro papel da FUNAI em tudo isso. A 
FUNAI teria de abrir suas portas para ouvir todos os 
segmentos. 

A indagação do Deputado Valverde foi em rela-
ção ao número de índios. Já falei sobre isso. Creio 
que já fiz a varredura das respostas dos membros da 
Comissão. 

(Não identificado) – Sr. Governador, a questão 
da saúde indígena foge ao controle do Estado?

O SR. FLAMARION PORTELA – Na realidade, 
com relação à saúde indígena, o Estado age da mes-
ma forma quanto à saúde do cidadão. O índio tem o 
centro de saúde na sua comunidade. Por exemplo: 
hoje, na comunidade Raposa do Sol não tem mais, 
mas até há pouco tempo havia um médico cubano. 
Mas o Conselho Federal de Medicina começou a criar 
um conflito, em Roraima, com os médicos cubanos, 
que encontram dificuldade de legalização de registro 
em âmbito nacional. Às vezes somos abordados pelo 
Conselho Federal. Não só pelo Conselho Regional de 
Roraima, mas já recebi até mesmo comitivas do Con-
selho Federal de Medicina questionando isso. Temos 
feito um esforço, junto com a Universidade Federal, no 
sentido de legalizar essa situação, porque o médico 
cubano vai para a ponta, para a comunidade, para a 
vila, para o Município. Já o médico brasileiro, pelo que 
observo, é muito urbano, não sei se pela formação. 
Fica até um desafio aos Parlamentares médicos de-
sta Casa no sentido de estudarem mecanismos para 
tornar obrigatório ao médico que cursar uma universi-
dade federal, cujo estudo é bancado pela sociedade 
brasileira, o estágio de 1 a 2 anos nas comunidades 
mais isoladas. Nos grandes centros sobra médico, 
o que não ocorre lá na ponta do Brasil, e em outros 
lugares, não só em Roraima. O cubano vai mais para 
a ponta, a formação dele é no sentido de estar mais 
próximo do povo, exercendo no dia-a-dia aquela me-

dicina mais familiar, a medicina preventiva. O médico 
brasileiro não. 

A medicina oficial era feita pela Fundação Nacio-
nal de Saúde. No Governo Fernando Henrique Cardoso 
– se não me falha a memória, em 2001 – houve o can-
celamento da prestação de serviços com a Fundação 
Nacional de Saúde e contrataram ONGs para prestar 
serviços. Em Roraima, por exemplo, é a Urihi na área 
Ianomâmi e o CIR na outra. Agora, parece-me que res-
surgiu a discussão de não mais contratar diretamente e 
sim retornar para a Fundação Nacional de Saúde. Ouvi, 
pela imprensa, ainda não comunicado oficialmente, 
que nos próximos dias o Presidente da FUNASA iria 
a Roraima exatamente para discutir com as comuni-
dades, com a Fundação Nacional de Saúde e com as 
ONGs como processar um novo caminho para a saúde 
indígena. Repito, o Estado faz da mesma forma para 
todos, mas há uma verba específica que é gerenciada 
pelas ONGs no Estado de Roraima, inclusive com uma 
renda per capita bem maior. 

(Não identificado) – Era exatamente isso que 
eu ia perguntar. Qual o valor para o índio e para o 
não-índio? 

O SR. FLAMARION PORTELA – O valor per 
capita do não-índio é “x” e do índio é 3 vezes “x”; o 
valor do índio é 3 vezes maior do que o do não-índio, 
agora gerenciado pelas ONGs.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Sr. Governador, V.Exa. nos deu uma lição da re-
alidade que estamos levantando no aspecto da política 
indígena no Brasil. 

Meu depoimento é o seguinte. Quando chegamos 
a Roraima, recebemos um ofício da FUNAI autorizando 
o Congresso Nacional a adentrar as áreas indígenas. 
Sem isso, não poderíamos adentrar a região. 

Vou abrir o debate aos Srs. Parlamentares de Ro-
raima, que estão inscritos por ordem. São 17h15min, e 
deve estar-se iniciando a Ordem do Dia. Estão inscritos 
os Deputados Alceste Almeida, Francisco Rodrigues, 
Pastor Frankembergen, e as elegantes Deputadas 
Suely Campos e Maria Helena.

Com a palavra o Deputado Alceste Almeida.
O SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA – Sr. 

Coordenador, Sr. Governador de Roraima, estamos 
diante de situação crônica, que já se alastra por várias 
Comissões, tendo sido objeto de várias viagens e vários 
debates nesta Casa. No quarto mandato, junto com o 
Deputado Chico, que me acompanha há igual período, 
estamos enfadados de ver essa situação prorrogada 
e sem solução adequada.

O que acontece, na verdade, é que estamos en-
tre duas situações: uma de realidade, outra de utopia. 
A primeira, conforme a Comissão constatou in loco 
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nas comunidades do nosso Estado, é a realidade 
que está aqui presente. Aproveito para elogiar nosso 
Governador Flamarion Portela pelo trabalho que vem 
realizando, sem comparação, muito mais do que a 
FUNAI, o INCRA ou quaisquer outras instituições fed-
erais, que realmente têm sido os grandes entraves ao 
desenvolvimento de Roraima. 

O Governador está aumentando a quantidade 
de escolas nas comunidades indígenas, criando nor-
mas para o aproveitamento de professores indígenas, 
oferecendo assistência médica, que, no final, acaba 
sempre nos hospitais do Governo, nos hospitais mu-
nicipais e nos postos de saúde, quer dos Municípios, 
quer da capital. Mas o Estado, sem dúvida alguma 
– sou médico e conheço o assunto em profundidade 
– é o grande patrocinador da real assistência que o 
indígena vem recebendo. 

Em que pese esta situação, os recursos que a 
FUNASA tem direcionado ao Estado talvez acabem 
em um vigésimo do que se garante às ONGs e outras 
associações, aquelas cujos representantes andam em 
carros de cabine dupla e deixam o índio sem acesso 
a médico até do pelotão do Exército. 

A situação de utopia é aquela dos sonhadores, 
dos visionários. E posso rotular como sonhadoras e 
visionárias, para não dizer que estão sendo nocivas 
propositadamente, as posições do Ministro da Justiça, 
Márcio Thomaz Bastos, e do Presidente da FUNAI. Que-
rem trocar a realidade que o Estado conseguiu galgar 
ao longo dos anos pela realidade em consonância com 
a maioria das comunidades indígenas que estão a favor 
dessa demarcação de forma não contínua. 

Quando o Estado estimulou a produção de rizi-
cultura, que tem sido a alavanca econômica do nosso 
Estado, os visionários disseram que era preciso sepa-
rar, demarcar, tornar isso tudo inerte, para que, daqui 
a 30, 40 ou 50 anos – palavras do Presidente da FU-
NAI, na última quinta-feira, em depoimento prestado 
na Comissão de Relações Exteriores do Senado –, o 
Brasil reconheça o que de bom foi feito às comunidades 
indígenas, e que o mundo possa agradecer.

Ora, gostaria muito que a FUNAI tivesse recursos 
e patrocinasse o desenvolvimento social, econômico e 
cultural do indígena roraimense, mas só temos visto, 
ao longo de todos esses anos, uma atuação nociva 
promovida em relação aos nossos índios, tanto pela 
FUNAI quanto pelo INCRA, com essa política de as-
sentamento.

Sem dúvida alguma, há 30 anos, nosso Estado 
era um grande produtor rural. Havia, sobretudo, uma 
população bovina significativa, ainda que com peque-
nos fazendeiros. Havia uns 2 ou 3 um pouco maiores, 
mas predominavam criadores com 50, 70, 100, 200, 

500 cabeças, no máximo, na área da Reserva Raposa 
Serra do Sol. A FUNAI retirou esse pessoal, que teve 
de remanejar o gado de uma área própria de campos 
naturais para uma área que necessitava ser desmatada. 
Assim, a FUNAI realmente chegou ao ponto de se tor-
nar criminosa, porque tirou o criador de uma área de 
campo para transportá-lo ao sul do Estado, na hiléia 
amazônica, para desmatar, cortar árvore, coisa que o 
Estado não está fazendo. 

Portanto, a FUNAI é um órgão insensato nessa 
questão, porque, por essa utopia, quer desarrumar, 
mas não pode reorganizar tudo. Basta dizer que o de-
creto apresentado pelo Governador Flamarion Portela 
foi publicado no Diário Oficial da União no dia 15 de 
setembro de 1983, nominando os proprietários que 
foram desapropriados por decreto assinado pelo então 
Presidente da República, João Figueiredo, e que não 
foram reassentados nem indenizados. 

Portanto, para nós, a FUNAI é um órgão de calote. 
Ela quer dar outro calote agora, para destruir o que foi 
levantado a duras penas e com muita intransigência. 
Diante desse 1 milhão e 700 mil hectares que querem 
como área contínua, não precisamos de mais do que 
300 mil hectares para acomodar o que já vem acomo-
dado nesse convívio harmonioso que foi deslanchado 
em todos esses anos. 

Assim, trata-se de intransigência, de ação de vi-
sionário que quer desarrumar para consertar daqui a 
30 anos. Mas consertar o quê? Com que alternativas 
e com que compensações? Quem teria coragem de 
fechar a torneira daquela irrigação, de ver as hastes 
do arroz murcharem e tornarem àquele chão, como 
acontece nos outros 1.400 hectares que não têm nada 
de produtivo; pelo contrário, têm segregação? É isso 
o que realmente querem fazer com a comunidade in-
dígena, perturbando a soberania nacional.

Parabéns, Governador, pela assistência que tem 
oferecido ao índio, muito mais do que faz a FUNAI, e 
pelo apoio que tem dado ao colono roraimense, muito 
mais do que faz o INCRA. O senhor tem coragem de 
combater, de frente, essa questão, e terá aqui uma 
bancada inteira como sua aliada em favor do desen-
volvimento que Roraima merece ter.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Srs. Deputados, como fomos informados de 
que se iniciou a Ordem do Dia – fiquem tranqüilos, não 
há problema algum –, gostaríamos que os oradores 
fossem breves.

Pergunto se o Deputado Jair Bolsonaro, mem-
bro titular desta Comissão, quer fazer uso da palavra. 
S.Exa. está ao telefone.
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Com a palavra, então, o nobre Deputado Fran-
cisco Rodrigues.

O SR. DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES 
– Sr. Governador, meu caro Presidente, Deputado Mo-
acir Micheletto, meu caro Relator, Deputado Lindberg 
Farias, por estar vivendo uma quadra muito difícil no 
Estado de Roraima, a população, ao longo dos últimos 
20 anos, tem conseguido um alento com a constituição 
desses grupos. O Governador do Estado, envolvido 
com a classe política, tratou a questão demarcatória e, 
por que não dizer, a regularização fundiária no nosso 
Estado harmoniosamente.

No campo do indigenismo, tem-se alcançado, nos 
últimos anos, um progresso inegável na área jurídica, 
tanto no âmbito nacional quanto no internacional, prin-
cipalmente pela ação visível do Conselho Mundial das 
Igrejas, que, de forma silenciosa, mas muito presente, 
conseguiu montar um eficaz lobby internacional, tendo 
pressionado os Constituintes, durante a elaboração 
da Constituição de 1988, em favor da adoção de con-
ceitos autonomistas para os indígenas brasileiros, em 
oposição ao conceito integracionista até então prev-
alecente.

Então, vejam, trata-se de situação muito peri-
gosa. Procuraram, a qualquer custo, a prevalência 
desse conceito autonomista, em detrimento daquilo 
que sempre foi pregado pela sociedade brasileira e por 
pessoas que conheciam, com minudência, detalhada-
mente, a vida dos indígenas, como Marechal Cândido 
Mariano Rondon.

Em agosto de 1987, durante os trabalhos da As-
sembléia Nacional Constituinte, o Conselho Indigeni-
sta Missionário – CIMI apresentou uma proposta de 
emenda popular com a qual tentou introduzir na nova 
Constituição o conceito de plurinacionalidade, pelo 
qual os indígenas brasileiros passariam a ter dupla na-
cionalidade: a brasileira e a do seu povo. Isso é muito 
perigoso para a nossa soberania.

O primeiro artigo da emenda sentenciava que 
“o Brasil é uma república federativa e plurinacional”. 
O segundo dizia que “os membros das nações indíge-
nas possuem nacionalidades próprias, distintas entre 
si, e nacionalidade brasileira, sem prejuízo de sua ci-
dadania brasileira”.

Ora, outros artigos também foram trabalhados no 
sentido de que se tratasse dos recursos naturais do 
subsolo e dos cursos de água localizados nos territórios 
indígenas como bens das “nações indígenas” – entre 
aspas —, como constava dessas emendas quando da 
elaboração da Constituição de 1988.

Portanto, ficamos muito preocupados, Sr. Presi-
dente, porque – é visível; se olharmos pelo retrovisor, 
vamos ver – essa ação praticada pelo CIMI, pelo Insti-

tuto Socioambiental, pelo Conselho Mundial das Igre-
jas, pela organização não-governamental WWF, entre 
outras, é um trabalho silencioso para neutralizar a ação 
do nosso Governo relativamente a essa questão ambi-
ental e, mais especificamente, à questão indígena.

Gostaria apenas de deixar essa observação e 
dizer que – tenho falado nos meios militares também 
– até 1978 não víamos essas ONGs se proliferarem da 
forma como elas se proliferaram de lá para cá. Esse é 
um problema sensível e gravíssimo, porque sabemos 
que isso atenta frontalmente contra a nossa soberania. 
O Sr. Governador já fez uma visita ao Estado para con-
versar com vários segmentos. Tenho certeza de que 
as coisas estão caminhando inexoravelmente para a 
perda da região norte do nosso País, se posições duras 
não forem tomadas pelo Governo brasileiro.

Quero deixar um elogio ao Presidente Lula por ter 
recebido o Ministro da Justiça, o Chefe da Casa Civil 
da Presidência da República, o Governador Flamarion 
Portela e mais 2 pessoas. As propostas apresentadas 
pelo Ministro da Justiça, que hoje é o grande algoz para 
o Estado de Roraima, são indefinidas. S.Exa. simples-
mente rejeitou uma decisão imediata para homologar 
aquela área.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Vou reiterar, mais uma vez, o pedido para que 
se respeitem os 3 minutos. Não quero cortar a pala-
vra de ninguém, mas, como o Plenário da Casa está 
apreciando a Ordem do Dia, estão chamando a nossa 
atenção para encerrarmos a reunião.

Com a palavra a Deputada Suely Campos.
A SRA. DEPUTADA SUELY CAMPOS – Cum-

primento o Governador Flamarion Portela e os Depu-
tados Moacir Micheletto e Lindberg Farias.

Em 1995, os moradores de Uiramutã aprovaram 
em plebiscito a criação do seu Município. Sendo a 
população constituída de 80% de indígenas, como 
vamos justificar a extinção de um Município que foi 
criado por eles próprios? Como vamos justificar, se 
essa homologação em área contínua resulta na ex-
tinção desse Município? Isso será um contra-senso; 
é como dizer “não” à vontade maior da população in-
dígena. Certamente, se isso ocorrer, o Município de 
Uiramutã será palco de vários conflitos, como já ocor-
reu no passado.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Obrigado, Deputada, pelo cumprimento do 
horário.

Com a palavra o Deputado Pastor Frankember-
gen. (Pausa.) Ausente.

Concedo a palavra ao Deputado Jair Bolsonaro.
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O SR. DEPUTADO JAIR BOLSONARO – Sr. 
Presidente, fico até constrangido – Governador, é um 
prazer e uma satisfação vê-lo aqui – por termos chegado 
ao ponto de discutir um assunto que deveria merecer a 
atenção do Presidente da República, ou seja, de cima 
para baixo. Logicamente, isso só seria possível se hou-
vesse o mínimo de patriotismo e compromisso com a 
soberania nacional. Parece-me que isso é acertado lá 
fora, como ocorreu no Governo Collor por ocasião da 
demarcação da terra ianomâmi.

Amanhã estará presente nesta Comissão o Minis-
tro da Defesa, José Viegas Filho. Quero fazer um apelo 
aos colegas. As Forças Armadas são grandes parceiros 
nossos nessa empreitada. Num momento de fragilidade 
do Governo, há uma ordem de cima para baixo para 
que os Comandantes de Força se pronunciem, como 
ocorreu sexta-feira próxima passada, no Clube Militar, 
com o Comandante Albuquerque, e, alguns dias atrás, 
com o Comandante da Marinha, que, de forma discreta, 
falaram da maneira como o Governo vem sucateando 
as Forças Armadas. Isso colabora com essa política 
entreguista que estamos vivendo na fronteira.

O Ministro José Viegas é pessoa de excelente 
conversa, e até o presente momento só tem conversa-
do e exercitado o que aprendeu no Itamaraty ao longo 
dos anos. S.Exa. tem que dar uma solução para esse 
caso, em especial para as questões diversas relativas 
às Forças Armadas.

Neste fim de semana, chegou uma medida pro-
visória, de cujo conteúdo não tomei conhecimento na 
íntegra, reajustando a remuneração da Polícia Civil 
aqui de Brasília, cujos carcereiros já ganham 4 mil e 
poucos reais por mês, Deputado Lindberg Farias, mais 
do que um major do Exército Brasileiro.

A Polícia Militar fez uma greve em fevereiro, e 
fará outra agora, com razão. Se eu tiver oportunidade, 
junto com a bancada da PM, vou participar desse 
movimento.

Com relação às Forças Armadas, não basta ser-
mos o primeiro ou o segundo na credibilidade popular. 
Parece-me que ser assim é ser otário. Vou começar um 
movimento aqui em Brasília com o pessoal da ativa, 
para ver se dá certo. Pode ser que não dê certo.

Em nome da disciplina, em nome da hierarquia, 
não podemos deixar que arrebentem com as Forças 
Armadas, que é o que este Governo está fazendo. Se 
arrebentarem as Forças Armadas, não poderemos gri-
tar pela independência da nossa Amazônia. Aqueles 
pelotões de fronteira vão acabar saindo de lá. E um 
pelotão de fronteira possui 8 mil cartuchos 762, que 
não dão para meia jornada de combate com ninguém. 
Isso é uma vergonha!

Assim, amanhã devemos pressionar o Ministro 
Viegas para que tome providências quanto às questões 
relativas às Forças Armadas, que são nossas aliadas 
nessa empreitada do Governador Flamarion e dos 
brasileiros de verdade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Deputado Jair Bolsonaro, a presença do Gen-
eral Lessa na nossa Comissão foi excelente, com ex-
plicação sobre a situação da segurança na Amazônia, 
o que nos deu enorme abertura.

Com a palavra a última oradora, a Deputada 
Maria Helena.

A SRA. DEPUTADA MARIA HELENA – Sr. Presi-
dente, Sr. Relator, Sr. Governador Flamarion Portela, 
desejo responder a algumas ponderações, principal-
mente do Deputado Valverde, que lamento não esteja 
presente, embora me tenha garantido que voltaria à 
Comissão. Como não será possível aguardá-lo mais, 
vou dar prosseguimento às respostas.

Primeiro, digo ao nobre Relator que também não 
tenho nenhum compromisso com os representantes do 
setor produtivo do Estado, os rizicultores e produtores 
de grãos. Mas tenho um grande compromisso e uma 
ligação muito forte com as crianças e os adolescentes 
que compõem famílias alcançadas pelo desemprego, 
pela desesperança, pela fome. Não adianta atacarmos 
somente o problema social, que hoje é grave no nosso 
Estado; precisamos atacar o cerne da questão, que é 
o desemprego, a falta de produção.

Temos de nos preocupar com a questão de segu-
rança nacional – um dos pontos que também abraço –, 
mas também me preocupo com a questão econômica 
do Estado, principalmente porque acompanhei, ao 
longo desses 30 anos, o empobrecimento cada vez 
mais forte em Roraima.

Como dito pelo Deputado Luiz Carlos Heinze, 
foi castrada a condição do nosso Estado de produzir. 
Vemos os comerciantes da sede do Município de Pa-
caraima sendo despejados, sendo retirados do local 
onde trabalham. Vemos nossos produtores do sul do 
Estado sendo despejados pelo INCRA, e nossos rizicul-
tores, representantes do único setor produtivo competi-
tivo do Estado, sob a ameaça de deixar de produzir.

A história nos mostra que essas pessoas que 
foram para lá, que nunca receberam qualquer incentivo 
do Estado, estão lutando há mais de 20 anos para dar 
ao Estado e ao País aquilo que os senhores constata-
ram, o produto do esforço pessoal de cada um deles.

Deputado Valverde, não queremos excluir nos-
sos índios para proteger os não-índios. Cada caso tem 
de ser tratado de forma diferente. Roraima não pos-
sui nenhum registro, em sua história, de ter causado 
qualquer ônus ou qualquer malefício aos índios. Aquela 
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chacina de Haximu, atribuída ao povo roraimense e a 
exploradores de minérios, garimpeiros que estavam 
na área ianomâmi, foi uma inverdade, pois a chacina 
aconteceu em território venezuelano. Portanto, não 
temos de pagar esse ônus.

Justamente Roraima é o Estado que hoje tem 
metade de seu território demarcado como reserva 
indígena. E não estamos falando em expandir áreas 
de produção, não estamos falando em expandir áreas 
urbanas de Municípios, queremos apenas respeitar 
o direito das pessoas que lá estão produzindo, que 
moram e trabalham lá, para que o problema social 
não se agrave ainda mais, porque todos são iguais 
perante a lei. Se temos de proteger os índios, temos 
de proteger também os não-índios.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Agradeço ao eminente Governador Flamarion 
Portela a presença. S.Exa. mostrou ao Brasil uma situa-
ção que os brasileiros precisam entender. Esse debate 
serviu para que o Relator possa, de fato, dispor de um 
importante subsídio para seu relatório.

Convoco os membros da Comissão para reunião 
a realizar-se amanhã, no Plenário 3, às 14h30min, 
com a presença dos antropólogos Paulo Santilli, Maria 
Guiomar de Melo e Carlos Borges, que também dis-
cutirão o relatório antropológico a respeito da Reserva 
Raposa Serra do Sol.

Está encerrada a reunião.
Ata da 4ª Reunião, realizada em 10 de março 

de 2004.
Aos dez dias do mês de março de dois mil e 

quatro, às quatorze horas e cinquenta e oito minutos, 
no plenário número três, do anexo dois da Câmara dos 
Deputados, sob a Coordenação do Deputado Moacir 
Micheletto, reuniram-se, ordinariamente, os Deputados 
membros da Comissão Externa destinada a avaliar “in 
loco”, a situação da demarcação em área contínua da 
reserva indígena “Raposa Serra do Sol”, no Estado de 
Roraima. Estiveram presentes os Deputados Moacir 
Micheletto, Coordenador; Lindberg Farias, Relator; 
Asdrubal Bentes, Colbert Martins, Eduardo Valverde 
e Luis Carlos Heinze. Deixaram de comparecer os 
Deputados Coronel Alves, Jair Bolsonaro, José Rocha, 
Mussa Demes, Nicias Ribeiro, Perpétua Almeida e Ze-
naldo Coutinho. Compareceram também os Deputados: 
Suely Campos, Maria Helena, Pastor Frannembergen, 
Francisco Rodrigues e Alceste Almeida, autor do re-
querimento que criou a Comissão; todos integram a 
bancada Federal de Roraima, bem como os Deputa-
dos Pastor Reinaldo e Fernando Gabeira participaram 
como não-membro. Abertura: O Senhor Coordena-
dor declarou aberta a presente reunião e informou 
que encontram-se sobre as bancadas, cópias da Ata 

da segunda reunião, realizada no dia três de março 
do ano em curso. O Senhor Deputado Asdrubal Ben-
tes solicitou a dispensa da leitura da Ata, no que foi 
atendido. Em discussão e votação, a Ata foi aprovada 
sem restrições. Expediente: 1 – Ofício nº 26/04, da 
Senhora Deputada Perpétua Almeida, justificando a 
sua ausência na reunião dessa Comissão, que ocor-
reu no dia de ontem, em razão de compromissos na 
Liderança do PCdoB. Ordem do Dia: Esta reunião foi 
marcada para, em primeiro lugar, ouvirmos as palestras 
da Senhora Maria Guiomar de Melo, Antropóloga e 
servidora da Fundação Nacional do Indio – FUNAI e 
do Senhor Carlos Borges, Antropólogo, bem como do 
Sr. Alcir Gursen de Miranda, Coordenador do Grupo 
de Trabalho Especial – GTE, no âmbito do Estado de 
Roraima. O Senhor Coordenador, Deputado Moacir 
Micheletto, concedeu a palavra aos expositores na 
mesma ordem e informou que haverá deliberação do 
Requerimento nº 4/04, de autoria deste Coordenador, 
que “requer que seja convidado para participar de re-
união de audiência pública, o Senhor Paulo Cesar Justo 
Quartiero, Presidente da Associação dos Produtores 
de Arroz do Estado de Roraima. Às dezesseis horas 
e trinta e dois minutos, assumiu a Coordenação dos 
trabalhos o Senhor Deputado Eduardo Valverde. Às 
dezesseis horas e quarenta minutos assumiu a direção 
dos trabalhos o Deputado Moacir Micheletto. Após às 
exposições, iniciou a fase dos debates. Participaram, 
na ordem de inscrição, os Deputados Adrubal Ben-
tes e Eduardo Valverde, Moacir Micheletto e Lindberg 
Farias. O Senhor Coordenador registrou a presença, 
nesse Plenário, do Senador Augusto Botelho, do Es-
tado de Roraima. Os Deputados Maria Helena, Pas-
tor Frannembergen, Alceste Almeida, Fernando Ga-
beira, Suely Campos e Francisco Rodrigues também 
participaram dos debates. O Senhor Coordenador 
adiou a apreciação do Requerimento para a próxima 
reunião, em decorrência do início da Ordem do Dia 
do Plenário. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, o Senhor Coordenador encerrou a reunião às 
dezoito horas e doze minutos, do que, para constar, 
eu, ,  José Maria Aguiar de Castro, secretário, lavrei a 
presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Coordenador, Deputado Moacir Micheletto, , e 
encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos 
Deputados. O inteiro teor da reunião foi gravado e as 
notas taquigráficas, após decodificadas, farão parte 
integrante desta Ata. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Declaro abertos os trabalhos da Comissão 
Externa destinada a avaliar in loco a situação da de-
marcação de área contínua da Terra Indígena Raposa 
Serra do Sol, no Estado de Roraima.
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Convido para fazer parte da Mesa os palestran-
tes: Sra. Maria Guiomar de Melo, antropóloga; Sr. Alcir 
Gursen de Miranda, Coordenador do Grupo de Trab-
alho Estadual do Estado de Roraima – GTE/RR; e o 
Sr. Carlos Borges, antropólogo. Não compareceu o Sr. 
Paulo Santilli, antropólogo. 

Tendo em vista a distribuição antecipada de có-
pias da ata da reunião realizada no dia 3 de março do 
corrente ano, indago os Srs. Deputados da necessi-
dade da leitura. 

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – So-
licito a dispensa da leitura, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Dispensada a leitura, coloco-a em discussão. 
(Pausa.)

Em votação a ata.
Os que estiverem favoráveis permaneçam como 

estão. (Pausa.)
Aprovada.
Passo a palavra à Sra. Maria Guiomar de Melo, 

que terá 20 minutos para a exposição. 
A SRA. MARIA GUIOMAR DE MELO – Boa-

tarde, Srs. Parlamentares; boa-tarde, companheiras do 
CONAMI – Conselho Nacional de Mulheres Indígenas; 
boa-tarde, companheiros índios; boa-tarde, compan-
heiros da FUNAI; e boa-tarde a todos. 

Farei um levantamento técnico a respeito de como 
se dá o processo de demarcação da área Raposa. A 
Raposa existe desde 1977. Há de se atentar para a 
questão constitucional. Até 5 de outubro de 1988, a Con-
stituição era uma. Na Constituição anterior, o art. 198 
regulava as terras indígenas do Brasil. Posteriormente, 
passa-se a ter, conforme o art. 231, muito mais amplo, 
um novo posicionamento a respeito das terras indíge-
nas brasileiras. Estou me referindo apenas à mudança 
de âmbito constitucional, que já é bastante grande. Por 
isso, há hoje diversos relatórios e explanações a re-
speito da Raposa Serra do Sol. A cada momento, há 
uma forma diferente de regularizar as terras indígenas. 
Além disso, há também os decretos de regularização, 
decorrentes de cada Constituição. 

O primeiro relatório que eu fiz se baseia na Con-
stituição anterior, nos processos fundiários que existiam 
na FUNAI para regularização de uma terra indígena. 

Em 1983, eu passei cerca de 3 meses fazendo 
apenas levantamento antropológico. Levantei todas as 
aldeias da região de Raposa Serra do Sol. Fui convi-
dada para fazer esse trabalho porque eu já conhecia 
Roraima e trabalhava com os ianomâmis. Há 2 anos, 
eu era a antropóloga da FUNAI designada para trab-
alhar com os ianomâmis. Como eu também tinha con-
hecimento da região do lavrado, que é como se diz na 
região, a FUNAI achou por bem convidar-me para esse 

trabalho. Seria melhor do que mandar uma antropóloga 
de Brasília especialmente para fazê�lo. 

Segui os procedimentos utilizados na época e 
fiz o levantamento. Andei por quase todas as aldeias. 
Algumas eu apenas sobrevoei, porque naquela época 
a região do ingaricó, a ponta do Monte Roraima, era 
praticamente isolada. Havia um poço na região do in-
garicó, no Monte Roraima, mas no restante da região 
só se podiam fazer levantamentos aéreos da popu-
lação. Muitos povos não tinham contato direto com 
a sociedade envolvente. Às vezes, até tinham algum 
contato, mas não iam até Boa Vista. É preciso levar 
em conta o momento em que eu fiz o levantamento. 
Nesse pedaço, que chamamos de região da serra, há 
aldeias a que não fui. Não havia condições nem de 
aterrissagem, nem de fazer levantamento. São regiões 
bem isoladas mesmo. Ficam na área entre o Surumu, 
o Cotingo e o Maú. 

Naquele pedaço, naquela época havia grupos com 
os quais se tinha muito pouco contato. Eles sabiam que 
existia o branco. Podiam até ser visitados por algum 
missionário, algum expedicionário, algum pesquisador, 
mas não tinham contato direto com a população. A que 
tinha mais contato com a sociedade envolvente era a 
da chamada região da maloca da Raposa. E não só 
de Raposa, mas de todo o complexo que envolve a 
aldeia, muito próximo a Normandia e que tinha mais 
contato freqüente.

Na região da serra, o contato era esporádico. Ha-
via algumas fazendas. Uiramutã não era um Município, 
era uma vila. Fiz o levantamento conforme a região 
geográfica. (Ininteligível) era uma pequena região após 
Normandia, praticamente isolada. Tinha apenas um 
fazendeiro. Fiz um levantamento dessa região. Poste-
riormente, levantei toda a região de Raposa Serra do 
Sol. Fui colhendo os dados conforme a ocupação dos 
índios da região. Tive de ver como era a ocupação da 
roça, geralmente coletiva, mas cada família tinha seu 
pedaço. Naquela época, não havia os recursos de 
hoje. Atualmente, quando faço um levantamento, sei 
quanto mede cada roça, por causa do GPS. Muito facil-
mente fazemos o levantamento hoje. Na última área de 
acompanhei, sei, por hectare, o que cada família tem. 
Naquela época, fazia-se mapa geográfico, mas não se 
registrava com precisão a área por família. 

Fiz esse levantamento em Raposa Serra do Sol. 
Em seguida, fiz o da região de Surumu e, depois, 
de Cotingo, por terra. Mapeei 5 regiões, uma colada 
na outra, mais ou menos 1 milhão, 511 mil hectares 
– posso ter errado alguma coisa, porque já faz muito 
tempo; foi em 1984. Quando terminou o levantamento, 
conversei com todos os índios sobre fazermos uma 
reunião. O momento do País possibilitava uma aber-
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tura. Até então, os laudos antropológicos eram feitos 
da seguinte forma: o antropólogo ia à área, fazia uma 
vistoria, como a que eu fiz, e entregava o relatório 
para a FUNAI. Mas, a partir de 1983, 1984, começou 
a haver mudanças no País. 

O que aconteceu? Chamei a única organização 
que os índios tinham naquela época, ainda não for-
malizada, o Conselho Indígena de Roraima. Ele existia 
muito mais como uma assembléia anual, que se reunia 
no mês de janeiro, geralmente na época de Reis, na 
região de Surumu. Convoquei todos os tuxawas para 
uma reunião em Boa Vista, para discutir os limites. 
Apresentei-lhes a proposta. Eu disse: “Os limites por 
terra que tenho são esses”. Eles reivindicavam a área 
de Normandia, histórica para eles. Havia um levanta-
mento pelo qual se poderia comprovar que historica-
mente Normandia era área indígena. Disse-lhes que 
seria muito difícil. Lá há a sede do Município, a Polícia 
Federal, a Polícia Militar, o Exército. Só nessa região 
que tinha. No Uiramutã, tinha-se apenas um destaca-
mento da Polícia Militar. Era uma vila. 

Conversamos, fizemos uma reunião de 2 dias. 
Eles debateram, pediram um momento para ficar a 
sós e falar na língua deles, o macuxi, língua franca. 
Apesar de haver vários grupos, eles são de origem 
caribenha. Os wapixana têm poucos grupos lá dentro. 
Eles decidiram que queriam uma área de rio a rio e 
fizeram a proposta. Eu a redigi e encaminhei para a 
FUNAI. Era o procedimento. Julgar cabia à administra-
ção da Fundação. Era um processo bem diferente do 
que passou a existir a partir de 1988. Quando se che-
gou à FUNAI, com um conflito muito difícil que houve 
entre (ininteligível), na região de Normandia – Santa 
Cruz, conhecida pelos brancos – , o Sr. Romero Jucá 
decretou área de (ininteligível) como terra indígena. 

Todo o levantamento que fiz foi baseado na ocu-
pação dos índios, na ocupação tradicional. Se dividir a 
área de Raposa Serra do Sol entre os indivíduos que 
existem lá, hoje 15 mil – na minha época, eram 10 mil 
e poucos indivíduos –, vamos ver que não são tantos 
hectares assim, em relação às outras áreas indígenas 
da Amazônia Legal.

Na região amazônica, as áreas são bem mais am-
plas, diante das condições climáticas e de solo. Essa 
região tem solo muito fértil. Os índios ocupam as áreas 
e em torno de 3 a 4 anos mudam a maloca, a aldeia, 
fazendo rodízio. Hoje, esse rodízio já não é mais tão 
constante, mas eles mudam os locais de roça para 
manter o ciclo produtivo. Em média, os índios têm 2,5 
hectares por família – família nuclear e não extensa, 
porque para esta a roça é bem mais ampla.

Essa família geralmente é constituída de 5 ele-
mentos. Se for uma família mais ampla, com o cresci-

mento populacional havido principalmente devido ao 
atendimento de saúde que teve a população indígena... 
Apesar das críticas ao Estado, houve melhoria nas 
condições sanitárias, principalmente a partir de 1999, 
quando a saúde foi delegada à FUNASA, o que trouxe 
maior amplitude dos benefícios de saúde. Com isso, há 
famílias maiores. Na época em que fiz o levantamento 
e ainda em 1992, verifiquei o crescimento das famílias. 
Antes, a família tinha cerca de 5 pessoas, mas começou 
a crescer e passou a ter 7 ou 8 elementos. Com esse 
crescimento, não lhes posso garantir que uma família 
nuclear tenha 2,5 hectares. Se tiver, haverá em torno 
de 5 pessoas trabalhando. 

Além disso, os índios também têm seu gado. Na 
minha época, o número de reses era muito pequeno. 
Em 1992, já tinham um número razoável e hoje têm 
uma quantidade respeitável no Estado de Roraima. 
Havia várias atividades produtivas para se determi-
nar o que seria a área indígena, entre elas a roça e a 
criação de gado.

Outra atividade dos índios passou a ser o garim-
po. Por que eles foram para os garimpos? Os índios 
vendem o ouro de Roraima às mesmas pessoas que 
compram ouro dos garimpeiros, inclusive aparentados 
de Parlamentares da outra gestão administrativa. Os 
índios negociam nesse esquema de garimpagem. Eles 
tinham as grotas próprias e garimpavam para conseguir 
recursos para comprar mais gado.

Como o gado foi parar na mão dos índios? Ini-
cialmente, por incentivo da diocese. Após a década de 
80, houve incentivo da FUNAI. Depois, com recursos 
próprios, o número de reses foi crescendo. Diante das 
atividades que os índios tinham, eles ocupavam muito 
a área, com uma população muito grande. Imaginem 
que eram 10 mil e poucos habitantes, e hoje são 15 
mil índios ocupando toda a região. Hoje há aldeias 
com características urbanas. Já na minha época, al-
deias de Raposa Serra do Sol tinham características 
urbanas: havia escola e posto da FUNAI, em que ha-
via um posto de saúde. Havia toda uma estrutura na 
aldeia, transformando-a em uma pequena vila. Dentro 
de Raposa Serra do Sol há áreas que são pequenas 
vilas dos índios, que fazem parte do relacionamento 
com a sociedade envolvente.

Na política indigenista, os índios reivindicam con-
tinuar sendo índios, mas com direito a esse acesso, 
garantindo seus recursos naturais para que possam 
inserir�se na sociedade de mercado. Querendo ou não, 
toda a sociedade indígena vive cercada por nossa 
sociedade e usa os mecanismos da sociedade envol-
vente. Muitos índios usam roupa, sal, sabonete e pre-
cisam sempre cambiar para conseguir essas coisas. 
Eles não as conseguem como dádivas, mas com o 
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trabalho, com o labor na roça e na criação de animais. 
Há outros animais que não citei e que são do grupo 
doméstico da família nuclear, como galinhas, cabras, 
porcos e outros de pequeno porte. Essa é uma forma 
que os índios têm de obter recursos para manter sua 
vida, que hoje é diferente da daquela época.

Na época em que fui a Raposa Serra do Sol, 
praticamente só o chefe do posto – o índio macuxi 
Abel – tinha os recursos que temos hoje no meio ur-
bano, como televisão e outros acessórios. O máximo 
que os outros índios conseguiam era um rádio a pilha, 
para ouvir as rádios da Amazônia que transmitiam 
mensagens e informações sobre o mundo amazôni-
co. A maior comunicação que há na Amazônia é feita 
através de rádio.

Quando voltei, em 1992, o mundo indígena já era 
diferente. Garanto que se retornar agora à área verei 
características muito mais urbanas. É como as fazen-
das, o nosso mundo rural, que usufrui das benesses 
do mundo urbano.

Os índios necessitam de toda essa terra para 
que possam manter a sua qualidade de vida e suas 
tradições. A relação do macuxi, dos pemons e dos 
outros índios de lá com a terra é bem diferente da 
nossa. Eles encaram a terra como um sujeito, como um 
outro. Lá é que está o mundo. Lá é que está o mundo 
do Mário de Andrade quando fala em Macunaíma. E 
esse mundo deles está vinculado à terra, à cosmolo-
gia da região.

O que é essa cosmologia? Não dá para sepa-
rar, em certos momentos, o índio da terra. Para eles, 
a terra é impossível de ser vendida, de ser cercada. 
Por isso, onde tinha uma cuieira, que era a marca da 
aldeia, os índios abandonavam a terra com os plan-
tios e iam para outra área. Se chegasse um de nós e 
pedisse um lugar para morar, eles diziam: “Você pode 
morar lá na cuieira velha”. Para os índios, era impossível 
que aquela pessoa se apropriaria daquela área para 
depois negociá�la. Em 1984, na região de Maloquinha, 
cheguei a conhecer uma pessoa casada com a irmã 
do Gilberto Macuxi, que me disse que sairia da área 
– ele era não-índio. Para isso, bastava eu lhe pagar o 
valor da área e dos 250 caboclos que trabalhavam para 
ele. Quando ouvi isso, pensei: Onde estou vivendo? 
As pessoas pediam aos índios um lugar para morar e 
depois se apropriavam de sua terra, de seu trabalho 
e se sentiam donos dos próprios índios. 

Essa situação foi mudando porque os índios 
usaram dos nossos meios para reconquistar aquela 
terra. Foi uma reconquista que obtiveram em proces-
so que começou, só de regularização fundiária, em 
1977, mas que é histórico. Se pensarmos em Lobo 
D’Almada, em Joaquim Nabuco, no Marechal Cândido 

Rondon e em todos os historiadores daquela região, 
veremos que os índios macuxis, pemons, ingaricós, 
taurepangs ocupavam aquela região. Na verdade, ex-
istem pemon e kapon como autodenominação, e nós 
demos vários nomes. Na verdade, se observarmos, 
são só 2 grupos.

Eles sempre ocuparam aquela região. Quando 
definimos os limites da nossa terra com a Inglaterra 
– Joaquim Nabuco foi nosso grande defensor –, o 
que garantiu os limites e aquela terra foi a ocupação 
indígena. Isso está nos anais da história deste País, 
mostrando que os índios sempre ocuparam a área e 
sempre estiveram do nosso lado.

O mesmo acontecerá se formos ao Mato Grosso 
do Sul e pesquisarmos a Guerra do Paraguai – que tem 
toda uma história, com várias interpretações. Quando 
Duque de Caixas avançou em direção àquela região, 
na batalha do Riachuelo, quem foi o aliado do Brasil 
para mostrar a região do Mato Grosso do Sul, que nin-
guém conhecia? Foram os kadiweus. Por isso, a terra 
deles foi garantida naquela época. Além dos terenas, 
que não tiveram a terra garantida porque tinham rela-
ção de submissão com os kadiweus. Era uma relação 
diferente, e esse povo hoje ocupa pequenas ilhas do 
Mato Grosso do Sul, sendo uma das maiores popula-
ções indígenas do Brasil.

Nosso índio sempre foi o nosso povo. Temos de 
encarar os índios de forma diferente. Hoje é o momento 
de vermos que eles garantiram toda aquela região, a 
partir do Rio Cotingo, para o Brasil. E com nossa as-
sistência e nossa persistência lá dentro, com mission-
ários ou com servidores do Estado. Na época, havia a 
figura de diretor-geral dos índios, com regimento interno 
das missões de 1845 e das anteriores. Se vasculhar-
mos nossa história, os textos de Padre Antônio Vieira 
e outras figuras históricas da nossa literatura, que vão 
determinar a nossa relação com os índios, veremos 
que aquela é uma região indígena. É inquestionável 
que os índios, inclusive em Roraima, na sua maioria, 
dizem: “Sou macuxi porque o macuxi é daquela terra, 
daquela região”. 

Eles historicamente ocupam aquela terra e ne-
cessitam dela para sobreviver. Eles têm direito a ter 
um etnodesenvolvimento, preservando a região da 
mata, como fazem. Lá há os buritizais. Eles têm uma 
relação com o buriti de sujeito para sujeito, da mesma 
forma que têm uma relação de sujeito para sujeito com 
a terra. Eles não agridem aquela terra, eles tiram o bu-
riti e exploram os recursos naturais de forma racional. 
Além disso, a farmacotécnica daquela região é uma 
das mais ricas do mundo. 

Os índios têm um conhecimento milenar que 
hoje menosprezamos, mas não os estrangeiros. Es-
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tes sabem que o anticoncepcional, os alucinógenos, 
enfim, a maioria das drogas que hoje usamos vieram 
do mundo indígena, e a maioria dos nossos alimentos 
também. Feijão, milho, batata-doce e outros alimentos 
que hoje são a base da alimentação do brasileiro vi-
eram do mundo indígena.

Roraima hoje tem que partir para uma nova visão: 
a de que esse índio vai fazer parte do desenvolvimento 
do Estado. Hoje, pode-se discutir uma série de coisas, 
o ecoturismo, o conhecimento milenar dos índios, pois 
lá eles têm vários microambientes. Na época em que 
fiz o levantamento, a situação era diferente. A Portaria 
nº 14 hoje regulariza as terras indígenas. Hoje, quando 
se faz um levantamento antropológico, faz-se um le-
vantamento etnoambiental, porque nos interessa saber 
o que está lá dentro. Lá dentro há um conhecimento 
que não pode ser perdido e tem que ser aproveitado. 
Podemos usar o conhecimento dos índios para pro-
mover o desenvolvimento do Estado. O que temos de 
fazer é ir lá e conhecer, estabelecer uma fraternidade 
com os índios e com eles caminhar juntos. A universi-
dade de Boa Vista pode ser uma das mentoras desse 
conhecimento para um novo desenvolvimento. 

Hoje todos proclamam o desenvolvimento do 
Acre, Estado que desenvolveu respeitando as etnias, 
o seringueiro e a mata. Roraima também vai ter seu 
desenvolvimento respeitando a terra ianomâmi, os 
ianomâmis da nossa área de fronteira e outros. Eles 
também precisam dos bens de mercado. Eles têm o 
desenvolvimento tradicional de sua economia, mas 
precisam produzir um pouco mais para ter os bens 
do branco, da mesma forma que os índios do lavrado 
o fazem, os wapixanas ou os macuxis. Prova disso é 
o crescimento populacional e o crescimento da ativi-
dade econômica dos macuxis. Hoje eles têm rebanho 
e garimpo respeitados no território. O garimpo deles 
não polui. Eles ficam à cata, mas não poluem. As gro-
tas em que trabalham não destroem o meio ambiente. 
Eles trabalham artesanalmente e poderão ter outras 
formas de extrair essas riquezas, sempre respeitando a 
terra, a mata, os buritizais. Isso, para eles, é um ente, é 
parte do mundo mitológico, do mundo de Macunaíma, 
que eles chamam Macunaimã.

Lá temos as pessoas do bem e as pessoas do mal. 
Todas as pessoas têm isso no seu interior, e cada um 
vai ter que alimentar o lado bom para desenvolver-se 
espiritualmente. Essa é a visão que eles têm. Assim, 
eles não alimentam hoje o ódio pelo branco, não ali-
mentam o ódio pelas nossas coisas. Fazem de modo 
diferente e dizem: “Vou conhecer o mundo do branco, 
vou-me apropriar desse mundo e vou levar minha vida 
adiante com esse conhecimento”. 

De acordo com seu próprio mito, eles criam e 
socializam as pessoas indicando o rumo que podem 
tomar. Cada um de nós nasce e pode decidir pelo bem 
ou pelo mal. Independentemente do caminho que tomar, 
será aceito. Tanto o mal, quanto o bem são aceitos, 
mas para que haja desenvolvimento interior cada um 
deve saber qual é o seu caminho. Eles tomaram um 
caminho visando ao bem da comunidade. 

Era isso o que tinha a dizer. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Obrigado, Sra. Maria Guiomar de Melo. 
Concedo agora a palavra ao Sr. Carlos Borges.
O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Sr. 

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Com a palavra o Deputado Asdrubal Bentes.
O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – In-

felizmente, nós, que vivemos nesta Casa, temos que 
ter o dom da ubiqüidade. Faço parte desta Comissão 
e da que analisa o trabalho escravo, na qual estão 
sendo discutidos temas fundamentais também. Sinto-
me quase que impedido de aqui permanecer, porque 
tenho de debater requerimento naquela Comissão. 

Assim sendo, sugiro à Mesa, uma vez que há pou-
cos Deputados, que abra logo o debate com a primeira 
expositora e com os demais. Mesmo porque a Ordem 
do Dia parece que vai ser antecipada. O tempo está 
curto. E ninguém melhor para nos dar esclarecimentos 
do que ela, que participou de 2 laudos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Há uma seqüência, Deputado. V.Exa. pode par-
ticipar da outra Comissão, porque ainda há 2 oradores. 
A exposição deles levará quase uma hora.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Mas 
vamos perder o melhor da reunião, o debate, porque, 
daqui a pouco, será dado o sinal da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Lamentavelmente, temos mais 2 oradores, e 
não posso fugir do Regimento.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Não 
havendo tempo hábil para que ambos se manifestem, 
nós poderíamos convidá-los para vir amanhã e faría-
mos novo debate. É importante o contraditório.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Deputado Asdrubal Bentes, vou cumprir o Regi-
mento. É impossível essa alteração. Temos 3 oradores, 
um tem argumentos contrários ao do outro. Estamos 
ouvindo apenas uma parte e temos que ouvir a outra. 
Lamento não tomar essa decisão. Temos que dar se-
qüência. Se tiver início a Ordem do Dia, lamentavel-
mente teremos que suspender os trabalhos e retomá-
los em outra oportunidade.
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O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – E 
perderemos a grande oportunidade de proceder a um 
debate mais profundo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Lamento não poder dar início à discussão.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Regi-
mentalmente, não há obrigatoriedade dessa seqüência. 
Não existe essa obrigatoriedade.

Posso até ser vencido pela maioria, mas gostaria 
que V.Exa. submetesse essa proposta ao Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Michelet-
to) – Fico numa situação constrangedora, Sr. Deputado. 
V.Exa. é membro titular da Comissão e foi conosco a 
Roraima. Esta Comissão tem prioridade. À outra, em-
bora importante, V.Exa. está indo na qualidade de...

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – De 
membro titular também. Lamentavelmente, não tenho 
o dom da ubiqüidade. Ninguém aqui tem.

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA – 
Deixe-me trazer o espírito de Minas para Roraima. 
Quem sabe não resolvemos esse problema abrindo 
tempo para que S.Exa. faça as perguntas e a antrop-
óloga as responda? Sendo tempo regulamentar para 
perguntas de 3 minutos, haveria uma interrupção de 
10 minutos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Seria apenas a pergunta?

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA – Ape-
nas a pergunta de S.Exa., para resolver o problema.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Concordo. Poderia ser por escrito ou verbal-
mente. Portanto, V.Exa. escolhe se quer fazer por es-
crito ou verbalmente.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Ver-
balmente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Tem V.Exa. 5 minutos.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – 
Agradeço a V.Exa. e ao nosso companheiro, por sua 
experiência parlamentar e pelo espírito mineiro. 

Sr. Relator, Sra. Maria Guiomar, não existe um 
membro nesta Comissão que não tenha interesse em 
preservar a comunidade indígena, sua cultura e suas 
tradições. Todos temos esse interesse. Tanto que nós, 
na condição de Constituintes, trabalhamos por aqueles 
capítulos destinados aos índios – o art. 231, seus pará-
grafos e incisos, e o art. 232. Mas, lamentavelmente, 
senhora antropóloga, há um desvirtuamento na con-
ceituação de posse permanente indígena. O art. 231 

reconhece aos índios sua organização social, seus cos-
tumes, suas línguas, suas tradições e os direitos orig-
inários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. 
Vejam, o verbo está no presente, portanto, que ocupam 
no momento da promulgação da Constituição. 

Ninguém, em absoluto, quer tirar o direito dos 
índios, mas é preciso que seja analisado o caput do 
artigo, que fala em terras tradicionalmente ocupadas, 
e seu § 1º, que define quais são essas terras: as por 
eles habitadas em caráter permanente; as utilizadas 
para suas atividades produtivas; as imprescindíveis à 
preservação dos recursos ambientais necessários ao 
seu bem-estar; as necessárias a sua reprodução física 
e cultural, segundo seus usos, seus costumes e suas 
tradições – estou cansado de repetir isso.

Partindo desse princípio, Sra. Maria Guiomar, 
quantos laudos antropológicos foram realizados na 
área Raposa Serra do Sol, em que anos foram feitos e 
quais as áreas de cada levantamento? Qual foi a pop-
ulação indígena encontrada em cada levantamento? 
Quantas aldeias existiam em cada levantamento? A 
senhora disse que percorreu quase toda a área. Qual 
é o tamanho atual da área? Quanto tempo a senhora 
levou para percorrê-la? Quais os meios usados para 
fazê-lo? 

A senhora nos informou de que o laudo foi pro-
duzido com base na ocupação pelos índios, mas cau-
sa-me estranheza que exista sede de um Município 
dentro dessa área. A ocupação tem que ser perman-
ente e atual. Ora, se naquele momento os índios não 
ocupavam aquela área, ela não atende ao requisito 
constitucional, a não ser que existisse uma diferen-
ciação na Constituição entre índios e não-índios. Mas 
não existe. 

O princípio geral é que todos são iguais perante 
a lei. Tanto nós, que não somos índios, como os índios 
temos os mesmos direitos e as mesmas obrigações 
– no que diz respeito a eles, essas obrigações são 
pretensamente tuteladas pela FUNAI. Pretensamente 
porque, na realidade, essa tutela deixou de existir há 
muito tempo, porque a instituição não cumpre seus 
deveres constitucionais.

A senhora disse que os índios tinham pouco 
contato com os brancos. Assim sendo, causa-me es-
tranheza que, em tão pouco tempo, tenhamos encon-
trado índios formados em Matemática e Direito, de 
nível universitário – realmente, eles devem ser muito 
inteligentes. Quer dizer, de 1992 para cá, houve uma 
transformação radical dos índios, inclusive porque o 
Vice-Prefeito de um Município é índio. 

Creio, senhora antropóloga, que se está criando 
ou pretendendo criar um conflito entre índios e não-ín-
dios onde ele nunca existiu. Sempre os índios viveram 
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em paz com os não-índios, tanto que a maioria dos ro-
raimenses, como a senhora mesmo disse, intitulam-se 
macuxis. Então, por que os afastar dessa convivência? 
Temos depoimentos taxativos dos índios nas aldeias: 
“Não queremos voltar ao passado. Não queremos usar 
mais tanga. Não queremos mais viver da caça, até 
porque não temos mais onde caçar”.

Com todo o respeito, ainda não li o laudo, mas o 
lerei para poder fazer juízo de valor. A senhora demon-
strou profundo conhecimento histórico, zelo e respeito 
pela cultura indígena, que também cultuamos e que-
remos ver preservada. No entanto, o art. 232 é muito 
claro: quando os índios quiserem, poderão, em juízo, 
pela comunidade ou por eles próprios, pleitear o que 
quiserem, com assistência do Ministério Público. Isso 
foi o que ocorreu na Aldeia Baú, cuja área foi abstraída 
a pedido dos próprios índios, para evitar um conflito. 
Nesse caso, temos de buscar o bom senso, porque 
direito é, acima de tudo, bom senso. Não adianta radi-
calizar para lá e para cá.

Última pergunta: como deve ser feita a demarca-
ção? A senhora já sabe que existe um parecer da Con-
sultoria-Geral da República, se não me falha a memória, 
aprovado pelo Consultor-Geral e pelo Presidente da 
República, que determina a demarcação dessa área 
de forma descontínua. Se não me falha a memória, o 
parecer é de 1995 e procura preservar a comunidade 
indígena e os não-índios.

O então Ministro da Justiça, nosso colega Nel-
son Jobim, que hoje é Ministro do Supremo Tribunal 
Federal, esteve em Roraima, visitou algumas áreas 
e, ao final, entendeu que a demarcação deveria ser 
feita para evitar o conflito. E não vejo por que não, já 
que a convivência é harmônica e pacífica entre índios 
e não-índios.

Terei de ir a outra Comissão. Espero voltar e peço 
desculpas aos ilustres palestrantes. Lamentavelmente, 
volto a dizer, não tenho o dom da ubiqüidade, e o prob-
lema discutido na outra Comissão atinge meu Estado. 
Não posso ser omisso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Deputado, peço a V.Exa. que preste seu ser-
viço na outra Comissão e retorne a esta, porque sua 
presença é de suma importância, visto que foi um dos 
Parlamentares ativos em nossas audiências públicas 
em Roraima.

Concedo a palavra ao Sr. Carlos Borges.
O SR. CARLOS BORGES – Muito obrigado. 

Boa-tarde, Srs. Deputados, minha colega antropóloga, 
Deputado Moacir Micheletto, Deputado Lindberg Farias 
e todos os presentes.

Falar da Raposa Serra do Sol no contexto atual 
é falar de uma história viva que tem envolvido toda a 

população roraimense. Desde os mais velhos às crian-
ças, todos têm alguma opinião sobre a Raposa Serra 
do Sol. De Brasília, do Sul, do Sudeste, vemos Roraima 
como uma terra distante, às vezes até exótica, onde os 
não-índios continuam massacrando os índios. Todavia, 
em Roraima temos outro entendimento da realidade, 
sobretudo da relação dos índios com os não-índios.

Atualmente, falar de Roraima, de Raposa Serra 
do Sol é falar de um problema vivo. Acredito que neste 
mundo todos nós mudamos. Há poucos instantes, ouvi 
o Deputado Fernando Gabeira, que vi quando ainda 
era estudante e havia voltado do exílio. S.Exa. mudou, 
assim como o Deputado Lindberg Farias. Acredito 
que os índios também mudaram. De 1977 para cá, 
os índios certamente não são mais o que eram. Eles 
pensam e vivem de outra maneira e sonham com um 
futuro em que possam ter seus direitos respeitados, 
o reconhecimento étnico, sobretudo da sua cultura e 
das suas vontades.

Por que Raposa Serra do Sol ficou tão em evi-
dência? O jornal Folha de S.Paulo, durante mais ou 
menos 2 semanas, publicou diariamente artigos sobre 
a Raposa Serra do Sol, quase sempre no sentido pe-
jorativo, do colonizador que olha para a colônia. Um 
grande movimento de índios e setores da sociedade 
roraimense colocou o Estado em evidência. Roraima, 
que era lembrada pelas queimadas, passou a ser vista 
como o Estado que tem sérios problemas indígenas. 
Hoje Roraima e Mato Grosso do Sul talvez sejam os 
Estados que tenham de buscar solução para os con-
flitos étnicos que envolvem índios e não-índios.

Aproveito para falar sobre como foi elaborado o 
relatório que levou à demarcação da Raposa Serra do 
Sol. Vivo há 6 anos naquele Estado. Apaixonei�me por 
ele e procurei conhecê-lo não só na sua aparência, 
mas também nos seus interstícios, nas suas fissu-
ras. Talvez essa forma de me inteirar com a realidade 
do Estado tenha-me permitido ter algumas opiniões 
e idéias que nem sempre agradam aos que militam 
pela causa indígena, pessoas dignas, por quem tenho 
grande reconhecimento, e a alguns antropólogos que 
lá estiveram, muitos talvez com a impossibilidade de 
conhecer profundamente a realidade do Estado porque 
permaneceram lá 2, 3 dias, dada a circunstância, tendo 
de se locomover do campo para o hotel.

Para sentir a realidade de Roraima é preciso viver 
entre os índios, não em 1 ou 2 malocas. É preciso con-
hecer profundamente a realidade, o contexto social, 
a vida de cada comunidade indígena. Para conhecer 
o que possibilitou a realização de uma aliança ou, se 
preferirem, de uma aproximação com os não-índios, 
é preciso viver com eles, procurar compreender que 
muitos e muitos deles desbravaram aquela região do 
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Norte do Brasil e que sem eles talvez o Brasil não pos-
suísse aquela terra. Muitos dos antepassados dessas 
pessoas estão lá sepultados. Roraima tem de ser vista 
como um caminho de 2 vias.

Por que se chegou a uma dimensão de mais de 
1 milhão e 600 mil hectares para a área Raposa Serra 
do Sol, sendo que, em muitos locais, basta compulsar 
informações históricas para verificar que, no início do 
século passado, antes mesmo de Joaquim Nabuco 
arbitrar a disputa entre Brasil e Inglaterra, os índios 
estavam mais na Guiana do que no Brasil? Em ne-
nhum momento vi os laudos antropológicos da FUNAI 
apresentarem esse tipo de informação. 

Por que os índios preferiam viver na Guiana a 
viver no Brasil? Temos um mapa de 1902, de Stradelli, 
que viveu um tempo em Manaus e lá morreu. Nele se 
verifica grande grupo de brasileiros vivendo na Gui-
ana. Naquela época, muitos brasileiros viviam na Gui-
ana e apenas 1 escocês, que formou grande família 
naquela região, através do casamento interétnico. É 
preciso saber por que os índios estavam na Guiana, 
e não no Brasil, naquela época. A partir daí se pode 
compreender a mobilização migratória que os levou 
da Guiana para o Brasil. 

Em 1969, aconteceu um levante na Guiana, que 
indispôs os fazendeiros, descendentes da família en-
contrada por Stradelli, em 1902. Se fosse feita uma 
análise séria, seria possível saber por que os índios 
estavam na Guiana. Os fazendeiros empregavam os 
índios, que recebiam salários, pois aprenderam na Gui-
ana o labor com o gado. O levante aconteceu pelo fato 
de a Venezuela reivindicar toda a parte do Essequibo. 
Atualmente, toda a região do Essequibo é incluída na 
zona en reclamación. A Venezuela financiou uma re-
volta que durou apenas 1 dia e foi absolutamente de-
sastrosa para o Rupununi, porque deixou de existir o 
que fazia com que os índios permanecerem na região. 
Quando se deu o levante, parte desses índios migra-
ram para a Venezuela.

Inicialmente, o Governo venezuelano cedeu para 
eles um conjunto residencial inteiro. Não conseguindo 
sobreviver na realidade urbana, os índios migraram para 
outra terra venezuelana, próxima a Santa Helena. Pos-
teriormente, um grupo desses índios retornou e passou 
a viver próximo da Raposa, formando a Raposa II.

Por que essas informações não aparecem nos 
laudos antropológicos? Por omissão, dificuldade de se 
entender realidade que parece objetiva e clara? Por que 
omitir que parte dos índios que vivem hoje no lavrado 
entre as serras e os Rios Maú e Tacutu são índios que 
vieram do processo de migração, em conseqüência da 
revolta no Rupununi?

Os mais velhos ainda falam inglês. E isso não apa-
rece nos laudos. Aquela região passou a ser ocupada 
sistematicamente no final do século XIX, inicialmente 
para garimpo e depois para o gado das fazendas na-
cionais que haviam fracassado em seus objetivos de 
tornar o Vale do Rio Branco área de criação de gado. 
Os fazendeiros passaram a criar gado e não tiveram 
inicialmente – temos de reconhecer – relação amis-
tosa com os índios. Mas em que lugar no Brasil houve 
relação amistosa com os índios?

Demarcar terra para os indígenas nada mais é 
do que pagar uma dívida do passado. Se bem que, na 
minha opinião, há dívida impossível de se pagar com 
os negros, que foram transladados de suas terras, tra-
zidos para cá e feitos escravos. 

Os fazendeiros que se estabeleceram usando 
mão-de-obra indígena beneficiaram-se de um sistema 
de parentesco, chamado de cunhadismo por Darcy Ri-
beiro. Com certeza, as relações não eram amistosas. 

Como disse anteriormente, tudo muda, e a história 
de Roraima é dinâmica, como em qualquer outra parte 
do Brasil. A realidade que se vê hoje na Raposa Serra 
do Sol não é a mesma daquele tempo. É preciso ter 
muita cautela, para que não se cometa injustiça. É 
preciso reconhecer o direito dos índios, e eu estou fa-
lando em nome do Estado de Roraima, que quer ver 
esses direitos reconhecidos e, sem dúvida, está se 
empenhando para que isso aconteça. No entanto, de 
maneira alguma se quer produzir outra conseqüência 
desastrosa com a demarcação de maneira abrupta e 
apressada de áreas indígenas. Atualmente, tudo se 
resolve pelo consenso. Então, por que não buscar o 
consenso? Não se está negando a demarcação de 
área indígena. O Estado quer ver os índios inseridos 
na sua vida política e social, mas é preciso prudência, 
para que não se cometa injustiça.

(Segue-se exibição de imagens.)
A respeito dos laudos, eu havia programado uma 

projeção. É possível verificar a dinâmica da demarcação 
de áreas indígenas. Em 1982, a área indígena Raposa 
Serra do Sol já está praticamente definida como área 
única. Não se nega a possibilidade de demarcar em 
área única, mas não se pode criar com isso um ônus 
social. O Estado de Roraima busca contemplar um 
consenso entre índios e não�índios. 

Áreas indígenas existentes no Estado. Sem dúvi-
da, Roraima é o Estado que mais dispôs de terras para 
demarcação de área indígena. Algumas ainda estão 
em processo de demarcação, a exemplo de Trombe-
tas/Mapuera, de 600 mil hectares. Mais uma vez, um 
laudo antropológico não teve caráter democrático, não 
foram ouvidas as comunidades e os que estão nas 
áreas vicinais da demarcação da área. 
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Esse é o mapa das áreas indígenas na Guiana. 
Grande parte das áreas indígenas estão demarca-
das na faixa de fronteira da Guiana. Sem dúvida, isso 
acontece por causa da facilidade dos índios de viver no 
Brasil. Os índios aposentam�se, recebem cesta básica, 
freqüentam escolas, são soldados do Exército. Eles 
usam essas vilas, que o processo de demarcação de 
área única quer excluir para fazer negócios, comprar 
e vender. Percebe-se que os índios estão próximos 
do Brasil porque tiveram de sair da região central do 
Rupununi e da parte sul. Grande quantidade desses 
índios foi para a região de fronteiras, devido à possi-
bilidade de contato com os índios brasileiros.

Não quero alongar-me, porque meu tempo já 
expirou, mas estarei à disposição para esclarecer 
qualquer dúvida.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Michelet-

to) – Agradeço a participação ao Sr. Carlos Borges.
Concedo a palavra ao Dr. Alcir Gursen de Mi-

randa.
O SR. ALCIR GURSEN DE MIRANDA – Sr. Presi-

dente, Sr. Secretário, Sras. e Srs. Deputados, senhoras 
e senhores, sou coordenador de um grupo técnico es-
pecializado do Estado de Roraima, criado pelo Gov-
erno do Estado no início do ano passado para fazer um 
estudo científico. E a preocupação do grupo, durante 
todo o trabalho, foi fazer ciência sem preocupação 
política, para a realização desse estudo. O grupo foi 
composto por estudiosos de acordo com as áreas de 
conhecimento estabelecidas pelo Decreto presidencial 
nº 1.775/96, que dita as normas para demarcação de 
terras indígenas. No grupo nós temos juristas, agrôno-
mos, antropólogos e o indígena Jonas Marcolino.

Antes de começar a fazer a exposição, ressalto 
alguns pontos que deixam o grupo muito preocupado. 
Acreditamos que o Congresso Nacional tem de tentar 
colocar os pingos nos “is” nesse desrespeito que hoje 
acontece no Brasil.

O primeiro aspecto diz respeito à soberania. A 
nossa Constituição Federal, no art. 1º, inciso I, estab-
elece que um dos fundamentos da República é a so-
berania. E vem uma procuradora da República a esta 
Casa – os procuradores são os responsáveis pelo 
cumprimento da lei e da Constituição – dizer que não 
se deve obedecer à soberania, porque isso não vale 
mais nada. Esse é um ponto seriíssimo.

Segundo ponto: o Presidente da República no-
meia um grupo técnico interministerial para fazer um 
estudo sobre o problema em Roraima e dá a ele um 
prazo. De repente, o Ministro de Estado da Justiça 
desse mesmo Presidente da República vem a público, 
antes que o grupo técnico terminasse seu trabalho, 

dizer que essa área será homologada. Um desrespeito 
frontal ao Presidente da República. Se eu fosse Presi-
dente e um Ministro do meu Governo fizesse isso, eu 
o demitiria.

O terceiro ponto refere-se às informações men-
tirosas que a FUNAI tem levado a todos os cantos do 
Brasil. A mais recente diz respeito a Roraima. Foi di-
vulgado pela mídia que apenas 20% dos indígenas da 
área Raposa Serra do Sol são contra a demarcação. 
Este Presidente da FUNAI nunca foi a Roraima, não 
conhece o Estado, não conhece o problema indígena 
de Roraima, nem a história da Amazônia para dizer 
uma estultice dessa.

Essas 3 questões são seriíssimas. E essas pes-
soas estão decidindo o futuro do nosso País. Isso me 
preocupa muito. O Congresso Nacional tem de tomar 
uma providência contra esses problemas que estão 
ocorrendo em nosso País.

Um estudo do grupo técnico partiu de 3 pressu-
postos. Primeiro, o Despacho nº 80 do então Ministro 
da Justiça, Nelson Jobim. Esse grupo técnico não quis 
inventar a roda. O Ministro Nelson Jobim, em 1996, 
elaborou despacho seriíssimo porque esteve na área, 
visitou todas as vilas, várias malocas, conversou com 
todo mundo e elaborou um despacho.

O grupo técnico pegou o despacho de S.Exa., 
que hoje é Ministro do Supremo Tribunal Federal, e 
começou a trabalhar nele. Essa é a base do estudo do 
grupo técnico do Estado de Roraima. Vimos também 
que a Portaria nº 820, que estabelece a demarcação 
da área indígena de Raposa Serra do Sol, era um ato 
administrativo sem nenhum fundamento. Simplesmente, 
o então Ministro da Justiça, Renan Calheiros, fez al-
gumas observações e disse que estava demarcada a 
área, sem nenhum fundamento. O despacho dele, de 
5 linhas, do dia 10 de dezembro, também não dizia 
nada. Ora, quem conhece um pouco de Direito sabe 
que ato administrativo tem de estar vinculado, e esse 
despacho do Ministro e, depois, a portaria não têm 
nenhum fundamento administrativo ou jurídico.

Os laudos antropológicos da FUNAI foram equiv-
ocados, sem conhecimento da realidade histórica de 
Roraima. Cito um exemplo do mapa de Stradelli, de 
1902. O Rio Itacutu e o Rio Surumu são a base da área 
Raposa Serra do Sol – várias fazendas existentes, ap-
enas 2 malocas. Isso não consta de nenhum laudo, e 
dizem que a área é tradicionalmente ocupada pelos 
indígenas.

O nosso trabalho foi feito basicamente em 2 par-
tes. Primeiro, procuramos mostrar um perfil territorial 
do Estado de Roraima e depois um estudo específico 
sobre a área indígena Raposa Serra do Sol. Buscamos 
primeiro um perfil histórico e ressaltamos o desconhe-
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cimento do Brasil sobre a Amazônia. E o pior é as pes-
soas que desconhecem a realidade histórica daquela 
região quererem decidir sobre seu futuro. Muitas vezes, 
vão ao Hilton, em Belém, ao Tropical de Manaus, ao 
Aipana Plaza em Boa Vista e depois querem decidir o 
futuro da nossa região. Não sabem nem que a Amazônia 
só passou a ser Brasil depois da nossa independên-
cia, no dia de 15 de agosto de 1823. É uma questão 
simples, mas ninguém sabe disso, porque ninguém 
estuda a nossa história, muito menos uma questão 
complexa como essa.

Sobre a Amazônia sempre houve um olhar de 
cobiça muito grande. Se analisarmos mapa elaborado 
em 1599, veremos o Lago Parima, o eldorado. Isso 
propiciou o olho gordo de muita gente, tanto que a 
conseqüência concreta disso é que o Brasil perdeu 19 
mil quilômetros quadrados para a Inglaterra em 1904, 
exatamente quando foi feito esse levantamento. A 
região da margem direita do Itacutu é do Brasil, todos 
os fazendeiros são brasileiros. E o Brasil perdeu essa 
área toda para a Inglaterra. Não vamos querer também 
que o Brasil perca novamente grandes áreas de terra, 
porque quem dita as regras para a Amazônia são as 
tais de ONGs e outras coisas mais. Isso nos preocupa, 
porque elas desconhecem aquela imensa região e as 
suas formas de colonização, que se deram, inicialmente, 
pelos rios e, depois de 1970, pelas estradas.

Roraima é ainda mais diferente do resto da 
Amazônia, porque 17% do seu território é coberto por 
lavrado, que aqui em Goiás chamam de cerrado e em 
outras regiões de campos gerais. A colonização do 
nosso Estado começou exatamente nos lavrados. 

Em 1908, já havia nessa região chamada de 
Raposa Serra do Sol um certo Severino Mineiro, que 
fundou a Vila Socó. E isso não consta do laudo da FU-
NAI. Em 1911, ele fundou outra vila, Uiramutã, que hoje 
é a sede do Município de mesmo nome. A filha dele, 
D. Marinha, que nasceu lá em 1913, ainda é viva. Na 
década de 30, Severino Mineiro recebeu uma carta 
de Getúlio Vargas, que lhe pedia que protegesse nos-
sas fronteiras. E depois o filho dele foi colocado para 
fora da área.

A conseqüência disso não só para o filho de Sev-
erino Mineiro, mas para vários outros, é uma situação 
socioeconômica muito complicada em nosso Estado. 
Roraima tinha um rebanho bovino de 400 mil cabeças 
de gado. Hoje tem as mesmas 400 mil cabeças de 
gado, ou seja, não cresceu, graças a essa situação 
que criaram para o Estado.

O problema fundiário de Roraima pode ser visto 
nessa colonização inicial e, depois, naquelas coloni-
zações feitas pelo INCRA na região de mata chamada 
Espinha de Peixe, por meio das discriminatórias. Mas, 

pasmem, depois veio a FUNAI e desrespeitou a dis-
criminatória do INCRA. Título definitivo expedido pelo 
INCRA não vale mais nada em Roraima.

Outro problema fundiário sério é que Roraima 
está numa área de faixa de fronteira com outras impli-
cações. O Decreto nº 1.164/71 definiu que 100 quilô-
metros de cada eixo da rodovia eram da União. Em 
Roraima, ainda temos esse problema, o que agrava a 
situação fundiária. E o pior é que, com a transforma-
ção do território de Roraima em Estado, a União não 
repassou ao novo Estado as terras. Hoje até o Palácio 
do Governo de Roraima pertence à União, e nada é 
do Estado.

Além disso, temos de ver o perfil ambiental e a 
atividade agrária em Roraima. Temos em Roraima 9 
Unidades de Conservação, com mais de 6 milhões 
de hectares, das quais mais de 6,5 milhões estão em 
área indígena. Além disso, estão sendo criadas mais 
4 Unidades de Conservação, com mais de 700 mil 
hectares.

Fazendo um levantamento de todas essas áreas 
institucionais, indígenas, ambientais e do Exército, 
sobram para Roraima apenas 7,1% do seu território 
para produzir. Roraima é tradicionalmente um Estado 
pecuarista, e o arroz irrigado torna�se uma esperança. 
A produção primária ainda é incipiente, mas já rep-
resenta 23% do PIB do Estado. Roraima precisa de 
área para produzir nesses 2 vieses: o agronegócio e 
a agricultura familiar e indígena, que o Estado apóia 
plenamente. Temos em Roraima hoje, por exemplo, o 
feijão Flexal, que é produzido na maloca.

Não podemos deixar de observar o potencial 
de exportação de Roraima, já que estamos próximos 
aos portos do Caribe. Para se ter uma idéia, a distân-
cia entre Boa Vista e São Paulo é a mesma que entre 
Boa Vista e Miami. Estão ali a Guiana, a Venezuela e 
o Caribe. Há tudo para exportar, depende apenas de 
oportunidade.

De maneira geral, o perfil indígena de Roraima 
nos traz 32 áreas indígenas. Todas essas áreas, sem 
exceção, sofreram ampliações. A ianomâmi sofreu 
várias ampliações. Wai-wai, Trombeta/Mapuera e, es-
pecialmente no caso de que nós estamos falando aqui, 
a área indígena Raposa Serra do Sol. 

O Ministro Nelson Jobim registrou no seu laudo 
que não houve nenhum fundamento antropológico, ou 
qualquer outro fundamento para ampliar a área indígena 
Raposa Serra do Sol. Não houve fundamento nenhum. 
Ampliaram porque acharam que tinham de ampliar.

Existe uma contradição muito grande nessas 
ampliações, porque foram feitas sem fundamento. E 
– o que é sério – mais de 500 pessoas em Roraima já 
foram retiradas de suas áreas para criação de áreas 



40418 Sábado 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2004

indígenas, e nenhuma foi indenizada pelo Governo Fed-
eral. O que este fará agora? Será que só na Raposa 
Serra do Sol haverá indenização? Vão arranjar outra 
área para os produtores rurais se assentar?

A área indígena Raposa Serra do Sol, especifica-
mente, leva-nos a algumas considerações específicas. 
Primeiro, a preocupação com esses laudos, com essa 
nova política dos “politicamente corretos” – entre aspas 
– de segregação racial. Fiquei pensando um dia: será 
que Hitler tinha razão? É o que querem demonstrar o 
pessoal da FUNAI e os ditos politicamente corretos.

Antropologicamente e numa visão etnica e históri-
ca, observamos que muitos não-índios chegaram à 
região antes dos indígenas. O mapa de Stradelli é uma 
prova disso. Outro aspecto é a localização dessa área 
indígena, que envolve pelo menos 3 Municípios – 98% 
do Município de Normandia, a totalidade do Município 
de Uiramutã, e uma parte, 10%, do Muncípio de Pa-
caraima. E o estudo da FUNAI não está considerando 
esses elementos.

Outro ponto da área indígena Raposa Serra do 
Sol que chama atenção é a chamada satelitização das 
malocas, ou seja, a criação artificial de malocas em 
Roraima. Paulo Santilli, em 1988, em dissertação de 
mestrado, disse que em Roraima, na região da Raposa 
Serra do Sol, só havia 10 malocas. Rondon, em 1932, 
disse que só eram 4 malocas. Hoje, o CIR afirma que 
são mais de 200 malocas. É simples, eles deixam uma 
família, 10 pessoas, criam umas casinhas e dizem que 
aquilo é uma maloca. É isso que está acontecendo em 
Roraima. Ora, basta pegar fotos de satélite comparati-
vas. Aquela região, em 1902, era cheia de fazendeiros. 
Hoje em dia, a FUNAI diz que é cheia de malocas. 

Outro aspecto interessante que tenho observado 
é a nova organização social dos índios, em que o ex-
emplo clássico é o CIR. A Igreja Católica, em Roraima, 
criou uma estrutura para manipulação das lideranças 
indígenas, através de tuxawa, vice�tuxawa, vaqueiro, 
etc. e tal, desrespeitando a tradição indígena, que leva 
em conta a hereditariedade. A Igreja e o CIR não respei-
tam mais a hereditariedade dos tuxawas. Então, o CIR 
e a Igreja ficaram contra as malocas que discordaram 
disso. Se se observarem em Roraima as malocas do 
CIR, todas têm tuxawa, vice�tuxawa, aquela estrutura 
toda estabelecida pelos não-índios, pelos padres da 
Igreja Católica. E as outras malocas que não se alinham 
ao CIR continuam com uma linha hereditária.

Enfim, a verdade dos índios foi expressa no plebi-
scito realizado para a criação do Muncipío de Uiramutã. 
Por meio de plebiscito elaborado pelo Tribunal Regional 
Eleitoral, os índios foram às urnas e votaram a favor 
do Município, inclusive na região de Maturuca, a que 
teve menor porcentagem a favor, 86%. Houve maloca 

que votou 100% a favor do Município. Na maloca do 
Flexal, com 145 índios, 144 votaram a favor. Isso quer 
dizer que os índios estão dizendo “sim” ao Município. 
Essa é a verdade dos índios, e não das pessoas que 
vão passear em Roraima e desconhecem a realidade 
de cidades e vilas, da sua infra-estrutura, das ben-
feitorias e histórias.

Fato marcante a esse respeito ocorreu quando 
o então Ministro Nelson Jobim esteve na área. O Júlio 
Gaiger – que Deus o tenha no céu –, então Presidente 
da FUNAI, disse que essas vilas e cidades eram cor-
ruptelas de garimpo, não havia nada lá. O Ministro 
Nelson Jobim foi à área e quando viu o que tinha em 
Socó proibiu o Júlio Gaiger de subir no avião, porque 
tinha mentido. E quem for a Roraima vai constatar isso. 
Dessas vilas, a mais nova foi fundada em 1940. Su-
rumu foi fundada em 1905, Socó em 1908, Uiramutã 
em 1911, e as pessoas desconhecem isso.

Outro fator importante são os recursos naturais 
e seu aproveitamento na região. Já dissemos que há 
pecuária tradicional nessa região, que já teve mais de 
80 mil cabeças de gado e hoje tem arroz irrigado, uma 
esperança para a economia do Estado, um potencial 
turístico muito grande, recursos hídricos, até mes-
mo para construção de usina hidrelétrica no Cotingo. 
Lamentavelmente, não sei por que razão, Roraima 
importa energia da Venezuela, quando a região de 
Cotingo pode produzir energia suficiente para atender 
ao Estado.

Outro ponto importante a ser considerado é a 
água. Essas áreas indígenas estão nas nascentes 
dos rios. O mais interessante são os recursos min-
erais do Estado de Roraima. E há outra coincidência: 
essas áreas indígenas são criadas nas reservas de 
minerais.

Analisando juridicamente a questão, observamos 
que o Ministro Nelson Jobim tem razão nos comen-
tários que fez. E é dele a observação de que devem 
ser preservados os ajuntamentos urbanos, as vilas, as 
cidades, devem ser excluídas as rodovias, os imóveis 
titulados pelo INCRA e as áreas com rede de energia 
elétrica. E diz ainda o Ministro Nelson Jobim que deve 
ser considerada a posse indígena, observada a Con-
stituição de 1934. 

Em 1934, foi consagrada constitucionalmente 
no Brasil terra ou área indígena – antes não havia 
consagração constitucional. De acordo com os estu-
dos constitucionais mais sérios existentes, o marco 
delimitador é a Constituição de 1934. Se for provada 
a posse, ou o domínio, em 1934, não há de se falar 
em área indígena.

Imaginem os senhores esse caso concreto do 
mapa de Stradelli. E a proposta do Estado para essa 
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questão é de quase 1,7 milhão de hectares, e o Estado 
não está pedindo nem 10% dessa área. Ele quer que 
sejam excluídas exatamente as áreas já registradas 
pelo Ministro Nelson Jobim. O Estado não quer que se 
cometa mais um absurdo, quer que se excluam apenas 
as cidades e as vilas, as estradas existentes na região, 
a área onde está a rede de transmissão elétrica, as 
áreas produtivas que ficam exatamente à margem dos 
Rios Surumu e Itacutu. É só isso que o Estado quer, 
e não chega a 110 mil hectares.

É bem verdade que ele também está lutando para 
que a FUNAI não cometa mais um absurdo. Ele não 
quer que essa área fique na região dos ingaricós. Os 
índios ingaricós não são como os macuxis, que já es-
tão totalmente integrados, estão entre os ianomâmis e 
macuxis. Os ingaricós estão num estado intermediário, 
quase não têm contato com os brancos. Estive lá em 
1993, e não havia nenhum macuxi, a Igreja Católica 
não tinha nenhuma influência, e os ingaricós disseram 
que não queriam área conjunta com os macuxis.

Em 1996, representantes de uma CPI da Câ-
mara dos Deputados foram à região, junto com Áureo 
Faleiros, à época Diretor Fundiário da FUNAI, e os 
ingaricós disseram novamente que não queriam área 
conjunta com os macuxis. E não sei por que os laudos 
dizem que tem de ser junto. A FUNAI já demarcou essa 
área com 90 mil hectares, e eles aceitam. O Estado 
está contra esse absurdo, esse crime que a FUNAI 
quer cometer contra os ingaricós. Esse crime, notem 
bem, contra a etnia ingaricó. 

Os ingaricós vivem na Raposa Serra do Sol, e 
eles queriam usar esse nome bonito: Raposa Serra do 
Sol – Raposa do lavrado e Serra do Sol da serra. Mais 
ainda: a FUNAI não está considerando o Parque Nacio-
nal de Monte Roraima. O Estado de Roraima entende 
que essa área não pode ficar da forma que a FUNAI 
quer. O Parque Nacional de Monte Roraima deve ser 
respeitado. A proposta do Estado é bem simples, e é 
só isso que ele quer. E não entendemos por que essa 
confusão toda, essa insanidade.

Conclusão: entendemos que, no Brasil, há des-
qualificação generalizada no trato das questões agrária, 
fundiária, ambiental e indígena. Desqualificação até 
mesmo do Judiciário, do Ministério Público e dos ad-
vogados. As pessoas desconhecem o problema. E 
mais ainda quando é na Amazônia. Aí todo mundo 
desconhece, mas que dar opinião, quer achar algu-
ma coisa, como se a Amazônia fosse um campo de 
“achalosismo”.

Na nossa opinião, está faltando no Brasil uma 
Justiça especializada para resolver esses problemas 
específicos. Entendemos que devemos lutar nesta 
Casa por uma Justiça agrária. Só assim teremos mag-

istrados, promotores, advogados e especialistas para 
discutir questão desse porte. Enquanto não tivermos 
uma Justiça agrária, vamos ficar nessa brincadeira 
de “achalogia”. 

No sul do Pará, em Carajás, muitos morreram. 
Tivemos em Rondônia outro problema, por inabilidade 
dos magistrados. Enquanto não tivermos uma Justiça 
agrária no Brasil, esses problemas continuarão. Não é 
só o problema indígena. O problema ambiental é seriís-
simo. Problemas da área mineral envolvem a questão 
ambiental e indígena. E a questão agrária está aí há 
muito tempo. Reafirmo ser fundamental a criação da 
Justiça agrária no Brasil.

De que maneira o Sr. Presidente da República 
vai extinguir o Município de Uiramutã demarcando área 
contínua? Ora, Município é um ente federativo. No dia 
em que o Presidente extinguir Município sofrerá im-
peachment, porque estará agindo contra o princípio 
federativo.

Desde Hamurabi, o primeiro código respeitado 
no mundo ocidental, no século XVII a.C., há uma luta 
para a produção de alimentos. O nosso Presidente 
da República, ao assumir, montou o Programa Fome 
Zero. A FAO promoveu seminário para discutir segu-
rança alimentar. E hoje, nessa linha do Direito agrário, 
do Direito alimentar, a produção de alimentos está in-
serida nos direitos humanos. Ninguém pode impedir 
alguém de produzir alimentos. Como a FUNAI quer 
impedir que Roraima produza todo o seu arroz, 50% 
do arroz do Amazonas, 15% do Pará, 10% do Amapá? 
E é possível produzir muito mais. Isso é um crime de 
lesa-humanidade. 

Outro ponto a se considerar é a soberania na-
cional. Essa área está na faixa de fronteira, e não em 
qualquer área. Para se ter idéia, os problemas estão 
sendo causados antes da homologação da área. Por-
tanto, há que se pensar tudo isso. 

Entendemos que o Sr. Presidente da República 
não tem competência para demarcar área indígena no 
Brasil. De acordo com a Constituição Federal, a com-
petência é do Congresso Nacional. E não há necessi-
dade de se fazer emenda, já que em nenhuma parte 
da Constituição Federal está escrito que a competência 
da demarcação de área indígena é do Presidente da 
República. Portanto, as áreas indígenas demarcadas 
no Brasil pelo Presidente da República são inconsti-
tucionais, a exemplo de todas as áreas demarcadas 
pelo Decreto nº 22, do ex-Presidente Fernando Col-
lor de Mello.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Com a palavra o Sr. Relator.
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O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Sr. 
Presidente, gostaria de antes ouvir o Plenário. Ao final 
das considerações, formularei minhas perguntas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Respeitada a posição do nobre Relator, con-
cederei a palavra aos nobres Deputados membros da 
Comissão.

Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao 
nobre Deputado Eduardo Valverde.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Sr. 
Presidente, Deputado Moacir Micheletto; Dr. Carlos 
Borges; Dr. Alcir Gursen de Miranda; Dra. Maria Guio-
mar de Melo, tecerei alguns comentários, discordando 
da opinião dos Drs. Carlos Borges e Alcir Gursen.

Data venia essa minha divergência, muitas vez-
es, para que haja a garantia do direito fundamental, 
é necessário o sacrifício de outros, até para ponderá-
lo. Se não fosse assim, o fato de os nazistas terem 
exterminado os judeus e ciganos seria considerado 
originário. Foi preciso negar o direito aos nazistas de 
exterminar judeus e ciganos para garantir a vida de 
judeus e ciganos na Alemanha. Portanto, para garan-
tir a sobrevivência dos povos indígenas no Brasil, foi 
necessário garantir a eles o seu direito originário de 
acessar sua terra originária.

Infelizmente, no Brasil, no Centro-Sul, isso já não 
é mais possível, porque grande parte do hábitat natu-
ral dos tupis e guaranis já está tomada por grandes 
cidades.

Se os colonizadores europeus, nos séculos XVII 
e X VIII, tivessem garantido aos povos indígenas o di-
reito originário de possuírem o seu pedaço de terra, 
para cultuar suas tradições e sua língua, evidentemente 
não haveria extinção. O pressuposto das colônias por-
tuguesa e espanhola era de que, para o desenvolvi-
mento da Espanha e de Portugal, a colonização do 
Brasil deveria ser daquela forma. O plantio de açúcar, 
café, pau-brasil, etc. foi possível com o sacrifício dos 
direitos dos povos indígenas. Portanto, não se pode, 
no atual Estado Democrático de Direito, negar-lhes a 
sua terra originária.

Não estamos discutindo o destino econômico do 
Estado de Roraima, apesar de ser esta uma preocu-
pação ponderada ontem pelo Governador. No entanto, 
precisamos encontrar alternativa que garanta aos po-
vos indígenas seu direito. Não podemos afirmar, neste 
momento, que os macuxi e os caribes não estivessem 
naquela região há muito tempo. Pegamos apenas um 
pedaço da história, afirmando que os macuxis foram 
expulsos da Guiana. Na verdade, se considerarmos 
um lapso de tempo maior, veremos que eles já faziam 
perambulação naquela área.

Ao analisarmos a Constituição Federal, no que se 
refere à permanência, temos de ponderá-la de acordo 
com a história de cada povo. Se pegarmos o nosso ex-
emplo de não-índios, temos direito permanente ao solo, 
sendo sedentários: aqui moramos, residimos, temos o 
nosso domicílio eleitoral. Quanto aos povos indígenas, 
principalmente os que costumam perambular, que não 
se fixam, não são fixados como sedentários, percorrem 
regiões extensas em busca de melhor alimento, apesar 
de estarem permanentemente na região.

Temos de considerar a palavra “permanente” na 
Constituição Federal, como tentou explicar o ilustre 
Deputado que se retirou. O critério de permanência 
é semelhante ao nosso. E os povos indígenas nunca 
foram sedentários, sempre procuraram, ao percorrer 
uma região, o melhor local para sobreviver.

Não vejo nenhum empecilho ao desenvolvimento 
de Roraima adotarmos o desenvolvimento étnico. O 
que impede essa população de ter progresso mate-
rial? E esse progresso material não influencia toda 
aquela região, inclusive os não-índios? Nada. A não 
ser a nossa concepção de não-índio de que esses po-
vos não têm capacidade ou condição de aprender os 
nossos conhecimentos.

Visitando a região, vimos o pessoal da Flexal, o 
maior produtor regional de feijão. Os índios já desen-
volvem atividade econômica similar a dos não-índios. 
Não há impedimento de desenvolvimento para o Es-
tado de Roraima, se nós incluirmos essa população 
dentro do modelo, do espaço de vida da população 
roraimense.

Não há necessidade de demarcação geográfica 
para separar os ingarikós dos macuxis. Nunca houve 
impedimento. Os índios nunca precisaram de um marco 
geográfico limítrofe para dizerem: “Isso aqui é macuxi 
e isso aqui é ingarikó”. Culturalmente eles já fazem 
a distinção, já demarcam culturalmente suas terras, 
sem precisar de elemento geográfico formal. Isso é 
invenção de brancos. A demarcação, conforme estab-
elecida, não vai criar guerra tribal, porque isso vai ser 
assentado de acordo com os costumes usuais desses 
povos, sem necessidade de haver um ato do branco 
delimitando o espaço.

O problema dos Municípios também me preo-
cupou. Ponderam-se o direito dos não-índios de es-
tabelecer, lá na terra demarcada, o seu Município, e 
o direito dos povos indígenas de ter acesso àquela 
região. Óbvio que é preexistente desses povos o acesso, 
porque o Município foi criado posteriormente à área 
demarcada. Nós poderíamos fazer isso por São Paulo 
também. Seria possível fazer isso em São Paulo, só 
que materialmente é impossível fazer isso com os tupis. 
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Mas é possível em Roraima, porque ainda há condição 
material de fazer essa demarcação. 

É importante que se diga que não há agressão 
constitucional, porque não se está acabando com o Mu-
nicípio, mas apenas mudando o seu marco geográfico. 
A municipalidade vai existir, mas em outro lugar, porque 
a localidade indígena é preexistente à municipalidade, 
que não vai ser extinta, mas removida para outro es-
paço geográfico. E vai ser exercitada a cidadania dos 
cidadãos não-índios do Município Uiramutã.

Quero fazer um questionamento à doutora com 
relação ao que falei inicialmente sobre conceito de per-
manência. Há um questionamento oriundo dos estudos 
do Dr. Carlos com relação à preexistência dos índios 
macuxis e ingarikós naquela região.

Afirma-se que, em função de conflito social nas 
Guianas, eles foram forçados a migrar para essa região 
em tempo recente – na década de 60. A minha per-
gunta é se isso foi um fato a posteriori e se esses po-
vos macuxis, que são da etnia caribe, historicamente 
já perambulavam por essa imensa região, porque 
trata-se de região plana, onde o solo não é farto. Tais 
condições obrigam necessariamente essa migração 
permanente em busca de melhor colocação em toda 
aquela região de planície, de montanha. Como o lau-
do aqui apontou, gostaria de saber se, nos primeiros 
contatos da população portuguesa com esses povos, 
já se encontraram vestígios da presença física dos 
povos macuxis naquela região. Como era uma área 
imensa, evidentemente havia membro dessa mesma 
etnia no lado da Guiana. Posteriormente, por causa do 
tratado, houve a separação entre o Brasil e a Guiana. 
O mesmo aconteceu na África, com povos similares, 
que foram separados artificialmente pela demarcação 
coronelista dos países europeus.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Nós temos um ritual que quero apresentar até 
mesmo para os Deputados que não fazem parte da 
Comissão, mas que têm também toda a liberdade de 
fazer suas indagações. Como eu também tenho algu-
mas perguntas a fazer à antropóloga e aos compan-
heiros, pediria ao Deputado Eduardo Valverde que, 
enquanto isso, tomasse meu lugar na Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Val-
verde) – Com a palavra o Deputado Moacir Miche-
letto.

O SR. DEPUTADO MOACIR MICHELETTO – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ilustres palestran-
tes, estou aqui também na qualidade de membro da 
Comissão que participou de todas as audiências públi-
cas. E muito mais, porque também fui ao Estado de 
Roraima ver o que se passa lá. 

A audiência de hoje é de suma importância porque 
toda a discussão aqui se dá em função do produto com 
o qual V.Sa. trabalha, que originou a possibilidade de 
se delimitar a área em discussão. Farei algumas per-
guntas. Se a senhora não puder respondê-las agora, 
posso entregá-las por escrito. Quero ser sincero e dizer 
que não me aprofundei no seu relatório. Apenas pude 
lê-lo rapidamente para ter uma noção. Como não sou 
técnico em tudo o que ele apresenta, procurei ouvir 
outras pessoas. 

Eu tenho 6 perguntas para fazer a V.Sa. 
1ª- Quantos dias a senhora ficou no Estado de 

Roraima, inclusive para emitir o seu laudo? 
2ª – No processo de identificação ou de delimi-

tação da área, consta o laudo etno-ambiental, com 
a identificação de etnias lá existentes? A senhora foi 
no local, conversou com as pessoas, visitou todas? 
Qual é a responsabilidade de V.Sa. ao emitir um lau-
do dessa natureza, que está trazendo tantas conse-
qüências? Faço essas perguntas para poder ter mais 
tranqüilidade.

3ª- O laudo antropológico, que instruiu o processo 
de delimitação e demarcação da área Raposa Terra do 
Sol, preenche as exigências do Decreto nº 1.775/96, 
aquele que tem sido apontado pelo Ministro Jobim, que 
teve a lucidez de ir verificar in loco a situação indígena 
no Estado de Roraima?

4ª- O processo de demarcação da área Raposa 
Serra do Sol atende às exigências da Portaria nº 14/96 
da FUNAI, que a senhora bem conhece? 

5ª- O seu laudo informa que havia sobre a área 
181 localidades. A senhora foi a declarante, efetuou 
o trabalho de campo identificando tais localidades? 
Essa notificação é da senhora ou não? Quem fez es-
ses levantamentos? 

6ª- No ano de 1992, quando foi realizado o laudo, 
a FUNAI forneceu condições materiais para que fosse 
realizado um levantamento seguro, sério e preciso para 
área com tamanha extensão, ou esse levantamento 
padeceu de melhores condições, cuja falta poderia ter 
influído na sua qualidade? 

Gostaria que a senhora fosse sincera sobre essa 
questão, ou seja, se teve realmente todos os instru-
mentos necessários para exercer seu trabalho, porque 
estamos aqui tratando de assunto muito sério para o 
Brasil. O Congresso Nacional, neste exato momento, 
está tentando encontrar uma saída pacífica para a 
situação, e o seu relatório pode de fato ajudar muito. 
A senhora tinha condições de realizar relatório de na-
tureza a que possa ser entregue à sociedade brasileira 
para que o submetamos à aprovação?

Partindo do princípio de que as informações dos 
demais laudos são divergentes das constantes no laudo 
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apresentado por V.Sa., pode-se afirmar que os demais 
laudos estão errados?

Nesse processo, tivemos 5 subgrupos de trabal-
hos, todos com proposta diferente de seu grupo. V.Sa. 
pode afirmar que são necessários, de fato, os 1 mil-
hão e 700 mil hectares? E os 4 laudos que não foram 
aprovados por V.Sa.? Peço a V.Sa. esclarecimentos a 
respeito dessas informações, visto que está em debate, 
neste exato momento, seu laudo antropológico.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Val-

verde) – Convido novamente o Deputado Moacir Mi-
cheletto para reassumir os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Feito isso, vamos dar início aos debates. Per-
gunto aos demais palestrantes presentes se desejam 
responder aos questionamentos dos nobres pares ou 
se preferem ouvir, primeiro, todos os Srs. Deputados. 

Concedo a palavra à antropóloga Maria Guio-
mar de Melo para responder às indagações dos Srs. 
Parlamentares.

A SRA. MARIA GUIOMAR DE MELO – Sr. Presi-
dente, vou iniciar de trás para frente. Vou começar re-
spondendo aos questionamentos de V.Exa. e depois 
de todos os Srs. Parlamentares. 

Em relação ao primeiro levantamento, quero dizer 
que vivi 4 anos em Roraima, trabalhei com a área yano-
mami e tinha conhecimento de outras regiões daquele 
Estado. Participei de reuniões dos índios, realizadas no 
mês de janeiro, na região de Surumu. Em função disso, 
fui convidada pela FUNAI para fazer esse trabalho.

Retornei a Brasília, fiz um levantamento sobre 
missões religiosas, entre outros trabalhos e novamente 
fui convidada pela FUNAI para nova missão

Apesar de meu relatório não ser perfeito, porque 
não existe trabalho perfeito, eles o consideraram o mais 
completo, à luz da legislação, em relação aos outros. 

Em 1977, a pessoa que identificou 1 milhão e 
300 mil hectares fez um relatório geral à luz da leg-
islação. Temos de nos situar em cada momento da 
história do País. 

Em 1977, estávamos vivendo sob a Constituição 
de 1967, emendada em 1969, com os atos que nós 
conhecemos. Havia o art. 198 e o Estatuto do Índio, 
criado em 1973. Havia, portanto, uma legislação espe-
cífica. O antropólogo que saía de Brasília era para fazer 
todo o trabalho. Ele vivia praticamente em Roraima e 
fazia o relatório de todo o Estado. O topógrafo, o cartó-
grafo ou o engenheiro responsável pela confecção do 
mapa delimitava as várias áreas indígenas. Depois, o 
antropólogo fazia somente o relatório. 

Na FUNAI há várias etapas. Dependendo do pro-
cesso administrativo, cada processo levava o relatório 

do antropólogo e o mapa da área. E, conforme a visão 
da pessoa que fazia o processo fundiário, dividia-se o 
relatório do antropólogo. Por exemplo, uma parte per-
tence ao Wai-Wai, essa aqui é da Serra do Sol, a outra 
pertencia a outra nação. Só teríamos conhecimento total 
do relatório quando líamos todo processo. O relatório 
era feito por pedacinhos. Era todo picadinho. Errado? 
Não, porque, àquela época, em 1977, era feito assim. A 
pessoa que fez esse levantamento conheceu Roraima 
e depois se dedicou a outros grupos indígenas – inclu-
sive as Sras. Isa Pacheco e Ana Maria da Paixão. Out-
ros antropólogos trabalharam também na região. Uma 
equipe de antropólogos foi designada para trabalhar 
na área e começou a se dedicar a outros trabalhos. 
O trabalho foi muito superficial em relação ao que se 
tem hoje, porque estavam em academia. 

A partir de 1983 e 1984, durante 3 meses, fiz um 
levantamento total exaurido no campo e um trabalho 
sobre a região. Elaborei um relatório que ficou mais a 
contento. O Sr. Paulo Santilho e diversas pessoas do 
Estado participaram da equipe de 1988. Quem par-
ticipava, até 1984, desse levantamento? A FUNAI e o 
INCRA. Roraima ainda era território. Eles escolhiam 
as pessoas para participar. Os escolhidos foram a 
FUNAI e o INCRA.

O antropólogo fazia o relatório e o encaminhava. 
O pessoal do levantamento fundiário também trabal-
hava nisso; deveria ter encaminhado, mas não o fez. 
Eles fizeram o levantamento, estiveram junto com o 
INCRA, mas não o encaminharam. Algumas dessas 
pessoas ainda são servidores do Estado. É questão 
de se verificar.

Em 1988, fizeram um levantamento geral de Ror-
aima, mas não identificaram a área. Disseram que havia 
8 mil índios. Não posso garantir o número de aldeias 
feito por aquele levantamento. 

Em 1992, já havia um outro processo. A FUNAI 
estava aprimorando os procedimentos. Os relatórios 
antropológicos hoje são bem superiores a esses; não 
há comparação. A cada momento, a FUNAI foi se es-
pecializando. O que aconteceu? Naquele momento éra-
mos regidos pelo Decreto nº 22. Havia uma comissão 
especial de análise. Esse levantamento não foi feito só 
por mim. Fui a coordenadora, sou a responsável pelo 
trabalho. A responsabilidade técnica é minha, mas não 
fiz esse levantamento sozinha. 

Veio aqui o Secretário, responsável pela Secre-
taria Estadual de Meio Ambiente, Interior e Justiça do 
Estado de Roraima, que indicou 6 pessoas para fazer 
o levantamento. Eu organizei toda a equipe. Eles pega-
ram meu relatório inicial, que historicamente continha 
peças muito interessantes. Podia até não cumprir o 
Decreto nº 22, pois foi iniciado em 1982 e entregue em 
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1984. Era muito importante historicamente. Nele havia 
a história da ocupação daquele Estado e da região. A 
Comissão Especial de Análise da FUNAI exigia que 
nos especializássemos para melhorar os relatórios. 
Para isso mandava equipes diferentes para fazer um 
relatório. A Comissão Especial de Análise era muito boa 
na época. Tínhamos de colher os bons frutos desses 
relatórios. Tiramos tudo de bom do processo anterior, 
do meu relatório de 1988. O trabalho foi feito por uma 
equipe multidisciplinar. Não foi baseado apenas no 
meu trabalho. Eu fiz uma parte, comentando a história. 
O Paulo Santilho fez outra parte, complementando os 
dados. Tivemos advogados na equipe, como a Ana 
Paulo Souto e outros, que elaboraram uma peça ju-
rídica sobre a área. Foi feito um levantamento por terra, 
todo ele coordenado. Havia um técnico da FUNAI, um 
técnico ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e 
líderes indígenas. O Donaldo de Souza Marcolino fez 
parte desse grupo. Cada região daquelas, Raposa 
Serra do Sol, Xununuetamu, Surumu e Baixo Con-
tingo, não foram somente indicadas pelo CIR. Houve 
endosso do CIR, mas eles indicaram as pessoas que 
deveriam fazer o levantamento.

Fui à área, verifiquei que era necessário comple-
tar os dados e informei ao Secretário que iria colher 
as peças que faltavam e posteriormente as enviaria. 
Levamos um ano para fazer isso. O pessoal dirigiu-se 
para a área, onde permaneceu de 6 a 8 meses nesse 
trabalho. Enquanto isso, foram editadas 4 portarias, 
com a média de 3 meses cada uma. Coordenei o trab-
alho. Fiz um resumo do relatório anterior para mandar 
a essa Comissão Especial de Análise. Ia submetendo 
periodicamente os dados que tinha e o que a equipe 
de campo me enviava. Eu ia fazendo um resumo de 
tudo e apresentava à Comissão Especial de Análise 
mensalmente. Dessa forma, fomos fazendo o trabalho, 
e levou um ano para ficar pronto.

Concluído o levantamento, resumi o trabalho, 
que foi entregue à Comissão Especial de Análise. 
O Dr. Arthur Nobre Mendes, à época, Presidente da 
FUNAI, servidor daquela Casa e antropólogo, fez um 
resumo e encaminhou ao Ministro da Justiça. Havia 
prazo para entregar o relatório. Nessa época, o decreto 
que regulamentava esse trabalho era o Decreto nº 22. 
Mais tarde, passou para o Decreto nº 1.775, depois a 
Portaria nº 14. 

Peguei o último relatório que fiz baseado na Por-
taria nº 14. O meu relatório é muito próximo das ex-
igências da Portaria nº 14. Falta o relatório etno-ambi-
ental. Hoje, a Portaria nº 14 determina que para iden-
tificar uma área preciso desse relatório. No entanto, a 
Raposa Serra do Sol não começou a ser demarcada 
hoje. Ela foi demarcada anteriormente. Hoje ela está 

sendo homologada. O Brasil gosta de fazer leis; não as 
cumpre, mas gosta. É uma verdade. Há leis que não 
acabam mais. Hoje, eu colocaria como necessário um 
relatório etno-ambiental para as questões do Estado 
de Roraima, porque na área yanomami não há levan-
tamento etno-ambiental. 

Posteriormente, foram levantadas outras áreas 
wapixana, que muitos afirmam está sendo ampliada. 
Na verdade, elas não foram ampliadas. Deveriam ter 
sido duas áreas wapixana, uma para a região leste 
do Rio Branco e outra para a região oeste. Deveriam 
ter pensado nas confluências que há dos índios, nos 
intercâmbios, nos territórios mitológicos, na ocupação 
permanente, sobre a qual vou falar mais tarde. Isso não 
existia. Eu falo até nas questões ambientais, dou uma 
de ambientalista, coisa que não sou, mas eu gostava 
de falar sobre isso. Falo bastante dessa área em meu 
relatório, mas ele não é relatório etno-ambiental. Não 
foi feito relatório etno-ambiental, porque eu apenas 
cumpri as exigências do Decreto nº 22? Essa exigên-
cia da Portaria nº 14 foi posterior. 

Nas localidades que enfoquei, minha equipe fez 
o levantamento. Há muita confusão de gente dizendo 
que os índios criavam aldeias, e que os fazendeiros 
também faziam retiros. Aí estamos lidando com áreas 
em conflito. Eu ia em determinada área cujo fazen-
deiro era fulano de tal. Um pouco na frente havia um 
retiro. Aí virava outra fazenda. Então, o que aconteceu? 
Fizemos um mapeamento com a equipe da Secretaria 
de Meio Ambiente, com o INCRA e com a FUNAI. A 
equipe fez o levantamento dessas comunidades, e foi 
averiguado se existiam ou não. Eu não vou afirmar o 
número, porque não estou com os dados agora, mas 
todas as comunidades que levantamos foram compro-
vadas – trabalho feito durante um ano. Nossa equipe 
foi verificando. As denúncias de que um índio juntava 
uma família e fazia uma maloca, juntava outra e fazia 
outra maloca eram constantes. Mas havia denúncias 
também por parte dos índios de que um fazendeiro 
tinha a fazenda São Jorge, por exemplo, mas que a 
São Jorge se dividia em São João, Santo André, santo 
não sei o que e virava um mundo. Havia denúncias de 
ambas as partes. Foi feito um levantamento.

Quanto a condições materiais para a época, eu 
tive. Se eu fosse fazer o levantamento hoje seria dife-
rente. Se eu fosse fazer um relatório hoje, eu teria de 
fazer o etno-ambiental, plotar as área de roça, ir até lá 
e ver onde estão os currais. Eu teria toda uma equipe 
para fazer isso. Hoje é diferente.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Na 
sua explanação, está bem caracterizado que a senhora 
encontrou naquela área índios e não-índios.
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A SRA. MARIA GUIOMAR DE MELO – Eu nunca 
neguei isso. 

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Estou 
apenas querendo raciocinar de acordo com dispositivo 
constitucional.

A SRA. MARIA GUIOMAR DE MELO – Vamos 
chegar lá. Há índios e não-índios. Fizemos um levan-
tamento de todas as fazendas ou de todas as proprie-
dades dos não-índios, seja fazenda, retiro, cabana, o 
que fosse; tudo foi levantado, diante das condições 
da época. Para cumprir o Decreto nº 22, tínhamos 
condições. Então, a partir desse levantamento, iden-
tificamos essa área. Por que essa área é de 1 milhão 
e 600 mil hectares? Porque foi determinado, diante 
das condições do índio, baseando-me no próprio in-
digenato, que posso encontrar tanto na Constituição 
anterior como na Constituição atual. Assim, tenho a 
interpretação clássica da Constituição a partir de um 
consultor do Senado, o Sr. Gabriel, que é da Comissão 
de Justiça daquela Casa, que classifica bem os arts. 
231 e 232, os quais dizem que indigenato é a forma 
tradicional como os índios ocupam a terra. Quando 
falo de terra para Macuxi, o que a Constituição reza, 
tenho de analisar com a cosmovisão desse povo so-
bre a terra. 

É o que disse anteriormente: a terra não é um 
bem com esse povo sobre ela. A terra não é passível 
de propriedade, mas de posse. Ele sabe onde está 
sua roça, mas não numa relação de propriedade; sua 
relação com a terra é como se fosse uma relação 
sujeito com sujeito. Assim, quando ele se relaciona 
com essa terra, faz essa interface, o que é difícil en-
tendermos. Mas nossa Constituição garante a forma 
tradicional com que os índios a ocupam, e essa forma 
tradicional é aquela posse que eles têm da rocinha, 
como as áreas de caça e de pesca, como a área mi-
tológica que nem está na área da Raposa, mas em 
São Marcos, região do Marari. Ali é a área de caça de 
todos os índios Macuxi, que permitem aos Uapixanas, 
aos Ingaricós e a outros caçar ali, pois é seu lugar mi-
tológico, é seu mundo. 

Portanto, quando pensamos em demarcar uma 
área, temos de verificar o que é importante para esse 
povo. Assim, resolvi seguir a Constituição; não a visão 
de um antropólogo, mas o que é ditado pelo Direito, 
que também estabelece essa forma tradicional. 

Hoje há uma jurisprudência da 5ª Região, o que 
não significa que não se vá demarcar uma área porque 
existe um título anterior a 1934. O que reza a juris-
prudência da 5ª Região é que, no caso de posse an-
terior a 1934, é indenizada a terra, o que não significa 
que não será mais terra indígena. Estou seguindo o 
que diz um jurista e não um antropólogo. Nada disso. 

Essa jurisprudência da 5ª Região da Justiça Federal 
diz que, se eu tiver uma posse anterior, um registro 
em cartório de escritura pública anterior a 1934, e se 
identifico aquela área como indígena, tenho de indeni-
zar a terra, porque, nos processos indenizatórios da 
FUNAI, o valor da terra não está incluso. No entanto, 
nunca se reclamou das indenizações da FUNAI, que 
até indeniza muito bem, é verdade. 

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Em 
Roraima, há processos de mais de 10 anos que ainda 
não foram pagos. (Risos.)

A SRA. MARIA GUIOMAR DE MELO – Mas há 
pessoas em Roraima que receberam indenização e que 
continuam em área indígena. Os Uai-Uai são assim. 

Nesse ponto, vem a questão de um funcionário 
público, e por isso passo a usar o art. 327 do Código 
Penal. Vou usar a lei chamando-o de funcionário público 
e não de servidor. O que ele fez? O Coordenador Re-
nato Leoni foi àquelas pessoas que tinham sido indeni-
zadas pelos Uai-Uai e lhes disse para permanecerem 
ali. Depois, não sei se essas pessoas continuaram, 
porque não acompanhei essa questão dos Uai-Uai. 
Ele lhes disse para continuarem na terra; agiu como 
funcionário público, e tinha a responsabilidade de ir até 
lá. Se não estou de acordo com isso, como servidora 
que sou, tenho de me afastar, mas não posso ir con-
tra uma decisão do Estado. Lá dentro há muitos jogos 
políticos, o que também ocorreu em Roraima. Espero 
ter respondido sua pergunta. 

Falei sobre a questão dos dias, da demarcação, 
do decreto, da portaria e da localidade. Volto às per-
guntas de V.Sa. e sigo em frente. Se não respondi tudo, 
depois V.Sa. me questione novamente.

Quanto à posse permanente do índio, estou me 
referindo a uma posse jurídica e não apenas uma 
questão antropológica. A Constituição anterior a 1988 
diz que é terra imemorial. Temos aí uma questão muito 
presa, a da imemorabilidade, que continua em vigor, 
mas fomos ampliando os conceitos tanto jurídicos 
quanto antropológicos. Então, temos hoje essa questão 
da forma tradicional como o índio ocupa a terra, que é 
diferente da nossa. 

Um módulo rural em Brasília é de 2 hectares, 
como reza a Fundação Zoobotânica de Brasília. Um 
japonês com 2 hectares em Brasília tira mais do que 
qualquer fazendola em Roraima, porque ali está in-
vestido muito capital. Cada pedacinho é aproveitado. 
Basta seguir a Estrada Parque de Taguatinga para ver 
que a terra é extremamente explorada. Essa é a forma 
de eles ocuparem a terra. Eu não posso chegar junto 
aos índios e querer marcar o local da roça, ver onde 
eles caçam e saber sua relação com as outras aldeias 
e os outros povos. 
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Por exemplo, disse que o Ingaricó era um povo 
isolado, o que foi confirmado pelo colega e pelo Ges-
tor de Estado. Quando fui fazer esse levantamento em 
1984, só pude ir de avião até a Maloquinha. Da Malo-
quinha a Serra do Sol, não havia pista de pouso. Só 
havia pista de pouso na região de Monte Roraima. Fiz 
um levantamento de toda essa região por sobrevôo, 
com um engenheiro cartógrafo que me acompanhou, 
e plotamos todas as aldeias porque não havia como 
pousar. 

Assim, o contato dos Ingaricó com a sociedade 
é muito recente, embora sempre tenham participado 
das assembléias dos tuxauas que acontecem todo ano 
– era no mês de janeiro e agora estão prorrogando. 
Acredito que seja em janeiro. Em Brasília, ainda não 
voltou a funcionar. Eles chamam muita gente de fora 
para participar. Todos eles participam, e pode haver 
divergências, que ocorrem em toda sociedade, inclu-
sive dentro dos partidos políticos que não conseguem 
ter unidade. Da mesma forma, há diversas formas de 
pensar no mundo indígena. 

Hoje, uma pessoa me escreveu dizendo querer a 
demarcação de Raposa Serra do Sol. Ele foi o primeiro 
candidato do PT, junto com David Yanomami, a Deputa-
do em Roraima, o Sr. Gilberto Pedrosa Lima. Em 1986, 
ele encaminhou um documento à FUNAI pedindo a 
demarcação da terra Raposa Serra do Sol como área 
única. Ele batalhou para sair; saiu e foi até a portaria. 
Posteriormente, ele saiu do PT e mudou de lado. Isso 
tudo a gente tem de trabalhar ao longo dos anos. 

Euclides Pereira pediu a demarcação, em 
20/9/1993, junto com Clóvis e Valdir Tobias. Agora, o 
Euclides disse que pensa de outra forma. Quer dizer, as 
pessoas mudam também. Antes, ele tinha a cobertura 
da COIAB e, quando houve desvio na coordenação e 
a entidade indígena exigiu um posicionamento sobre a 
probidade administrativa, porque ele recebia dinheiro 
público que a COIAB recebia do convênio de saúde, 
ele mudou de lado. Portanto, temos de analisar cada 
índio, pois hoje eles estão inseridos no processo, junto 
com o Estado, sendo parceiros do Estado. 

O CIR é parceiro do Estado no convênio com a 
FUNASA. Se há erro, não é o CIR que erra, não é a 
entidade que erra, não é a FUNAI que erra. Quem erra, 
quando é feito um levantamento, sou eu: Maria Guiomar 
de Melo. Não foi a FUNAI quem demarcou errado, foi 
o indivíduo. É isso que tem de ser observado. 

Assim, temos de olhar esses índios que estão 
passando a ter várias posições, saber da sua probi-
dade administrativa, porque alguns estão envolvidos 
no escândalo dos gafanhotos. Não é verdade? Então, 
temos de verificar a história desses índios e fazer um 

levantamento. Todos podemos utilizar a ABIN para ver 
sua situação. 

Não é possível que, depois de um longo processo, 
de tanto trabalho para chegarmos às áreas indígenas, 
eles fiquem enviando documentos para a FUNAI sem 
parar, cobrando um posicionamento e, no dia em que 
tomamos esse posicionamento, eles dizem que não 
é mais daquela forma. Tudo isso tem de ser pensado, 
visto e analisado. O que está causando tudo isso? 
Por isso, o Estado precisa de uma ABIN, precisa de 
um setor de informação. Assim, ele pode fazer esse 
levantamento.

Tudo isso tem de ser observado quando se trata 
de demarcação. Hoje há posicionamentos do tipo: 
tem índio desse lado, tem índio daquele lado. Sempre 
houve divergências. Eles tiveram divergências. Nesse 
ponto, vou incluir uma questão histórica da organiza-
ção dos índios.

O primeiro grande líder dos índios Macuxi foi o 
Tuxaua Gabriel, que lutou na 2ª Guerra Mundial. Ele 
foi como um expedicionário, voltou e começou a pen-
sar num processo de demarcação de terra indígena. 
Naquela época não se falava no processo como um 
todo. Ele vai mostrar e comprar as posses dos não-
índios que estavam próximos à Aldeia da Raposa, 
comprando-os com farinha.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Per-
mite-me? Seguindo esse raciocínio: quer dizer que, 
na II Guerra Mundial, o índio Gabriel foi à guerra e na 
volta já queria comprar posses de pessoas que es-
tavam naquela área?

A SRA. MARIA GUIOMAR DE MELO – Exata-
mente. Ele foi para a Europa e...

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – 
Então, a senhora só está robustecendo o meu ponto 
de vista.

A SRA. MARIA GUIOMAR DE MELO – Não, de-
ixe-me falar. Nunca neguei a existência da ocupação, 
assim como nunca neguei que toda aquela terra era 
indígena, porque havia um espaço maior ocupado pelos 
índios. Pode-se pegar uma área mais ampla ocupada 
pelos wapixanas, que são aruaques. Trata-se de uma 
área que adentrava a Fazenda São Marcos e ocupava 
uma área maior. Os macuxis ocupavam uma vasta 
região e havia relações entre eles. Naquela época, as 
fronteiras ainda não estavam muito bem definidas, tanto 
da Guiana, quanto da Venezuela e do Brasil. Havia um 
intercâmbio comercial entre eles mesmos, com o co-
mércio de artesanato, em que o ralo waiwaí era o mais 
valorizado. O ralo maiongong na área yanomami era o 
mais valorizado. Era a moeda. Eles tinham intercâmbio 
entre eles e também com o mundo dos brancos. 
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Com o tempo, os macuxis também se foram 
expandindo sobre o território wapixana. Todos eram 
índios, não havia brancos ainda. Houve, então, uma 
guerra histórica entre wapixanas e macuxis, e estes 
ocuparam uma área maior. Isso é comum em todas as 
áreas, não na área de Raposa Serra do Sol. Por exem-
plo, os grupos caiapós – e chamamos de caiapós os 
gorotirés –,têm uma disputa intertribal e vão ocupando 
território. O próprio território yanomami era uma área 
mais restrita. E quando falo em território, não quero 
menosprezar o território nacional, mas destacar uma 
área de uma etnia, de um povo. Os aruaques e caribes 
ocuparam a fronteira que hoje é a região de Aricó, Boas 
Novas. Os yanomamis têm 5 línguas, que vêm muito 
do caribe. Então, os primeiros lingüistas que estuda-
ram os yanomamis estudaram os yanans ou ninans. 
Eles falavam a língua caribe, porque muitas palavras 
entraram nessa língua, e eles foram expandindo o seu 
território. Isso é uma coisa natural, não é um processo. 
Não é somente a nossa sociedade que se expande, 
as outras sociedades também. 

Aquela região sempre foi uma área indígena, 
apenas ao longo do tempo é que se começou a ter 
posse. Quem foram os primeiros posseiros da região 
indígena? A Transbrasília de Roraima.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Acho 
que já estamos divagando historicamente. Fiz pergun-
tas e não obtive respostas. Estou confirmando meu 
convencimento com base no que ela acabou de afir-
mar, inclusive, já de décadas atrás. Está tudo sendo 
gravado, não é?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Está sendo gravado, Sr. Deputado, e anotado 
pelo Sr. Relator.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Seria 
muito importante, já que esta demarcação está con-
cluída, embora não homologada – e ela só é perfeita 
e acabada como ato jurídico quando o Presidente 
homologá-la –, que esta Comissão levasse ao con-
hecimento do Presidente Lula e de seus assessores 
diretos o depoimento da antropóloga que vem confir-
mar a existência de não-índios e índios convivendo 
pacífica e harmonicamente há décadas. Não vejo por 
que razão não fazer essa demarcação de maneira 
descontínua e evitar um conflito iminente, se de outra 
forma isso ocorrer. 

Agora, solicito à senhora que me responda às 
indagações mais objetivamente, porque essa parte 
histórica deve estar no seu laudo antropológico, que 
teremos o prazer de ler, analisar e discutir com os co-
legas da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Michelet-
to) – Peço a nossa palestrante que se limite à resposta 

das perguntas feitas e não ao histórico antropológico, 
que também é importante para nós. São 17h08min, já 
está ocorrendo a Ordem do Dia no plenário e ainda há 
alguns Deputados que querem fazer uso da palavra. 
De quantos minutos a senhora ainda precisaria para 
responder às perguntas?

A SRA. MARIA GUIOMAR DE MELO – Acho que 
podemos deixar para depois. Quero abordar apenas um 
ponto. As vilas, principalmente Uiramutã, cujo próprio 
nome é indígena, e outras, foram constituídas em volta 
de uma capela. Antes, foram os beneditinos, é o pro-
cesso da Igreja Católica. Eles iam àquela área e man-
tinham relacionamento com os índios. Se observarmos 
a maioria dessas vilas, se formos lá dentro, veremos 
batistérios e outras coisas da igreja. Vamos perceber 
que a ocupação daquela área foi feita por missionários. 
Eles foram sedentarizando os homens, índios e não-
índios naquela época. Eu não neguei isso. 

(Intervenção inaudível.) 
A SRA. MARIA GUIOMAR DE MELO – Senão, 

eu não faria o levantamento dos não-índios lá de den-
tro, falaria que a área era só indígena. Não, mas eu 
falo lá de dentro, e é uma área histórica.

Outro aspecto que desejo abordar é a criação 
de outros Municípios após o envio do relatório ao 
Ministro da Justiça. Começou com Maurício Corrêa e 
posteriormente com Nelson Jobim. Foi uma tática de 
Estado: criar esses Municípios justamente para dificul-
tar a demarcação da Raposa Serra do Sol. Começou, 
como disse, com Maurício Corrêa e, posteriormente, 
com Nelson Jobim. 

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – E 
onde estava a FUNAI, que tutelava os índios, que não 
impugnou no momento oportuno?

A SRA. MARIA GUIOMAR DE MELO – Mas a FU-
NAI entrou com processo sobre isso. Ela está tentando 
impugnar. Posteriormente, falarei sobre isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Michelet-
to) – Deputado Asdrubal, V.Exa., como primeiro inscrito, 
está satisfeito ou ainda pretende usar a palavra?

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Que-
ro agradecer a valiosa colaboração da doutora, con-
firmando apenas aquilo que atestamos in loco, ou 
seja, na realidade, aquela área não é exclusivamente 
indígena, na acepção constitucional do art. 231. As 
afirmativas de V.Sa. foram sinceras, leais e honestas. 
Louvo a posição de V.Sa. Na realidade, não ocultou 
nada, falou a verdade. Demonstrou que naquela área 
há realmente índios e não-índios, e que houve o trab-
alho de demarcação.

Quero apenas fazer um questionamento. V.Sa. 
afirmou que os índios vendiam ouro para parentes de 
Parlamentares. Sou Parlamentar e me sinto envolvido, 
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porque a senhora não disse de que Estado são esses 
Parlamentares. Acho que caberia a V.Sa., em denúncia 
de tamanha gravidade, dar o nome dos Parlamentares 
envolvidos, sob pena de todos nós sermos, de certa 
forma, direta ou indiretamente, atingidos por essa grave 
acusação e que precisa ser apurada. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Então, vamos passar aos inscritos. De acordo 
com o Regimento Interno, tendo em vista o início da 
Ordem do Dia – nosso querido Deputado Gabeira, com 
seu espírito zen, nos ajudou, Deputado Asdrubal, a re-
solver sua situação –, passo a palavra agora, por três 
minutos – e peço aos Srs. Deputados que se atenham 
a esse tempo –, à Deputada Maria Helena. 

A SRA. DEPUTADA MARIA HELENA – Sr. Presi-
dente, Sr. Relator, senhores convidados, vou ater-me 
a questionamentos sobre o relatório da nossa antrop-
óloga, Sra. Maria Guiomar de Melo. Não que esteja-
mos aqui querendo crucificá-la, mas esse laudo é da 
maior importância para o destino do nosso Estado. Vou 
fazer algumas perguntas – talvez esteja até repetindo 
perguntas – e gostaria que a senhora as respondesse 
com maior clareza.

O CIR encaminhou ao grupo técnico algumas in-
formações sobre a situação fundiária da área indígena 
Raposa Serra do Sol? 

Outra pergunta: a identificação dessa área e a sua 
delimitação decorreu de averiguação em campo feita 
pela senhora? Isso já foi mais ou menos respondido, 
mas quero repetir essa pergunta. Ou V.Sa. atendeu a 
uma proposta feita pelo CIR e pelos tuxauas?

No seu laudo, há uma informação de que a de-
marcação afetará crucialmente 61 ocupantes da área 
– consta do seu laudo. A senhora alegou também que 
não existia nenhuma infra-estrutura naquela área in-
dígena que demandasse indenização substancial. Eu 
lhe pergunto: esse laudo, datado de 1984, não incluiu 
o Vale do Arroz?

No seu laudo, há informações de que existiam 
posses particulares de colonos civis sobre terras que 
pertenciam ao Estado. Quando a senhora disse “Es-
tado”, referia-se à União, ao Estado de Roraima ou, 
ainda, ao antigo Estado do Amazonas, quando ainda 
pertencíamos ao Estado do Amazonas? Essas pos-
ses civis são anteriores ao laudo arbitral de 1901, que 
definiu os limites das nossas fronteiras com a antiga 
Guiana inglesa?

Consta também do seu laudo a afirmação de que 
cada aldeia necessita de aproximadamente 3 a 40 hect-
ares para cultivo e que esses índios precisam desses 
3 a 40 hectares no período de 3 a 5 anos, porque o 
cultivo se esgota nesse período, e eles, então, teriam 
que ser removidos para outra área. A senhora pode-

ria confirmar se essa é a área de que cada uma das 
aldeias necessita, porque, no seu laudo, consta que o 
número de aldeias, de malocas, era de 83, habitadas 
por 10 mil, 87 índios. E qual foi o meio utilizado para 
essa constatação, de que havia 10 mil, 87 índios nes-
sas 83 malocas?

O laudo diz, ainda, que a equipe que realizou o 
trabalho para a identificação foi constituída pela FU-
NAI, composta de quatro membros do CIR, uma or-
ganização não-governamental, por uma advogada e 
um assessor jurídico da Diocese de Roraima, também 
instituições privadas.

A senhora disse também que 61 propriedades se-
riam afetadas, mas que havia nessa área 140 fazendas 
cuja ocupação dataria do início do século XX. Como se 
chegou a essa informação de que só 61 propriedades 
seriam afetadas, mas que havia 140 fazendas, cuja 
propriedade datava do início do século XX?

Por último, consta no processo que o engenheiro 
José Jaime Mancin elaborou memorial descritivo de 
identificação dessa área Raposa Serra do Sol, mas 
não participou do trabalho de campo. Ele declara que 
não participou do trabalho de campo, ele faz essa de-
claração no processo. 

Agora, peço permissão para fazer um breve co-
mentário. A senhora acabou de nos afirmar que hoje 
as circunstâncias seriam diferentes – quero ter a certe-
za de que entendi bem isso –, que, se esse relatório 
fosse feito hoje, as circunstâncias seriam diferentes e 
a senhora teria instrumentos outros e mais adequa-
dos para fazer esse relatório. Eu lhe pergunto: hoje, 
ele estaria defasado? 

Farei um último comentário, Sr. Presidente. A 
nossa antropóloga, Dra. Maria Guiomar, nos disse 
que a Prelazia de Roraima foi uma das primeiras a 
ocupar as áreas indígenas. Realmente, sabemos que 
aquela Prelazia ocupou aquela área do Catrimani e 
sabemos, por declaração de alguns índios, que eles 
foram escravizados, foram usados para a exploração 
do ouro, mediante promessa de pagamento, e nunca 
foram pagos pela Prelazia. Alguns, que se revoltaram, 
abandonaram o trabalho. 

Teria ainda 3 considerações a fazer. Não se tem 
conhecimento de nenhum caso no Estado de Roraima 
em que tenha havido justa indenização. O que acon-
teceu foi que muitas pessoas que produziam naquela 
área a abandonaram, e não foram desapropriadas, em 
função dos conflitos ali surgidos. Hoje essas pessoas 
estão subempregadas ou desempregadas. Elas vivem 
na periferia da cidade. Como Secretária de Desenvolvi-
mento Social, tive a oportunidade de cuidar dos filhos 
de muitas famílias, que foram cooptados pelo tráfico.



40428 Sábado 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2004

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – A última pergunta.

A SRA. DEPUTADA MARIA HELENA – Existem 
índios que estão na folha dos “gafanhotos”, mas também 
se comenta que existem índios pagos pelas ONGs, que 
recebiam até agora cerca de 7 milhões de reais por 
ano apenas para executar serviços de atenção básica 
à saúde dos índios. Até hoje não conseguimos uma 
comprovação de que esses recursos foram aplicados 
diretamente na saúde dos nossos índios.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Obrigado, Deputada Maria Helena. É com 
satisfação que anunciamos a presença do ilustre Se-
nador Augusto Botelho, do Estado de Roraima. Seja 
bem-vindo à nossa Casa.

Passamos a palavra ao Pastor Frankembergen, 
por 3 minutos.

O SR. DEPUTADO PASTOR FRANKEMBER-
GEN – Sr. Presidente, Sr. Relator, demais membros 
da Mesa, quero parabenizá-los pela exposição. Não 
foi possível assistir a todas as exposições, mas quero 
lembrar que somos todos a favor da demarcação. De-
ixo uma interrogação: quem está a favor dos índios? 
Estamos todos pensando no bem-estar dos índios e 
creio que eles devem ser ouvidos. A palavra deles 
deve ser creditada neste relatório, que, com certeza, 
subsidiará o Presidente Lula.

Em relação ao laudo antropológico, na maioria 
das vezes, quando se fala em número de habitantes, 
em população, se diz: cerca de, aproximadamente etc. 
Os próprios índios têm chamado a atenção para isso 
quando se fala em realizar um plebiscito ou mesmo um 
censo, porque não se tem o número exato da popula-
ção naquela região, nem indígena, nem branca. Faz-
se cogitação, e creio que não podemos mais aceitar 
isso. O resultado de uma resposta pautada em cima 
de cogitação, normalmente não sai a contento. V.Sa. 
já explanou os critérios adotados e como foram estab-
elecidos para se chegar a um resultado. Sabemos que 
os costumes e tradições dos índios foram mudados pelo 
homem branco – produtores, agricultores, fazendeiros 
– e pelos próprios missionários que ali chegaram.

Graves denúncias são feitas pelos próprios ín-
dios, e não pelos brancos. A Justiça deve investigá-las. 
Quanto à venda de ouro, existem documentos passados 
pelos próprios índios de depósito de organizações em 
conta no exterior. Não sei até que ponto isso é verídico, 
mas existe cópia de um documento de depósito cujo 
valor, segundo informações, corresponde ao ouro ex-
traído pelos índios, passado a determinadas organiza-
ções e depositado no exterior. Não tenho como provar 
isso, mas os próprios índios que aqui virão representar 
algumas organizações poderão apresentar algumas 

denúncias. Essas denúncias devem ser investigadas. 
Queremos ver os resultados.

Quero também saber o sentido da palavra cor-
ruptela, citada aqui, porque para nós, da Região Norte, 
é um termo pejorativo que pode designar até mesmo 
uma zona de prostíbulo.

O que me preocupa em relação à posse da terra, 
no caso da homologação da Reserva Indígena Raposa 
Serra do Sol, é como ficarão aqueles índios, que es-
tão aculturados, acostumados a plantar, a levar seu 
produto para ser vendido nos Municípios e na Capital. 
Os meios de transportes que passam por ali servem 
para locomovê-los. Com a homologação aqueles índios 
ficarão abandonados, a exemplo do que ocorreu com 
outros índios, em outras regiões demarcadas?

Sr. Presidente, no ano passado, foi estipulado um 
orçamento de cerca de 120, 130 milhões de reais para 
a FUNASA. Para nosso espanto, algumas ONGs no 
Estado de Roraima receberam cerca de 16 milhões de 
reais somente para cuidar dos índios, ou seja, mais de 
10% do orçamento da FUNASA foi usado para cuidar 
dos índios. É mais um fato que deve ser investigado 
para sabermos se os nossos índios estão sendo bem 
tratados e para, mais tarde, não sermos taxados de 
exterminadores de povos indígenas.

Espero que o Relator, juntamente com esta 
Comissão, produza um relatório coeso para o nosso 
Presidente. Tive a oportunidade de falar com o Presiden-
te Lula a respeito desse assunto. S.Exa está sensível 
e espera por uma decisão que venha atender a ambos 
os lados. Naturalmente alguém sairá perdendo, de uma 
maneira ou de outra, mas deve haver consenso.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Com a palavra o Deputado Alceste Almeida, 
por 3 minutos.

O SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA – A an-
tropóloga Maria Guiomar de Melo referiu-se à realiza-
ção de reuniões periódicas de comunidades indígenas, 
congregando diversas etnias. Por certo a senhora deve 
saber que essas congregações não se restringem ap-
enas aos índios que habitam o solo brasileiro. Nesses 
conclaves são trazidos índios das mesmas etnias e de 
outras, tanto da Venezuela como da Guiana, inclusive 
arvorando-se nesse entrosamento, nesse convívio, o 
critério de nação em vez do critério de comunidade. 
Esse é um fato bem constatado por todos e pela imp-
rensa, e ocorre seguidamente.

Quero dizer ao meu amigo Frankembergen para 
não se preocupar com a pecha de exterminador, porque 
é a FUNAI quem realmente tem exterminado a popu-
lação indígena, pois não presta a assistência que o ín-
dio merece. Há até índices de tuberculose em regiões 
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onde o Governo do Estado e os Governos Municipais 
não podem ir, porque as ONGs se centralizam entre 
as comunidades de religião católica. As outras, coita-
das, como as evangélicas, não recebem as benesses 
dos padres italianos que estão lá, mais até do que os 
padres brasileiros. Realmente não há a mesma con-
templação assistencial usufruída pelas comunidades 
do Maturuca. Não tenho nada contra o fato de a Igreja 
ajudar. Sou católico, mas o fato é que a FUNAI não 
ajuda; ela não só extermina índios como também o 
plantio. Não sei quão corajoso seria desligar as bombas 
e ver murchar as hastes do nosso arroz, a alavanca 
econômica do nosso Estado. 

Quanto à população indígena, registro nos Anais 
que, no Mato Grosso, houve um índio candidato a 
Deputado Federal. Apesar da campanha bem alicer-
çada em cima das comunidades indígenas, ele não 
conseguiu mais do que 2 mil e 800 votos. Então, não 
é possível que haja 15, 30, 50 mil índios, como apre-
goam diversas organizações internacionais. Restrinjo-
me aos dados do IBGE, independentemente de serem 
ou não adequados. É um órgão oficial. 

A perambulação não existe mais no meu Estado; 
aliás, não existe mais no Brasil. O índio perambulou no 
passado, realmente saiu do Caribe e quase chegou à 
Patagônia. Hoje, o índio está restrito a uma área muito 
pequena, não vai mais do que 1 ou 2 quilômetros além 
da sua aldeia. Realmente, na busca pela assistência 
social que a FUNAI não dá, ele se fixa principalmente 
próximo às sedes municipais, perto de pelotões do 
Exército. Não existe mais perambulação, não temos 
mais índios nômades e muito menos na Raposa Ser-
ra do Sol, cuja área não tem caça. Naquela área, o 
índio depende de açougue e de energia para ter sua 
geladeira. 

São estas as minhas considerações. Agradeço 
a oportunidade e aguardo as respostas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao 
Deputado Fernando Gabeira.

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA – Ob-
rigado, Sr. Presidente. Uma das desvantagens de não 
pertencer à Comissão é sempre ficar por último, mas 
também é uma vantagem.

Existem alguns temas aqui na Câmara dos Depu-
tados que vão atravessando o tempo. Às vezes, quando 
vemos esses temas, fugimos, porque percebemos que 
estamos ficando velhos. Lembro-me da discussão sobre 
a Raposa Serra do Sol em 1994, quando o ex-Deputado 
Jobim esteve lá. Depois, criamos uma Comissão do 
Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, presidida, 
à época, pelo Senador Sarney e relatada pelo Gilney, 

se não me engano. Agora foi criada outra Comissão, 
mas o debate continua o mesmo.

Não sou um conhecedor dos relatórios. Estive lá 
em duas ou três circunstâncias, uma por causa dos 
incêndios, outra com os militares. Tenho a impressão 
de que esse problema não vai ser resolvido tecnica-
mente. Não adianta dizer que são 61 ou 50 mil, ou 
querer analisar o mapa do Stradelli, porque pode apa-
recer teoricamente outro mapa da época que contenha 
algo diferente. Então, o ideal seria fazermos uma re-
flexão política. 

Penso que é importante demarcar aquela área. 
Repito: é importante, vamos demarcá-la. Agora, ao 
demarcarmos aquela terra, com o consentimento da 
população abrangente, teremos de pagar um preço. 
Vamos ter de pagar um preço àquela população que 
se sente prejudicada ou atingida. 

Talvez possamos avançar mais se tentarmos le-
vantar os últimos acontecimentos que tenho seguido, 
observando que, da parte do Governo de Roraima e 
da sociedade, existe uma tendência à negociação. Se 
examinarmos ao longo do tempo, tenho a impressão 
de que hoje as concessões feitas já são maiores do 
que antes. Os senhores que estão há mais tempo na 
negociação talvez tenham percebido isso também.

Quem sabe, a Comissão não possa orientar seu 
trabalho no sentido de buscar essa solução política 
e oferecê-la para o Governo? Confesso que sou um 
pouco cético a respeito de o Governo aceitar sugestão. 
O Governo não conversa muito. Às vezes são gover-
nos muito iluminados que não querem saber de nada. 
Temos visto, pelo desenvolvimento deles, como são 
iluminados. Só fazem coisas corretas, só vão no ponto 
certo. Mas como essa questão é complexa, quem sabe? 
Vamos esperar que nos ouçam. Acho que, ouvindo, 
podemos iniciar um processo político, sem desmerecer 
os laudos, para buscar um entendimento sobre qual 
terra seria demarcada e para saber se a população e 
os índios ficariam satisfeitos.

Vivemos muito isso aqui. Houve vários proces-
sos longos, como o da Mata Atlântica, o do Código 
Florestal, que vamos levar adiante. Quem sabe não 
podemos avançar um pouco?

Da minha parte, posso fazer um trabalho muito 
grande – todos sabem minha posição – no sentido de 
que as resistências sejam menores. Mas é necessário 
que os senhores também façam a sua parte. Por ex-
emplo, reconheço que há grande ignorância sobre a 
Amazônia e que se deve atacar esse “achismo” sobre 
aquela região.

Por outro lado, não podemos responder à ignorân-
cia sobre a Amazônia com ignorância sobre o mundo. 
Não podemos nos referir às organizações não-gover-
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namentais como “as tais das ONGs”. Essas organiza-
ções são o que há de mais importante no processo 
político moderno.

Se examinarmos as últimas apresentações do 
Brasil no exterior, desde a reunião de Beijing, passando 
pela reunião da Dinamarca sobre pobreza e pela re-
união de Johannesburgo sobre meio ambiente, o Brasil 
já não é mais representado somente pelo Governo, mas 
também pelas organizações não-governamentais, que 
são um instrumento da sociedade. Evidentemente que 
algumas vêm de fora, mas podem contribuir, ou não, 
de acordo com a maneira como encaminhamos.

A outra questão é que, no caso de Roraima, não 
se pode afirmar que o desenvolvimento daquele Estado 
foi determinado só por essas circunstâncias, quando 
sabemos que há outras, como a dos gafanhotos, que 
é importante, porque mostra a prática predatória das 
classes dominantes. Predatória no sentido de não ca-
nalizar o dinheiro para a população e no sentido de 
desviar da população um dinheiro que, às vezes, vem 
do País como um conjunto.

Não é a essa situação unicamente que podemos 
atribuir o não-desenvolvimento de Roraima. É também 
a um problema que deve ser examinado no contexto 
das classes dirigentes de Roraima, que ofereceram 
ao Brasil um espetáculo bastante deprimente nos 
últimos anos. Lamentei que isso tivesse acontecido 
agora, porque também enfraqueceu muito o debate 
sobre a questão.

Mas podemos e devemos buscar um caminho. 
Se o problema é contínuo ou não, podemos sentar 
e pensar. Se o problema são os arrozais irrigados, 
podemos pensar nisso. Será que os índios, com a terra 
demarcada, teriam alguma coisa contra os arrozais ir-
rigados? Se demarcada a terra dos índios, será que os 
produtores de arroz não poderiam pagar a esses índios 
pela utilização da terra? Quem sabe não achamos uma 
saída que não seja esse jogo de um brigar com outro 
constantemente, sem acharmos uma solução?

Toda vez que os canadenses vêm aqui falar da 
maneira como resolveram suas questões indígenas, 
ficamos entusiasmados, porque conseguiram solucio-
nar questões até mais complexas.

Quem sabe, dessa vez, quando existe a real pos-
sibilidade de homologar, não podemos pensar uma 
saída para essa questão das áreas contínuos ou não? 
O que fazer com as benfeitorias que estão lá? Podemos 
pensar nisso e oferecer ao Governo uma saída.

A minha experiência diz que o Governo não en-
tra em bola dividida. Em todas as questões do Brasil, 
o Governo sempre nos manda na frente para discutir. 
Quando queriam legalizar ou não as drogas me chama-
ram e disseram: “Nunca nos metemos nesse assunto, 

mas você, que é um liberal, e o Deputado Elias Murad, 
que é um proibicionista, vão discutir e sentir o que a 
sociedade pensa”. Então, o Governo nos usa, o que é 
razoável, para tentarmos abrir caminhos.

Quando encontrarmos uma situação que não seja 
de bola tão dividida, o Governo homologa. A nossa 
tarefa neste momento não é mais de definir a questão, 
de precisar tantos detalhes, mas de oferecer ao Gov-
erno a solução política para essa questão. Confio que 
a Comissão possa oferecer essa solução e me coloco 
à disposição para contribuir com isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Obrigado, Deputado Fernando Gabeira. A par-
ticipação de V.Exa. é de suma importância, dado o 
conhecimento que tem do assunto e por ter partici-
pado dele no passado. Posso antecipar ao Deputado 
que está havendo clima de entendimento, uma con-
versação oficiosa da Comissão com o Governo, com 
a participação ativa da bancada de Roraima, que tem 
desprendimento extraordinário.

Ontem o Governador esteve aqui por mais de 2 
horas e meia para fazer uma explanação. Com V.Exa. 
nos ajudando, tenho certeza de que vamos achar uma 
solução nesse sentido. Se é contínuo ou não, o que 
pode ser feito? Há proposta de entendimento do lado 
dos índios e do lado do Governo.

Acredito que nosso Relator será sábio quanto a 
isso. Tem sido de uma riqueza extraordinária as audiên-
cias públicas. Temos produtos extraordinários em cima 
disso. Tenho a absoluta certeza de que vamos encontrar 
uma solução para o Estado de Roraima nesse conflito, 
que é de suma importância para sua economia.

Pergunto se os Deputados de Roraima e o Se-
nador querem fazer uso da palavra. Estamos conce-
dendo a palavra por 3 minutos para depois finalizar 
com o Relator.

(Não identificado) – Quero fazer apenas uma 
correção nas palavras do Deputado Fernando Gabeira, 
a quem admiro muito, quando disse que toda a classe 
dominante de Roraima – não botou exceções – está 
envolvida nos escândalos e na corrupção. Faltaram 
mais detalhes, porque me senti atingido.

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA – Não, 
por favor. Mencionei as classes dirigentes.

Mesmo fazendo parte do Governo, muita gente 
não participou desse processo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Está retificado, Deputado Fernando Gabeira. 
Eu sei que é força de expressão.

O Deputado gostaria de fazer uso da palavra? 
Temos 3 minutos em cima da hora.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Estou 
inscrito. Quero aproveitar a presença do Deputado 
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Fernando Gabeira, porque acho que pode nos ajudar 
muito. Estou deixando para falar por último porque, 
inclusive, tenho a mesma visão.

Quero parabenizar os expositores, a Dra. Maria 
Guiomar pela consistência com que se manifesta, com 
um trabalho sério. O laudo técnico e antropológico, de 
fato, se fosse feito hoje traria outras características. 
Ficou claro na expressão da Dra. Guiomar. Já se pas-
saram 20 anos também.

Há outras questões que fazem parte desse de-
bate e acabam na mesa do Presidente da República. 
Por exemplo, alguns dizem que esse tema envolve a 
questão da soberania nacional, porque é área de fron-
teira. Vários militares e vários setores têm posições. 
Há questões econômicas envolvidas.

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA – 
Gostaria de fazer um comentário. A declaração do 
Ministro da Defesa é de que não há problema especial 
de segurança com respeito à demarcação.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Con-
versei com muitos militares e expositores, que têm 
peso entre os militares. Mesmo nas discussões inter-
nas do Governo, a posição do Ministério da Defesa é 
sempre um pouco diferenciada . Tem questões feder-
ativas envolvidas, a situação do Estado de Roraima, 
questões sociais.

Esta Comissão, Deputado Fernando Gabeira, 
pode ajudar para que a demarcação da área Raposa 
Serra do Sol saia com rapidez. Nosso trabalho pode 
ajudar muito nesse sentido.

Comunico à Comissão que ontem à noite recebi 
convite do Presidente da República para ir ao Palácio 
do Planalto. Fui lá hoje pela manhã. Foi convidado 
também o Relator de uma Comissão do Senado, o 
Senador Delcidio Amaral. Estavam lá o Ministro da 
Justiça, o Ministro Aldo Rebelo e vários outros, que 
queriam saber como estava nosso trabalho. Eu disse 
que apresentaríamos a conclusão em 15 dias, os Se-
nadores também. Disseram que esperariam esses 15 
dias, Deputado Gabeira, para tomar posição.

Qual a minha sensação? Trabalho muito com 
a idéia de produzir minimamente o consenso, tentar 
trabalhar politicamente, inclusive. Sei que há repre-
sentantes de entidades aqui presentes, e confesso a 
todos que acho que não podemos viver um impasse. 
É preciso que se saiba que há questões econômicas, 
entre as quais estão a dos arrozeiros, que têm plantado 
1% naquela área, que hoje são 12 mil hectares. Mas 
a área de expansão equivaleria a 103 mil hectares, o 
que corresponde a 7%. Hoje é 1%.

Na verdade, é a grande atividade produtiva do 
Estado de Roraima que vem sendo muito imprensada, 
Deputado Gabeira. O Governador pergunta: “O que 

vocês querem?” Eu disse ao Presidente da República: 
“Querem que destruamos a única atividade produtiva 
que há aqui?” Essa é a ponderação deles.

Há uma ponderação política, que gostaria que 
as entidades que estão aqui escutassem. Todos os 
Deputados Federais, Senadores e Deputados Estad-
uais fazem uma movimentação, em princípio, contra 
a demarcação em área contínua. É preciso que se 
historie um pouco para se entender o que seria uma 
negociação hoje.

Quando o Ministro Nelson Jobim foi à área e 
apresentou seu despacho, todos os setores políticos e 
econômicos do Estado se levantaram contra, gritaram 
contra Jobim, porque, na verdade, queriam a demar-
cação de uma área que significasse alguma coisa em 
torno de 700 mil hectares.

Há aquele problema do Município de Uiramutã. 
Volto a dizer, Deputado Gabeira, que não dá para 
dizer que aquele Município é de invasores. Estive lá e 
pude ver muitos brancos, garimpeiros. É um Município 
pequeno, há 800 pessoas na sede. Há problemas ali 
que afligem. Senti que queriam conversar conosco. 
Sempre dou esse depoimento, havia vários casos 
desse. Uma índia, filha de índio, neta de índia, casada 
com um cearense, estava em pânico. O que fazer? Há 
uma situação constituída hoje ali em decorrência de 
um processo histórico.

A diferença também, Deputado Gabeira, que senti 
muito, em relação à área Ianomâmi, é de quem vem de 
fora. Diziam que são tribos primitivas, mata fechada, 
que são nômades, saem atrás de caça e pesca. Não 
é o caso. Com a minha ignorância, vi que há um grau 
acentuado de sedentarismo. São fixos, muito integra-
dos. Apresento a minha visão, porque sei que falo 
para entidades com as quais teremos oportunidade 
de discutir. Queremos negociar isso. Temos como cel-
ebrar um acordo para retirar algo em torno de apenas 
7% dessa área total, mantendo-a em área contínua. 
A tendência, se não assinar agora, é que os conflitos 
se agravem. Mais à frente, não sai nada, porque a 
situação vai se agravar. Vai haver dificuldade até para 
a ocupação se desenvolver. Na proposta do Governo 
do Estado, chega a 15%...

(Não identificado) – São 10%.
O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Não, 

chega a um pouco mais do que isso, porque se coloca 
ali Igaipó. E o Monte Roraima é uma preocupação que 
tenho também. Como preservá-lo? Na verdade, essa 
não é a fonte do conflito que gera esse negócio todo.

A fonte do conflito é que está ali a única ativi-
dade produtiva, numa área não tão grande, que é na 
ponta, na parte de baixo, Deputado Gabeira. E há 
aquele Município.
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Acho que se conseguíssemos amadurecer a 
questão, para tentar estabelecer um acordo como 
esse... O Presidente Lula dizia isso. É preciso mini-
mamente... Não sei se as pessoas têm essa noção 
também, na política, de relação de forças. A política é 
feita disso. Mas se o Presidente da República assina 
algo contra todos os Deputados Estaduais, Vereadores, 
Deputados Federais, tudo assim no Estado, sem uma 
margem de manobra... Acho que nós, aqui, teríamos 
condições de estabelecer esse acordo.

Minha manifestação aproveita a intervenção do 
Deputado Fernando Gabeira. Não são 15 dias. Depu-
tado Gabeira, tenho conversado sobre isso com o 
Deputado Valverde, que é outro que pode ajudar muito. 
Tenho essa sensação nas minhas conversas. Ou sai 
de uma coisa assim ou o negócio enrola; faz-se uma 
revisão toda e daqui a pouco vai ter de atualizar o laudo 
antropológico. Daqui a pouco vai entrar gente mesmo 
e pode inviabilizar todo o processo. Eu quero introduzir 
no debate esse componente de natureza política.

Volto a dizer, elogiando nossa antropóloga, os 
expositores, que a questão que me motivou a entrar 
para esta Comissão é a fronteira. Repito o que sempre 
tenho dito: tenho muito medo das fronteiras contínuas, 
como a ianomâmi, no Brasil e na Venezuela. Tenho 
medo. Sei que na Guiana também há áreas demarca-
das. Sei que não somos nós, mas existem campanhas 
que tratam ou vão tratar disso como nações autôno-
mas e, mais à frente, vamos ter esse problema no País. 
Tenho medo disso tudo.

Minha tese, que não vou colocar no relatório 
para não dificultar, é que, além das áreas de fronteira, 
constituíssemos uma zona de proteção de fronteira. 
Que nessa pequena zona não houvesse nada. Num 
momento desse, quando podemos tentar estabelecer 
um acordo, não quero apresentar mais esse problema, 
porém devo dizer que a presença do Município de Uira-
mutã ali, para muita gente no País – como setores das 
Forças Armadas, militares também, gente que tem esse 
medo e trabalha com documentos que vêm de fora, 
com informações que vêm de fora –, é a presença do 
Estado nacional.

Esse é um debate a ser feito, que não dá para 
descartar, não dá para chamar de paranóia nacionalista. 
Não dá. É um debate em que ninguém fala em invasão, 
mas há possibilidade, no futuro, de campanhas para 
declarar internacional. Vemos no mundo como é hoje 
o domínio do império norte-americano, principalmente 
numa região como essa, que é rica em tudo, em nióbio, 
em recursos minerais, biodiversidade.

Podem tentar transformar em nações autônomas 
e fazer contratos com empresas do interesse deles, 
isso pode acontecer no futuro. Mas devo dizer que 

meu grande interesse em entrar para esta Comissão 
está afastado, está de lado, qual seja a batalha que 
vamos ter nos próximos anos no País para que isso 
não aconteça.

Concluindo, Deputado Gabeira, acho que esta 
Comissão pode chegar a esse ponto, os espíritos 
têm de estar flexibilizados para podermos estabelecer 
esse acordo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Consulto a Deputada Suely se gostaria de usar 
os 3 minutos. (Pausa.) Tem V.Exa. a palavra.

A SRA. DEPUTADA SUELY CAMPOS – Só que-
ro dizer que estamos diante de 2 laudos, um recente, 
do antropólogo Carlos Borges, e um antigo, da Dra. 
Maria Guiomar, que tem o nosso respeito. O que va-
mos fazer? 

Dra. Guiomar fez esse laudo em 1984, se não me 
falha a memória, e retornou em 1992. Freqüento toda 
aquela região nesses últimos 12 anos, e essa tese de 
que as malocas fazem rodízio não existe mais. Quan-
do vamos à Raposa, está igual há 15 anos, a não ser 
uma obra que o Governo construiu, uma escola, uma 
quadra de esporte. E assim nas demais comunidades, 
como o Contão. Há, inclusive, o ingresso de conjuntos 
habitacionais, o que já descaracterizou totalmente as 
comunidades indígenas, as casas indígenas. Hoje, já 
temos conjuntos habitacionais implantados em várias 
comunidades. Realmente essas comunidades já estão 
caracterizadas como núcleos urbanos. Então, se formos 
nos basear nesse laudo antropológico da Dra. Guio-
mar, de muitos anos atrás, vamos dar muito prejuízo 
às comunidades indígenas.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Obrigado, Deputada.
Tem V.Exa. a palavra, Deputado Francisco Ro-

drigues.
O SR. DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES 

– Ilustre Coordenador da Comissão, temos acompan-
hado nos últimos anos esse debate sobre demarcação 
de áreas no nosso Estado. Até 1988 as demarcações 
eram feitas de forma ordenada e racional. De 1988 
para cá, verificamos demarcações de forma infindável, 
com expansão de áreas já demarcadas. Ou seja, não 
sabemos onde a FUNAI quer chegar e o que está por 
trás dela.

A minha primeira pergunta à antropóloga é sobre 
qual a interferência que as ONGs têm na elaboração 
desses laudos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – V.Exa. tem mais perguntas a fazer ou é so-
mente essa? Ela vai anotando e depois vai responder, 
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porque se vai fazer um encerramento. V.Exa. teria mais 
perguntas?

O SR. DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES 
– Na verdade, existe uma série de publicações, ex-
istem versões e versões. Conhecemos bem a agenda 
indigenista no Brasil. Sabemos inclusive, por exemplo, 
como a Casa de Windsor criou a reserva Ianomâmi. 
Isso é público, notório e universalmente conhecido. 
Sabemos também da ação que foi desenvolvida, du-
rante a elaboração da Constituição de 1988, no sen-
tido de se criar situações onde a Constituição pudesse 
sair daquela linguagem integracionista do índio, que 
pregava Rondon, para uma linguagem autonomista, 
inclusive com a plurinacionalidade, ou seja, os índios 
teriam duas nacionalidades, a brasileira e a da sua 
comunidade.

Gostaríamos de saber também, por intermédio 
da antropóloga, que já está na FUNAI há muito tempo, 
qual a leitura que se faz daquela ação praticada por 
alguns antropólogos e sociólogos, capitaneadas pelo 
Dr. Márcio Santilli, que foi Deputado 4 anos antes e, no 
período da Constituinte, foi um dos que mais interferiu 
na elaboração da Constituição para manter o status 
quo pregado por eles. São as duas perguntas que faço 
para a antropóloga.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Obrigado, Deputado.

Darei 3 minutos ao Sr. Carlos Borges e 3 minu-
tos ao Sr. Alcir Gursen para as considerações finais. 
Em seguida, a nossa antropóloga também fará suas 
considerações finais.

O SR. CARLOS BORGES – Gostei muito da 
sugestão do Deputado Gabeira e, em seguida, vindo 
confirmar a mesma idéia, a do Relator, Deputado Lind-
berg Farias.

Tenho acompanhado a preocupação do Governo 
do Estado em relação às áreas indígenas, e em mo-
mento algum o Governo do Estado renunciou a qualquer 
possibilidade de negociação. Se formos buscar uma 
saída consensual, que evite a concretude de um con-
flito bem maior, sobretudo um conflito cujo desfecho 
jamais poderemos prever, sem dúvida alguma, será a 
saída mais razoável possível.

E, como resultado de alguns meses de trabalho, 
nós, do grupo técnico do Estado, produzimos um con-
junto de textos em que propomos justamente isso. E 
não vi até hoje o Governador do Estado dizer qualquer 
coisa que seja contrária a alguma saída negociada. O 
fundamental é que se respeite tanto os direitos de ín-
dios como de não-índios.

Espero que a conversa que tivemos aqui, dora-
vante, sirva para inspirar os membros desta Comissão 

no sentido de buscar uma saída efetiva e próspera 
para o Estado de Roraima.

Agradeço a todos. Foi bom estar aqui para ex-
ternar a idéia de quem está trabalhando no Estado 
desde 1996. Minha vivência possibilitou conhecer a 
estrutura, o funcionamento e a existência de muitas 
comunidades indígenas.

Boa-noite.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Obrigado, Carlos Borges.
Passo a palavra ao Dr. Alcir.
O SR. ALCIR GURSEN DE MIRANDA – Ob-

rigado, Sr. Presidente.
Quero registrar neste fecho a minha origem. Mui-

tas vezes, as pessoas pensam que nascemos Juiz de 
Direito, professor universitário; eu nasci lá na central 
do Marajó. Eu sou caboclo marajoara; tenho maior 
orgulho disso. Agora, claro, minha mãe, quando foi 
para a cidade grande, com 7 curumins, nos levou para 
estudar. Entendemos que essa é a aspiração natural 
do ser humano: querer algo sempre mais, estudar e 
aprender. Assim também os índios; não com aquela 
segregação natural, como diz o tuxaua Jonas Marco-
lino, fazer zoológico de seres humanos. Não é por isso 
que lutamos. Estou aqui hoje falando para os senhores 
porque não abro mão da minha origem cabocla.

Quero registrar um fato. O laudo antropológico foi 
elaborado de acordo com o Decreto nº 22/91 e hoje 
não tem validade alguma; é nulo de pleno direito.

Outra coisa que quero dizer, que me espanta bas-
tante, são as informações históricas do laudo antrop-
ológico. Dizer que Marari é uma área mitológica e que 
os macuxis permitem que outros índios cacem na 
região é um equívoco histórico tremendo, porque nati-
vos da região são os wapixana. Os macuxis chegaram 
à região depois de destruir, em guerra interétnica, de 
brigar com os wapixanas, boa parte dos wapixanas. 
Então, na região, os nativos são os wapixanas, não são 
os macuxis. Eles chegaram depois de mil e novecen-
tos e uns trocados. Essas informações me preocupam 
bastante; são dados históricos.

E tenho outra preocupação também. Não sei 
por que os dados antropológicos não citam Theodor 
Koch-Grünberg, que mostra, em estudo feito em 1911, 
muito bem onde estavam os índios. E mais ainda: 
quando o rei da Itália definiu o arbitramento, o Brasil 
perdeu 19.000 quilômetros quadrados – o Rio Maú e 
o Rio Tacutu – exatamente porque ali estavam os ín-
dios macuxis.

Estas as observações que queria fazer no final. 
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Obrigado, Dr. Alcir.
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Passo a palavra, para as considerações finais, à 
nossa antropóloga Maria Guiomar de Melo.

A SRA. MARIA GUIOMAR DE MELO – Serei 
bem rápida e sucinta; gostaria apenas de uns minutos 
a mais para responder.

Primeiro, peço desculpas por ter dito que há 
Deputados envolvidos com a comercialização do ouro. 
Existe, sim. A pessoa que comercializa ouro em Ro-
raima hoje não é mais Deputado, foi na Legislatura 
passada; o seu genro negocia. Não vou citar o nome 
aqui, até iria citar, mas não vou. O genro dele negocia 
até legal com os índios; acho eu, com os garimpeiros 
também; até acho que os índios o preferiam, porque 
ele era mais íntegro que outros.

O ouro hoje quem domina, todo mundo sabe, 
é o mundo judeu, basta ver a história da Serra Leoa 
– ouro e diamante. Tanto faz estar no Brasil, onde for, 
está nas mãos deles. Então, não é só o comércio, é 
essa a questão.

Agora, quero responder bem sucintamente; se 
eu não responder a todas, pelo menos a algumas 
questões.

O CIR participou, sim, mandando informações, 
do laudo de 1992, mas a Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente, Interior e Justiça também. Se não fez um 
relatório à parte, pelo menos participou com o relatório 
da FUNAI, do INCRA, que estavam juntos. Naquela 
época tentava-se uma questão consensual; naquele 
momento pensou-se no consenso do Estado e não via 
Legislativo. Foi isso que foi feito. O CIR participou, sim. 
Houve membros da Diocese.

A dúvida é que o CIR mandou um levantamento 
de ocupantes, e o nosso pessoal, digamos, essa outra 
turma, fez outro levantamento. Mas o que o SEIA con-
siderou foi o levantamento feito pelo pessoal do Estado 
de Roraima, da Secretaria do Meio Ambiente, do INCRA 
e da FUNAI. Depois, o relatório mais sucinto, que foi 
enviado ao Ministério da Justiça, é o mais consensual. 
Durante 1 ano vieram vários relatórios, os quais foram 
anexados ao processo e discutidos no SEIA até chegar-
se a um relatório final. Não fui eu quem assinei.

Uma outra coisa que eu quero dizer é que lá 
basicamente existem 2 povos. De acordo com a Con-
venção nº 169, aprovada pelo Congresso, temos os 
Kapon e os pemon. E, aí, vamos ter a divisão desses 
grupos: os pemons são os que chamamos de mac-
uxis, mas há outras terminações; e kapons são os 
ingarikós e outros.

Há hoje um trabalho realizado pelas ONGS, como 
o Deputado Fernando Gabeira afirmou. As ONGs 
não participam do relatório; elas levam informações, 
do mesmo jeito a Secretaria. A Secretaria do Estado, 

sim, participa dos levantamentos; dos levantamentos 
anteriores ela participou...

(Intervenção inaudível.)
A SRA. MARIA GUIOMAR DE MELO – São con-

sideradas, desde que haja várias fontes fidedignas; não 
é só chegar e falar; você pode enviar informações; todo 
mundo pode. Mas aí, depois, a Comissão Especial de 
Análise, naquela época, fazia esse levantamento.

Hoje há ONGs trabalhando sim. Não vou me pren-
der ao (ininteligível), na área ianomâmi; vou falar do 
CIR. Eles recebem, sim, convênio com a saúde. Mas 
hoje a FUNASA chamou para si certas obrigações 
– porque aí não é a ONG. Temos indivíduos que não 
têm probidade administrativa; temos índios e não-índios 
servidores – aí os chamaria de funcionários públicos; 
temos a questão de combustível e de medicamento, 
por isso a FUNASA chamou a si essa responsabilidade 
nas últimas portarias editadas sobre o assunto.

Agora, lá em Roraima, se vocês acham que a 
situação é gritante, não é. Há ONGs de fachada, con-
struídas por funcionários da FUNASA, da FUNAI. Por 
exemplo, os xavantes hoje vivem, vamos supor, diante 
da SDC, que é uma ONG de fachada. Essa é que seria 
a preocupação maior. Vocês podem ver que elas tra-
balham no xavante e cobrem aqui em Brasília, o que 
é uma questão muito mais drástica.

As ONGs da Amazônia Legal, principalmente as 
ONGs indígenas, tiveram dificuldade na administração 
dos seus recursos, hoje estão tendo cobertura da FU-
NAI; há toda uma auditoria em cima, vendo onde está 
a improbidade, como continuar – tem o Dr. Rômulo 
da auditoria da FUNASA, que está acompanhando o 
dia-a-dia.

As ONGs hoje vão ficar com a contratação de 
pessoal; há trabalhos valorosos; há situações sobre 
as quais eles mesmos não tinham domínio, que é uma 
questão Brasil que eu não vou abordar agora. Mas 
acho que a FUNASA realiza um bom trabalho e está 
chamando para si a responsabilidade.

Há, no futuro, a possibilidade de se fazer um 
levantamento dessas ONGs de fachada. Essas são 
as grandes dificuldades que temos. O que ocorre é o 
seguinte. Por exemplo, um médico, ele administra o 
convênio, ganha 8.000 reais. Na Amazônia Legal, um 
médico ganha 7.500 reais – na Amazônia Legal paga-
mos 7.500 reais –, e a esposa ganha 7.500 reais, que 
viram 15.000 reais. E eles passam 15 dias no Rio de 
Janeiro. Isso aí, se o Governo não tomou providências, 
pelo menos, estamos fazendo levantamento.

Agora, também dou um crédito para ver o que 
vai ser feito; senão, necessitaria de uma CPI para 
averiguar a saúde dos índios. Mas não só a questão 
das ONGs; a relação de servidores, de funcionários 
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que eu chamaria da FUNAI e FUNASA e de determi-
nados elementos das ONGs. Acho que as ONGs são 
até um avanço.

Agradeço a vocês. Temos de repensar, se não 
respondi tudo.... Deixa-me apresentar o Mancin; ele, 
por exemplo, não participou do levantamento; ele diz 
isso claramente.

Naquela época, tanto eu quanto o Mancin coor-
denávamos os trabalhos; o José Jaime Mancin recebeu 
todo o lado do Luiz Sberni e foi elaborando o mapa, 
porque já trabalhávamos com geoprocessamento. Em 
Roraima houve uma situação muito especial. Até 1984 
havia um mapa, de 1984 em diante houve outro mapa 
e nele as áreas foram mudadas, somente a área in-
dígena do Jacamim, Canauanim mudou porque, evi-
dentemente, ficou errado, não é culpa do antropólogo 
nem do cartógrafo que participaram.

O índio dizia que era aquele rio, fazíamos o le-
vantamento e elaborávamos os mapas, só que o rio 
identificado era outro. Dessa forma, houve dificuldade 
muito grande. O Mancin trabalhou nisso, fez o trabalho 
do Luiz Sberni, e tentou compatibilizar, porque nossos 
dados anteriores não batiam com aquele mapa. Tivemos 
de fazer um trabalho muito árduo, levamos tempo para 
construir esse mapa. Hoje é fácil.

Em mapas, eu não vou falar para vocês, não é a 
primeira área em que passo dificuldade. Em Roraima 
tínhamos as cartas até 1984, depois o IBGE, o Projeto 
Radam, fez levantamento na região e mudou certos 
mapas, e tivemos dificuldade para trabalhar.

SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Micheletto) 
– Já estão nos chamando para a votação. 

Terça-feira, dia 16, às 14h, no plenário 15 do 
Anexo II, teremos os seguintes convidados: Dr. Mércio 
Pereira Gomes, Presidente da Fundação Nacional do 
Índio – FUNAI; Sr. Silvestre Locádio da Silva, repre-
sentante da Sociedade de Defesa dos Índios Unidos do 
Norte de Roraima – SODIURR; Sra. Florany dos Santos 
Mota, Prefeita de Uiramutã; Sr. Hipério de Oliveira, Pre-
feito de Pacaraima; representantes da Confederação 
Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB; representante 
do Conselho Indígena de Roraima, CIR; Dra. Joênia 
Batista de Carvalho, assessora jurídica do CIR; e o Sr. 
Marinaldo Justino Trajano, Coordenador Regional do 
Baixo Contigo, área da Raposa Serra do Sol; Sr. Fábio 
Antonio Pereira Lima, engenheiro agrônomo e técnico 
de assuntos fundiários, representando a Federação de 
Agricultura do Estado de Roraima; e Sr. Paulo César 
Justo Quartier, Presidente da Associação dos Produ-
tores de Arroz do Estado de Roraima.

Agradeço imensamente aos 3 palestrantes que 
enriqueceram a reunião de hoje.

O SR. DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES 
– Sr. Presidente, eu fiz 2 perguntas à Dra. Maria Guio-
mar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Já estão nos chamando para a votação, mas a 
senhora pode responder às 2 perguntas do Sr. Depu-
tado Francisco Rodrigues.

A SRA. MARIA GUIOMAR DE MELO – Agradeço 
a todos e estou à disposição, caso tenha faltado al-
guma pergunta, porque eu as anotei e as arrumei em 
bloco.

As ONGs não elaboram laudo. Recebem os tra-
balhos enviados, há sempre uma Comissão Técnica 
que os analisa, os quais são levados em consideração, 
mas elas não elaboram laudos.

A questão do Márcio Santilli deixo para debater-
mos em outra ocasião.

O SR. DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES 
– As reuniões indígenas não são só nacionais?

A SRA. MARIA GUIOMAR DE MELO – Há re-
uniões indígenas, sim, na Guiana, Venezuela e Brasil. 
Há reuniões e há a participação também do Estado; 
sempre estão presentes Ministério Público, FUNAI e 
outros órgãos do Estado.

Estou à disposição. 
Muito obrigada. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Senhoras e senhores, encontraremos uma 
solução, sim, para o problema de Roraima, se Deus 
quiser!

Está encerrada a reunião.
ATA DA 5ª REUNIÃO, REALIZADA EM 16 DE 

MARÇO DE 2004.
Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil 

e quatro, às quatorze horas e quarenta e sete minutos, 
no plenário número dez, do anexo dois da Câmara 
dos Deputados, sob a Coordenação do Deputado Mo-
acir Micheletto, reuniram-se, em audiência pública, os 
Deputados membros da Comissão Externa destinada 
a avaliar “in loco”, a situação da demarcação em área 
contínua da reserva indígena “Raposa Serra do Sol”, 
no Estado de Roraima. Estiveram presentes os Depu-
tados Moacir Micheletto, Coordenador; Lindberg Far-
ias, Relator; Asdrubal Bentes, Colbert Martins, Coro-
nel Alves, Eduardo Valverde, José Rocha, Luis Carlos 
Heinze e Perpétua Almeida. Deixaram de comparecer 
os Deputados Jair Bolsonaro, Mussa Demes, Nicias 
Ribeiro e Zenaldo Coutinho. Compareceram também 
os Deputados: Dr. Rodolfo Pereira, Luciano Castro, 
Suely Campos, Alceste Almeida, autor do requerimento 
que criou a Comissão; Maria Helena, Almir Sá, Pastor 
Frankembergen e Francisco Rodrigues, todos integram 
a bancada Federal de Roraima, bem como o Deputado 
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Fernando Gabeira participaram como não-membro. 
Abertura: O Senhor Coordenador declarou aberta a 
presente reunião e informou que encontram-se sobre 
as bancadas, cópias das Atas da terceira e quarta re-
união, realizadas nos dias nove e dez de março do ano 
em curso. O Senhor Deputado Eduardo Valverde solici-
tou a dispensa da leitura das Atas, no que foi atendido. 
Em discussão e votação, as Atas foram aprovadas sem 
restrições. Expediente: 1 – Ofício nº 13/04, do Senhor 
Deputado José Rocha, justificando a sua ausência 
na reunião dessa Comissão, que ocorreu no dia dez 
próximo passado, em razão de compromissos político-
partidário fora da Casa. Ordem do Dia: Esta reunião 
foi marcada para ouvirmos os seguintes palestrantes: 
1 – Dr. Mércio Pereira Gomes, Presidente da Fundação 
Nacional do Indio – FUNAI; 2 – Indígena Macuxi, Sr. 
Júlio José de Souza, Representando o Conselho Indí-
gena de Roraima – CIR; 3 – Sra. Florani Mota, Prefeita 
de Uiramutã/RR; 4 – Dr. Daniel Gianluppi, Engenheiro 
Agrônomo, Representando a Federação da Agricultura 
do Estado de Roraima; 5 – Sr. Saulo Ferreira Feitosa, 
Vice-Presidente do Conselho Indigenista Missionário 
– CIMI, Representando a Conferência Nacional do 
Bispos do Brasil – CNBB; 6 – Sr. Paulo César Justo 
Quartiero, Presidente da Associação dos Produtores de 
Arroz do Estado de Roraima; 7 – Sr. Jonas Marcolino, 
da Comunidade Indígena do Contão/RR; e 8 – Sr. Sil-
vestre Leocádio da Silva, Presidente da Sociedade de 
Defesa dos Indios do Norte de Roraima – SODIURR. 
Após às exposições, iniciou a fase dos debates. Partici-
param, na ordem de inscrição, os Deputados Eduardo 
Valverde, Adrubal Bentes, Coubert Martins, Luis Carlos 
Heinze, Perpétua Almeida e Lindberg Farias. O Senhor 
Coordenador registrou a presença, nesse Plenário, do 
Senador Augusto Botelho, do Estado de Roraima. O 
Senhor Deputado Eduardo Valverde propõe que seja 
requisitado ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, cópia do 
Laudo sobre a contaminação das águas, nos Estado 
de Roraima, decorrente da utilização de agrotóxico nas 
lavouras de arroz. O Senhor Coordenador informou 
que enviou ao Presidente da FUNAI, Ofício nº 30/04, 
com data de 4 do corrente mês, solicitando que seja 
remetido a essa Comissão, no prazo de setenta e duas 
horas, toda documentação concernente à criação da 
Reserva Indígena Raposa Serra do Sol, bem como, 
se existe um estudo preliminar ou relatório sobre a 
demarcação de terras indígenas. A Comissão não 
recebeu resposta. Às dezessete horas e cinquenta 
e oito minutos a reunião foi suspensa, haja visto que 
o Presidente da FUNAI têm agendado também para 
hoje, às dezessete horas e trinta minutos, reunião que 
ocorrerá no Senado Federal. Ele está verificando a 

possibilidade de adiar esse compromisso. Às dezoito 
horas e nove minutos, o Senhor Coordenador reabriu 
os trabalhos e comunicou que o Presidente da FUNAI 
continuará na nossa reunião. O Senhor Deputado Lu-
ciano Castro encaminhou documento ao Senhor Rela-
tor, que tratam do Processo de Demarcação da área 
indígena raposa serra do sol, que inclusive, constam 
do referido processo. Os Deputados Luciano Castro, 
Dr. Rodolfo Pereira, Almir Sá, Suely Campos, Alceste 
Almeida, Pastor Frankembergen e Fernando Gabeira, 
participaram dos debates. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Coordenador encerrou a 
reunião às vinte e uma horas e vinte minutos, do que, 
para constar, eu, ,  José Maria Aguiar de Castro, secre-
tário, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, será 
assinada pelo Senhor Coordenador, Deputado Moacir 
Micheletto, , e encaminhada à publicação no Diário da 
Câmara dos Deputados. O inteiro teor da reunião foi 
gravado e as notas taquigráficas, após decodificadas, 
farão parte integrante desta Ata. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Michelet-
to) – Declaro abertos os trabalhos da Comissão Externa 
destinada a avaliar, in loco, a situação da demarcação 
em área contínua da Reserva Indígena Raposa Serra 
do Sol, em Roraima.

Temos hoje 8 palestrantes. Por isso, serei rígido 
em relação ao tempo. 

Sem mais delongas, convido para compor a Mesa 
o Sr. Mércio Pereira Gomes, Presidente da Fundação 
Nacional do Índio – FUNAI; o Sr. Relator Lindberg 
Farias; o Sr. Júlio José de Souza, indígena do Macuxi 
e representante do Conselho Indígena de Roraima; a 
Sra. Florani Mota, Prefeita de Uiramutã; o Sr. Silvestre 
Leocádio, Presidente da SODIURR – Sociedade de 
Defesa dos Índios Unidos do Norte de Roraima; o Sr. 
Daniel Gianluppi, engenheiro agrônomo e representante 
da Federação da Agricultura do Estado de Roraima; o 
Sr. Samuel Ferreira Feitosa, Vice-Presidente do Con-
selho Indigenista Missionário – CIMI e representante 
da Conferência dos Bispos do Brasil – CNBB; o Sr. 
Paulo César Justo Quartiero, Presidente da Associa-
ção dos Produtores de Arroz do Estado de Roraima; e 
o Sr. Jonas Marcolino, representante da Comunidade 
Indígena do Contão, Roraima.

Tendo em vista a distribuição antecipada de cópia 
das atas das reuniões realizadas nos dias 9 e 10 do mês 
em curso, indago da necessidade de sua leitura.

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– Sr. Presidente, solicito a dispensa da leitura.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Está dispensada a leitura.

Em discussão as atas. (Pausa.) 
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Não havendo quem queira discuti-las, em vota-
ção.

Os Deputados que as aprovam permaneçam 
como se encontram. (Pausa.) 

Aprovadas.
A Ordem do Dia é a oitiva dos ilustres palestran-

tes na última audiência pública desta Comissão. Tendo 
em vista o elevado número de debatedores, daremos 
o prazo de 20 minutos para cada um fazer sua ex-
posição. A partir das 17h terá início a Ordem do Dia, 
o que provavelmente nos obrigará a suspender esta 
reunião. Portanto, peço aos palestrantes para usar o 
tempo concedido a cada um, para depois iniciarmos 
o debate.

Dito isso, concedo a palavra ao Sr. Mércio Pereira 
Gomes, Presidente da FUNAI.

O SR. MÉRCIO PEREIRA GOMES – Sr. Presi-
dente, Deputado Moacir Micheletto, Sr. Relator, Dep-
utado Lindberg Farias, Sras. e Srs. Deputados, lider-
anças indígenas, senhoras e senhores, é uma satis-
fação muito grande estar mais uma vez na Câmara 
dos Deputados para discorrer sobre um assunto que 
já vem sendo discutido há pelo menos 27 anos e que 
agora encontrou o fórum adequado para a finalização 
da sua discussão.

Lembro que, ainda no Rio de Janeiro, esta Casa 
discutiu assuntos muito importantes para a questão 
indígena. Um deles foi a criação do Parque Nacional 
do Xingu, projetado por Darcy Ribeiro, Orlando Villas 
Bôas, Marechal Rondon e o Presidente Getúlio Var-
gas. Muitas discussões ocorreram no Palácio Monroe, 
que abrigou a Câmara dos Deputados e o Senado, no 
Rio de Janeiro. Finalmente, a criação do Parque foi 
assinada pelo Presidente Jânio Quadros, depois de 
várias discussões.

Em relação à Raposa Serra do Sol, estamos vi-
vendo simbologia equivalente. O Parque do Xingu foi 
o início de uma era de reconhecimento, pelo Estado 
brasileiro, do valor das terras indígenas. Não mais 
como um espaço de 3 léguas quadradas, 2 léguas 
em quadra ou 1 quadra e meia, como vinha sendo 
feito desde a colonização e que foi repetido pelo an-
tigo Serviço de Proteção dos Índios, mas como a ne-
cessidade da preservação da cultura, da progressão, 
da continuidade étnica e da permanência dos povos 
indígenas no Brasil. 

Os argumentos usados pelos ilustres antropólo-
gos Darcy Ribeiro e Eduardo Galvão, por Orlando Vil-
las Bôas e ecoados pela figura magnânima e impoluta 
do Marechal Rondon convenceram os Deputados da 
importância dessa virada histórica no pensamento 
brasileiro sobre terras indígenas. 

Estamos agora num processo quase final de 
demarcação de terras indígenas. Até agora foram de-
marcadas e homologadas 70% delas, o que equivale 
a 10% do território nacional. Encaminhamo-nos para 
demarcar os 30% restantes, situados nas mais diver-
sas regiões. O Brasil deve a si mesmo, aos índios e à 
humanidade a tarefa de garantir a presença daqueles 
que aqui estavam no início da nossa história como 
parte integrante do País, de maneira autônoma e cul-
turalmente diversificada. 

Portanto, nessa área chamada Raposa Serra do 
Sol culminam as grandes discussões brasileiras sobre 
os territórios indígenas. Daí a importância que as 2 
Casas do Congresso Nacional dão à questão. 

Repetirei alguns pontos das falas que já apre-
sentei aqui e acrescentarei outras importantes e ne-
cessárias para que o esclarecimento seja efetuado da 
melhor forma possível. 

Primeiro, é preciso reconhecer um ponto e aca-
bar com o equívoco existente. A homologação de área 
indígena é o produto final do trabalho que passa por 
todas as instâncias de discussões, de debates com os 
índios, de reconhecimento antropológico e histórico, 
de reconhecimento da validade da presença, de res-
peito aos artigos e aos termos principais do art. 231 
da Constituição Federal brasileira sobre o que seja 
terra indígena.

Esse trabalho foi realizado há anos, com a pre-
sença de representantes do Estado de Roraima, das 
populações indígenas, da FUNAI, do INCRA e do IB-
AMA. O processo de reconhecimento foi levado ao 
Ministro da Justiça, que então o acatou e mandou de-
marcar a área. Até foi contratada uma empresa para 
fazer a demarcação, que ocorreu há 4 anos – estamos 
entrando no quinto.

A demarcação de área indígena só se dá após 
concretizados todos os passos de um processo de 
reconhecimento gravados em relatórios, publicados, 
enfim, acessíveis ao reconhecimento de qualquer 
pessoa. A homologação é o reconhecimento desse 
trabalho. Homologa-se ou não; não há nenhuma razão 
para homologar algo que não foi feito.

Esse é o reconhecimento de processo que já vem 
sendo feito no Brasil há pelo menos 100 anos. Não 
podemos retroceder na história em processo que vem 
sendo realizado há tanto tempo e que praticamente é 
conclusivo.

Queria, então, deixar esse ponto delineado 
aqui. 

Quero dizer da legitimidade dos índios macuxi, 
uapixana, ingaricó, taurepang e patamona com relação 
a esse território. Não há nenhuma dúvida quanto a sua 
legitimidade, que é reconhecida pelo povo de Rorai-
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ma, pois eles sabem que os índios estavam ali desde 
sempre. É um processo histórico de relacionamento na 
fronteira, de diferenciação de fronteira com a Guiana 
e Venezuela, de implantação do Estado brasileiro, de 
conquista daquele território por Portugal. Foi um pro-
cesso lento. Roraima passou de uma população de 60 
mil habitantes, em 1968, para 80 mil, em 1982. Hoje, 
há 340 mil. E os índios lá estavam. E as fazendas, im-
plantadas na década de 20, 30 ou mais recentemente, 
foram criadas por um processo de colonização daquela 
área. E os índios, agora, reagem para que suas terras 
sejam reconhecidas.

Os senhores hão de convir que, até 1982, a FU-
NAI e o Estado brasileiro reconheciam apenas 11 
áreas indígenas em Roraima, e a pressão nesse sen-
tido era muito grande. O reconhecimento das terras 
dos ianomâmis, de São Marcos e outras tantas terras 
indígenas em Roraima foi um processo histórico, que 
honra o Estado brasileiro e o povo roraimense – as-
sim espero.

Há também discussões muito veementes sobre a 
legitimidade de fazendas existentes naquele territ6ório: 
Já ouvi pessoas dizendo: “Nós estamos aqui desde an-
tes dos índios!”, ou “Estamos aqui desde 1910, desde 
mil oitocentos e tanto!” São fazendeiros que querem 
deslegitimar a antecedência histórica e a presença 
permanente dos povos indígenas naquela área devido 
ao processo de colonização. 

Os índios viviam como peões e eram recrutados 
no sistema patrão—escravo; não havia relações capital-
istas. Viviam anos e anos assim. Mas, nos últimos 30, 
houve mudança na história brasileira, ninguém aceita 
mais escravidão nem servidão. E a luta dos índios é no 
sentido de excluir do Brasil qualquer processo desse 
tipo que existia na colonização e que ainda permanecia. 
É um processo de ampliação da democracia brasileira 
a consolidação desse território. Não há falta de legit-
imidade dos povos que ali estão: macuxi, taurepang, 
ingaricó, patamona e uapixana.

Vejo também a veemência com que é dito que 
o futuro agrícola de Roraima depende das fazendas 
que ali estão. Ora, quando iniciaram os estudos sobre 
o assunto, havia 204 fazendas, mas 140 receberam 
seus benefícios e se retiraram! Hoje, há 60 fazen-
deiros na área.

Há também o discurso de que o desenvolvimento 
agrícola depende dessa região. É como se dissessem: 
“Não, sem essas áreas do Rio Tacutu, sem as várzeas 
do Surumu ou do Maú, não existiria mais o desenvolvi-
mento de Roraima”. Ora, do outro lado da margem do 
rio, há arrozais que estão sendo plantados em toda a 
região do Rio Tacutu, do Rio Maú, pela margem dire-
ita do Surumu, chegando ao Rio Uraricoera, até Boa 

Vista. E a ampliação dessas áreas pode se dar da 
forma que o Estado achar mais adequada, sem que 
isso interfira nas áreas indígenas ou no processo de 
reconhecimento dessas terras.

Então, acreditamos, na FUNAI, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, que não há razão suficiente 
para se retroagir no processo histórico de reconheci-
mento de territórios. O debate é importante e merece 
ser feito, mas não há razões reais nem de ordem 
econômica, nem política, nem cultural. Acreditamos 
que isso tem de ser feito. Isso não vai diminuir a glória 
que Roraima procura para si mesma ou a identidade 
que os líderes e o povo de Roraima estão procurando 
para si mesmos dentro da Nação brasileira.

Achamos que a legitimidade dessa área para os 
índios vai ajudar não somente a redimir uma dívida 
histórica que o Brasil tem, mas garantirá a segurança 
e a oportunidade de desenvolvimento que Roraima 
deve ter dentro da Nação brasileira, um Estado que 
tem por objetivo buscar a justiça, a honra e o desen-
volvimento.

Acreditamos que os índios não representam o 
atraso, mas a solidez da cultura brasileira, do Estado 
brasileiro, do objetivo brasileiro de sermos um País que 
se integra na comunidade internacional com justiça e 
com nova visão de mundo.

Essas são minhas palavras. 
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Agradecemos ao Dr. Mércio Pereira Gomes 
as palavras.

Concedo a palavra ao Sr. Júlio José de Souza, 
representante do Conselho Indígena de Roraima. S.Sa. 
dispõe de 20 minutos.

O SR. JÚLIO JOSÉ DE SOUZA – Muito obrigado, 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores da platéia, 
estou contente por participar desta exposição sobre o 
que pensam os povos indígenas em relação a seus 
direitos, como estão sendo tratados hoje no Legislativo, 
no Executivo e no Judiciário. Isso vem demonstrar que 
os povos indígenas do Brasil se organizaram e, não 
fossem eles, ninguém iria defender seus direitos.

Creio ser o mais jovem aqui. Quando criança, vi 
meus pais e meus avôs defenderem os direitos indí-
genas para o meu futuro. Por isso, tenho a obrigação 
também de defender o futuro de meus filhos.

Exmo. Sr. Deputado Federal Moacir Micheletto, 
Presidente desta Comissão; Exmo. Sr. Deputado Lind-
berg Farias, Relator da Comissão, Srs. componentes da 
Mesa, Exmo. Sr. Presidente da FUNAI, Mércio Pereira 
Gomes, demais Deputados, boa-tarde a todos.

Farei uma apresentação do Conselho Indígena 
de Roraima, cuja cópia impressa distribuirei ao Rela-
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tor e ao Coordenador desta Comissão, para acom-
panhamento.

(Segue-se exibição de imagens.)
O Conselho Indígena de Roraima – CIR nasceu 

na década de 70, quando começaram a ser formados 
os primeiros conselhos regionais reunindo comuni-
dades indígenas, que buscavam alternativas políticas 
e econômicas frente a uma situação de extrema violên-
cia e opressão por parte dos fazendeiros, garimpeiros 
e outros setores interessados na ocupação dos seus 
territórios tradicionais.

Em 1987, uma assembléia geral realizada na 
região de Surumu reuniu tuxauas, chefes tradicionais 
das comunidades indígenas de diversas regiões, e de-
cidiu criar uma organização, com sede em Boa Vista, 
Capital de Roraima, para representar e encaminhar as 
reivindicações dos povos indígenas do Estado.

A primeira organização formalizada foi o CINTER 
– Conselho Indígena do Território de Roraima, que, 
mais tarde, passou a ser Conselho Indígena de Ror-
aima. A princípio, o trabalho da organização era lutar 
pela demarcação de seus territórios tradicionais, de-
stacando-se o processo de implantação de projetos 
de criação de animais, com o objetivo de reocupação 
territorial e melhoria alimentar. Esse projeto abrange 
atualmente 120 comunidades de 8 regiões, perfazendo 
um rebanho de 45 mil animais.

Nos últimos anos, o trabalho do CIR ampliou-se 
com sucesso nas áreas de saúde e educação, ajudando 
a estruturar uma rede de 176 escolas nas comunidades 
indígenas, nas quais atuam 436 professores indígenas 
frente ao número de 7 mil e 676 alunos indígenas.

Entre os objetivos do CIR, destaca-se o apoio ao 
exercício da cidadania indígena na defesa de seus di-
reitos, rumando-se à autonomia, ao desenvolvimento 
sustentável, ao patrimônio territorial, ambiental e cul-
tural dos povos indígenas, bem como na ampliação 
da participação de lideranças nas comunidades na 
definição das políticas públicas e utilização dos ser-
viços públicos do País, reforçando e reivindicando di-
reitos constitucionais contra as violações que agridem 
os povos indígenas, sobretudo quando não há livre 
consentimento indígena, tampouco consulta prévia e 
informada na implementação de projetos justificados 
como desenvolvimento econômico.

Um avanço significativo do CIR foi a conquista 
progressiva do espaço político, tornando-se o princi-
pal interlocutor das comunidades indígenas do Estado 
frente às autoridades e órgãos competentes.

Em nível regional e nacional, o CIR desponta 
como uma das mais atuantes organizações indígenas. 
Ele integra a Coordenação das Organizações Indígenas 

na Amazônia Brasileira – COIAB, que participa de várias 
instâncias de representações indígenas no País.

Em nível internacional, sua atuação também é 
reconhecida, mantendo parceria com diversas insti-
tuições voltadas à defesa dos direitos indígenas em 
nosso continente. 

O CIR é dirigido por uma coordenação-geral, 
eleita na Assembléia-Geral dos Tuxauas, que ocorre 
anualmente, com a participação de outras lideranças, 
como professores, agentes de saúde e movimento das 
mulheres indígenas.

Esse é o trajeto da minha organização, o Con-
selho Indígena de Roraima.

Situação dos povos indígenas de Roraima. 
O Estado de Roraima localiza-se no extremo 

norte do Brasil, como todos sabem, e faz fronteira com 
Venezuela e Guiana. Tem uma população de 320 mil 
habitantes, estimando-se que aproximadamente 40 mil 
sejam indígenas, o que corresponde a aproximada-
mente 16% da população total, habitando as 32 terras 
indígenas reconhecidas oficialmente, que representam 
cerca de 46% da extensão territorial do Estado. 

São mais de 238 comunidades indígenas, os po-
vos ingaricó, macuxi, patamona, sapará, taurepang, wai-
wai, uapixana, waimiri-atroari, ianomâmi e yekuana.

A prioridade nas atividades das organizações in-
dígenas de Roraima tem sido a regularização fundiária 
das terras indígenas, sendo que restam apenas 4 a 
terem seu processo de reconhecimento formal con-
cluído. Muitas delas, no entanto, continuam intrusadas 
por ocupantes não-índios, por exemplo, fazendeiros, 
rizicultores, moradores de vilas e garimpeiros. Essa é 
a situação dos povos indígenas no Estado de Roraima. 
Essas são as características gerais.

Reserva Indígena Raposa Serra do Sol.
Por que a homologação integral da Raposa Serra 

do Sol é fundamental? A Constituição Federal de 1988 
reconheceu aos povos indígenas sua organização 
social, costumes, línguas, crenças, tradições e os di-
reitos originários sobre as terras que tradicionalmente 
ocupam, além de estabelecer que compete à União 
Federal demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos 
os seus bens. Isso foi estabelecido no art. 231.

A observância das normas constitucionais é fun-
damental para a proteção do direito dos povos indí-
genas, bem como para a consolidação do Estado 
democrático de Direito no País.

A Constituição afastou definitivamente a perspec-
tiva assimilacionista que permeia o Estatuto do Índio, 
assegurando aos povos indígenas o direito à diferença 
cultural e reconhecendo-lhes direitos permanentes e 
coletivos. 
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Desde sua aprovação, houve avanços signifi-
cativos no trato da questão indígena, mas ainda há 
muito por se fazer, principalmente para que esses di-
reitos garantidos formalmente se traduzam em ações 
concretas a favor dessas populações. 

Os povos indígenas de Raposa Serra do Sol lutam 
pelo reconhecimento de seu território há mais de 26 
anos. A demarcação administrativa em área contínua 
da Reserva é ato administrativo consumado, que seguiu 
procedimento estabelecido na legislação brasileira, 
dando a possibilidade de defesa e contestação para o 
Estado e para terceiros instalados na região.

Iniciado pela FUNAI em 1977, o processo de de-
marcação de Raposa Serra do Sol se arrasta por mais 
de 26 anos. Regulamentada por diversos decretos, a 
demarcação dessa terra indígena é uma das mais docu-
mentadas e que mais permitiu a participação oficial de 
todos os interessados. Com a expedição do Decreto nº 
1.775/96, a terra que já estava delimitada desde 1993 
foi colocada em contestação administrativa.

No Município de Normandia, em Roraima, fazen-
deiros e até uma mineradora apresentaram 46 con-
testações, todas rechaçadas pelo Ministro da Justiça, 
por meio do Despacho MJ nº 80/96. O processo foi 
ainda submetido a pareceres jurídicos do Ministério 
Público Federal, da Advocacia-Geral da União e das 
Forças Armadas. Ouvidos todos os possíveis interes-
sados, e não restando dúvida sobre a ocupação tradi-
cional dos índios, conforme determina a Constituição 
de 1988, o Ministro da Justiça assinou a Portaria MJ 
nº 820, publicada no Diário Oficial da União, de 14 de 
dezembro de 1998, que declara a terra como posse 
permanente indígena.

Não há nenhuma possibilidade jurídica de reverter 
a demarcação. A Presidência da República deveria ter 
homologado essa terra, por decreto, desde 1998, como 
ato final de conclusão do processo de demarcação. 
Esse decreto de homologação é essencial para extinguir 
qualquer dúvida ou questionamento por terceiros.

Nos últimos anos, a política de incentivo à migra-
ção desenfreada desenvolvida pelo Governo Estadual 
tem agravado seriamente os problemas enfrentados 
pelos povos indígenas, que envolvem principalmente a 
criação formal de Municípios dentro de territórios indí-
genas, originados de núcleos de garimpo ilegal.

A situação de violação de direitos humanos em 
Roraima não é nova. A omissão do Governo Federal 
em homologar a Reserva Índígena Raposa Serra do 
Sol vem causando situação permanente de insegu-
rança jurídica, propícia para o estabelecimento de 
invasões de não-indígenas, espoliação dos recursos 
naturais do território indígena e ações de violência in-

stitucionalizada por parte dos órgãos oficiais atuantes 
no Estado de Roraima.

Desde 1990, uma onda de invasão de garimpeiros, 
que haviam sido retirados de território ianomâmi, migra-
ram para a Raposa Serra do Sol. Respaldados pelas 
lideranças políticas do recém-criado Governo Estad-
ual, organizaram núcleos habitacionais e prostíbulos 
que foram alçados, ao longo do tempo, ao status de 
Municípios. É a situação hoje verificada no Município 
de Uiramutã, que se encontra encravado no território 
de Raposa Serra do Sol. Os invasores não-indígenas, 
atualmente, contam com apoio político governamental, 
e até mesmo o Poder Judiciário local vem negando o 
reconhecimento do direito territorial dos indígenas e 
a prestação de uma tutela jurisdicional que os retire 
do território, desobedecendo, portanto, o disposto na 
Constituição.

Em Uiramutã, um dos Municípios gerados pela 
invasão garimpeira, o Comando Militar da Amazônia 
recentemente instalou um pelotão de fronteira nas 
imediações de uma comunidade indígena, causando 
uma série de impactos culturais e ambientais. Não 
há respeito pelas tradições indígenas, tampouco por 
lugares e sítios sagrados; não raro, são relatados ca-
sos de abuso de autoridade e violência por parte de 
militares contra indígenas, e especialmente de abuso 
sexual de soldados contra mulheres indígenas, cau-
sando grande trauma a familiares. Não bastasse isso, 
o Exército mantém depósito de lixo a céu aberto perto 
de comunidades, sem qualquer consulta às lideranças 
nem cautelas fitossanitárias ou ambientais. Manobras 
e exercícios militares também ocorrem freqüentemente 
junto à comunidade, causando impacto externo da or-
ganização social cotidiana das aldeias, prejudicando 
as roças e moradias e causando tensão entre os in-
dígenas.

Por outro lado, as tensões existentes nas terras 
indígenas ocasionam situações de extrema violência 
contra os habitantes dessas terras. Exemplo disso foi o 
assassinato recente do indígena macuxi Aldo da Silva 
Mota. Os povos macuxi, uapixana, ingaricó, taurepang 
e patamona, habitantes ancestrais do nordeste do Es-
tado de Roraima, são os mais legítimos donos da terra 
indígena Raposa Serra do Sol.

Os direitos dos povos indígenas sobre a terra 
onde vivem é garantido no art. 231 da Constituição 
Federal, que assegura os direitos à posse permanente 
e o usufruto exclusivo.

A organização social desses povos exige demar-
cação em área contínua, garantindo-lhes terra suficiente 
para sobrevivência física, cultural e espiritual. A forma 
alternativa de vida só é possível com a garantia da terra, 
riqueza cultural incalculável para o Estado de Roraima. 
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Com sua extensão de 1,6 milhão de hectares, a área é 
toda ocupada por 151 comunidades indígenas, aldeias 
e uma população estimada em 15 mil habitantes, que 
mantém sistemas diferenciados de trocas necessários 
para a sustentabilidade econômica – por exemplo, o 
manejo de 27 mil cabeças de gado.

A história de Roraima ensina que a demarca-
ção fracionada do território indígena favorece todo 
tipo de invasões e aumenta a incidência de conflitos, 
condenando à extinção culturas milenares. O cresci-
mento da população indígena demonstra que a área 
contínua é fundamental para a qualidade de vida das 
próximas gerações. O reconhecimento, demarcação e 
homologação do território contínuo não vem usurpar 
os não-índios ocupantes de boa-fé, porque Roraima, 
com superfície territorial de 223.116 km², uma popula-
ção total de 273.160 habitantes, censo de 2003, possui 
terra suficiente para todos os segmentos sociais. 

O impacto social com a homologação é quase 
zero, porque a maioria dos invasores, sejam fazen-
deiros, sejam garimpeiros, saíram da terra, restando 
poucos moradores das corrutelas. Garantir a liberdade 
de autodeterminação dos povos em suas terras evita 
que sejam obrigados a viver na periferia de Boa Vista 
ou em condições subumanas, indo parar muitas vezes 
nas periferias ou lixões. O mundo cosmológico desse 
povo, a relação com a terra, com a natureza, propor-
ciona plena conservação do ambiente ou uma área 
de rica diversidade biológica e importantes manan-
ciais de água. 

Homologar a Raposa Serra do Sol em área con-
tínua é o reconhecimento histórico da sociedade envol-
vente aos direitos originários dos povos indígenas.

Muito obrigado, Sr. Presidente e Sr. Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Agradecemos ao Sr. Júlio José de Souza, rep-
resentante do Conselho Indígena de Roraima – CIR.

Concedo a palavra à Sra. Florani Mota, Prefeita 
da Cidade de Uiramutã, pelo prazo de 20 minutos. 

A SRA. FLORANY MARIA DOS SANTOS MOTA- 
Sr. Presidente, Sr. Relator, Sr. Presidente da FUNAI, 
Sr. Júlio, integrantes da bancada de Roraima, a quem 
especialmente cumprimento, Senador Augusto, mem-
bros da Comissão Externa e demais autoridades pre-
sentes, murabinã ãbramã, dizia minha avó sempre, e 
era assim que recebíamos as pessoas que chegavam 
a nossa humilde casa.

Dividirei minha fala em 2 momentos. O primeiro, 
em relação à questão da origem. Falou-se muito em 
direito originário. Quero também questionar o direito. 
Minha mãe, por intermédio da Missão Consolata, foi 
para a comunidade de Caraparu doar um ano de sua 
juventude e lecionar em comunidade indígena. Por lá, 

casou-se com meu pai. Vim de uma miscigenação. Em-
bora não saiba se realmente existe esse direito orig-
inário, sabemos que nossos ancestrais foram mandados 
pelo Governo Federal, à época, para defender aquelas 
fronteiras: Severino Mineiro casou-se com Simari, índia 
macuxi. Um dos filhos de Severino Mineiro é a minha 
avó Marinha, de origem macuxi, que fala o dialeto mac-
uxi e ensinou-me a falar a língua até hoje. Onde tam-
bém morreu Vítor, guardião de fronteira àquela época. 
Os senhores sabem muito mais do que eu, porque são 
estudiosos – eu não sou —, que a Guiana lutou muito 
para tomar aquele pedaço de chão. Teve alguém que 
o segurou, juntamente com os indígenas, é claro. Nin-
guém aqui vai querer fazer sobreposição de direitos 
e saber quem tem mais. É preciso que se acomodem 
esses direitos para que não haja mal maior. 

O Município de Uiramutã foi criado em 1995. 
Portanto, ainda está engatinhando. Hoje, dispõe de 
estrutura, como banco postal, Caixa Econômica, esco-
las municipais. Interagimos com as comunidades indí-
genas; temos projetos de agricultura familiar que têm 
dado certo. Pela segunda vez, inclusive, ganhamos o 
prêmio Mário Covas de Município empreendedor. Por 
tal motivo, não vejo o Município de Uiramutã como um 
mal aos povos indígenas. Acredito que tem de haver 
um entendimento. 

Há comunidades ligadas ao CIR que hoje en-
tendem o que é Município e até querem tomar conta 
deles, ser Prefeito, Vereador. E por que não? Os índios 
são capazes. É isso que buscamos.

Falar do Município de Uiramutã de fora, baseado 
em laudos antropológicos, é muito fácil. Será que so-
mente os antropólogos têm razão? Será que as pessoas 
que nasceram e vivem naquela região nunca têm? Sem-
pre os doutores da antropologia têm todas as razões 
e saberão de tudo? Será que são Deus? Será que o 
laudo de 1994 – se não me engano – retrata a mesma 
situação que vivemos hoje? O povo ianomâmi é igual 
ao povo macuxi? Hoje temos em nossas escolas o Pro-
grama Brasil Alfabetizado, do Governo do Presidente 
Lula. Temos necessidade de ter energia elétrica. Os 
índios ficam na roça durante o dia e à noite estudam o 
português e o macuxi ou o ingaricó, como é o caso do 
Município de Uiramutã. Falo de índios que interagem e 
se integram à globalização, ao mesmo tempo – isto é o 
principal –, preservando sua cultura. Não acredito que 
o fato de produzir ou trabalhar organizadamente numa 
agricultura familiar vá acabar com a cultura indígena. 
Não acredito que o fato de os índios terem acesso à 
sala de aula, até os adultos que não tiveram escola 
quando criança, vá destruir a cultura indígena. Temos 
de entender essa pluralidade que é Uiramutã. 
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Vejam, meus amigos, dói muito em mim quando 
chamam o lugar onde nasci, fundado em 1908 ou 1911, 
de prostíbulo, de puteiro. Os índios estavam lá, com 
certeza. Sinto-me índia. Por que tenho que sair de lá? 
Antigamente, as nossas mães andavam a cavalo, bem 
como nossas avós. Elas lutaram muito para criar seus 
filhos. Hoje chamam de prostíbulo a sede do nosso 
Município? Caso chamassem sua casa de prostíbulo, 
isso doeria muito em você. Nós nos sentimos agredidos. 
Temos sempre de agüentar esse tipo de coisa calados? 
Por quê? Porque se o laudo antropológico afirma que 
é prostíbulo, será sempre um prostíbulo. Não somos 
prostitutas, de forma alguma. Nem separação era per-
mitido naquela época. Hoje é permitido, mas com muita 
dificuldade. Quanto menor o lugar, pior.

Estamos realmente em uma região de fronteira. 
Desde o dia 10 de janeiro foi montado um posto de 
fiscalização no Município de Normandia, na estrada 
que liga à sede do Município de Uiramutã. Por lá foram 
encontradas drogas. Estão aqui o Jonas e o Silvestre 
Leocádio, que não me deixam mentir. Estamos, sim, 
desprotegidos. Não estou fazendo defesa alguma, mas 
alerto para a situação de tensão que vivemos hoje em 
Uiramutã, um Município pequeno, com dificuldade de 
acesso e difícil administração. Queremos construir uma 
escola, mas eles embargam a escola, que é o conhe-
cimento, a única coisa que se leva desse mundo. Con-
hecimento não faz mal a ninguém, principalmente se 
vier agregado à real situação da localidade, ao ensino 
da língua materna, ao trabalho da pluralidade cultural, 
das disciplinas transversais na sala de aula, na busca 
do socioconstrutivismo, ou seja, o ensino a partir da 
realidade que o indígena vive, conforme determinam 
as leis de diretrizes e bases da educação indígena. 

Não acredito que seja um mal tão grande nem 
que realmente haja a necessidade de extinguir ou des-
locar um Município. Não acredito que isso signifique 
retroceder na história. Retroceder na história é deixá-
la ir pelo ralo e morrer como carneiro – calado, calado. 
Não morreremos como carneiro, de forma alguma. 
Retroceder na história é extinguir Municípios em que 
as comunidades indígenas do entorno, inclusive as 
ingaricó, andam 3 a 4 dias, a pé, para receber suas 
aposentadorias na sede de Uiramutã. Antigamente, 
elas tinham de ir batendo em caminhão, de forma in-
adequada, sofrida, para receber seus benefícios em 
Boa Vista. Isso é retroceder.

Os nossos programas federais funcionam normal-
mente. Ontem mesmo tive oportunidade de entregar 
os cartões Bolsa-Escola do Governo Lula. Sou do PT 
e tenho orgulho de ter votado em Luiz Inácio Lula da 
Silva por várias vezes, pois ele também veio de uma 
camada social como a minha. Nasci no interior, onde 

me criei. Para ir à escola, que era de palha, tínhamos 
de andar 6 quilômetros, subindo serra. Não se con-
sidere que, em Uiramutã, seja respeitada a pluralidade 
cultural. Neste momento em que vivemos, de forma 
muito conflituosa, entendo ser impossível uniformizar 
essa questão. Não há de se negar que os índios estão 
realmente divididos. Esta Comissão esteve presente ao 
local e viu que a situação é muito grave e que pode ha-
ver conflito. Quero saber quem será o responsável. Se 
são 20%, 80%, se 30% de um lado, se 50% de outro, 
se 10%, se minoria ou não, por que a minoria nunca 
tem razão? Não estamos no Governo das minorias? 
Quem diz que a minoria vai passar para o outro lado, a 
partir do momento em que se demarcar área única, é 
porque não vive lá. Preocupo-me muito mais com o mo-
mento posterior à demarcação desse nível, no sentido 
de que haverá êxodo muito maior para a cidade. Temos 
mais de 12 mil índios no subemprego, sobrevivendo, 
como disse Rufino, nosso poeta, como desemprega-
das domésticas, as mulheres, numa dificuldade muito 
grande. A maioria das pessoas vive na periferia, sem 
condições. Se um índio ou uma índia for Prefeito, e o 
Município for fortalecido, com certeza vai tomar um 
rumo muito melhor.

Portanto, estou aqui para representar o Município 
de Uiramutã. Com sua criação, houve o fechamento 
dos garimpos – a verdade é essa. Trabalhamos com 
agricultura familiar e educação para que se melhore 
o nosso IDH, um dos menores do Brasil. O Deputado 
Rodolfo sabe disso. Existe uma situação bastante crítica 
em relação à saúde dos povos indígenas. Não sou eu 
quem diz isso; são os indicadores. Apresenta-se tudo 
como se a saúde do índio estivesse maravilhosa, como 
se fosse um mar de rosas. Na verdade, não é o que 
acontece. Os indicadores não demonstram isso. 

Estamos sendo parceiros. Queremos ser par-
ceiros mais ainda dos nossos parentes, até porque 
venho de uma comunidade indígena e não admito 
que desqualifiquem meu discurso. Tenho sangue de 
índio, orgulho de ser macuxi e cada vez mais procuro 
valorizar nossa raça. Não tenho vergonha de ter essa 
origem. Não digo que todos do Estado pensem as-
sim, mas é o que pensamos hoje. Gostaria que fosse 
extremamente respeitado o nosso posicionamento. 
Repito, estamos vivendo um momento em que se so-
brepõem direitos. Somos discriminados e chamados 
de invasores, mas não me considero invasora de forma 
alguma. Se nasci no local, como serei invasora? Há 
muito equívoco, muito preconceito de ambas as partes 
– não vou mentir nem ser hipócrita. Temos culpa de ser 
metade coaiá e metade macuxi? Será que eu tenho 
culpa disso? Temos culpa de um coaiá ter se casado 
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com uma macuxi e originado várias famílias? Quer 
dizer que essas pessoas não têm direito?

Para finalizar, gostaria de deixar registrado o 
Salmo 24, que me emocionou hoje pela manhã: “ao 
Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém, o 
mundo e os que nele habitam”. 

Certamente, estamos lutando por um pedaço 
de terra, por um espaço – cada um querendo ter mais 
direito que o outro. O Governo Federal, assim como 
nós, precisa ter bom senso para contemplar todas as 
pluralidades de Uiramutã e de parte do Município de 
Pacaraima. Caso contrário, queremos, de antemão, 
saber quais serão os responsáveis por conflitos que 
podem acontecer. Todas as partes precisam ceder. Va-
mos resistir até o final, até o último momento. Tenho 
essa obrigação. Nosso povo, que está em Uiramutã, 
também vai resistir. V.Exas. já estiveram lá e viram que 
a situação é bastante grave. Vivo sempre amenizando 
as situações, para que não aconteça o pior. O Poder 
Executivo está sempre tentando evitar o conflito. Se 
fôssemos incendiadores, os conflitos já teriam aconte-
cido há muito tempo. Acreditem no que estou falando. 
Gostaria que ficasse registrado que não estamos aqui 
para brincar.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Agradeço à Prefeita Florani Mota. Conhecemos 
seu Município, vimos sua administração. Tenho certeza 
de que V.Exa. é orgulho dos brasileiros.

Concedo a palavra ao Dr. Daniel Gianluppi, en-
genheiro agrônomo, que representa a Federação da 
Agricultura do Estado de Roraima. S.Sa. dispõe de 
20 minutos.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Sr. 
Presidente, pela ordem. 

Não vamos manter aquela tradição de fazer as 
indagações depois de ouvirmos 3 oradores? Vamos 
ouvir todos?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Deputado, ouvi a opinião do Relator. A intenção 
é ouvir todos os expositores, e, em seguida, encerrar 
a discussão.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Sr. 
Presidente, mais uma vez tomo a liberdade de discor-
dar de V.Exa. O principal é o debate. Por enquanto, 
o que vemos é um cansativo monólogo. Vamos ouvir 
exposições que já ouvimos lá em nosso Estado, por-
tanto, repetidas, e não vamos debater ou construir 
nada. Precisamos debater com S.Sas. exatamente 
para chegar a um denominador comum que vise evi-
tar o que a querida Prefeita acabou de dizer, o conflito 
fabricado onde ele não existe, o que lamento e temo 
profundamente. 

O Dr. Mércio, certamente, tem outras obrigações 
na FUNAI e terá de ficar aqui a tarde inteira. Daqui a 
pouco terá início a Ordem do Dia, encerrar-se-á tudo 
e não faremos o debate, não prosperaremos em nada. 
Gostaria de, mais uma vez, ponderar a V.Exa. e me 
socorrer da mineirice e da sabedoria, se for o caso.

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA – Sr. 
Presidente, pela ordem. Infelizmente, hoje não posso 
servir de socorro. Na outra vez usaram o argumento 
de que tinham de sair para outro debate, mas hoje não 
apresentaram esse argumento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Michelet-
to) – Com a palavra a Deputada Perpétua Almeida.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Sr. 
Presidente, ainda não terminei. Invoquei o nobre com-
panheiro. S.Exa. disse que não há fundamento, mas 
existe um maior, a Ordem do Dia que se aproxima.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Michelet-
to) – Com a palavra a Deputada Perpétua Almeida.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA – Sr. 
Presidente, o cidadão a quem V.Exa. concedeu a pa-
lavra para fazer a exposição está na relação dos ex-
positores?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Sim.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA – Se 
ele está na relação dos expositores, não há debate so-
bre isso. Ele foi convidado e terá de fazer sua exposição, 
concordemos ou não com o que vai ser exposto. 

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Mu-
dou o Regimento, lamentavelmente.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA – 
Como convidamos os palestrantes, eles terão de fazer 
as exposições, e, em seguida, faremos o debate. Essa 
é a regra geral.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – O 
costume tem força de lei. O costume é ouvir 3 exposi-
tores e partir para o debate. Sou paciente, mas tam-
bém sou persistente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Deputado Asdrubal Bentes, V.Exa., como Con-
stituinte nesta Casa, usou a mineirice, na sessão pas-
sada, do eminente Deputado Fernando Gabeira. Não 
está havendo monólogo. As exposições são riquíssimas. 
O Regimento permite o que V.Exa. diz, isto é, ouvir 3 
expositores e depois fazer o debate. Há consenso en-
tre a maioria sobre ouvirmos os 8 palestrantes, que 
estão sendo elegantes, não ocupando todo o tempo. 
Estamos cumprindo o tempo certinho. Quem sabe, 
até o início da Ordem do Dia tenhamos terminado. Já 
perdemos 5 minutos. Proponho que continuemos ou-
vindo os expositores. Atendendo a pedido do Relator, 
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vamos ouvir todos, rapidamente, cumprindo o horário. 
Em seguida, haverá a discussão.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Sr. 
Presidente, quero apresentar uma sugestão e submetê-
la ao Plenário. Acho fundamental que haja o debate 
entre os membros da Comissão e os expositores. Con-
tinuo dizendo que permanece um cansativo monólogo, 
malgrado a riqueza da exposição. Na eventualidade 
de não haver tempo hábil para o debate, proponho 
prosseguir amanhã, com o retorno dos expositores, 
ou hoje à noite.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Deputado Asdrubal Bentes, a intenção era ou-
virmos 4 palestrantes hoje e 4 amanhã. Achávamos 
que poderíamos ouvir todos hoje e logo em seguida 
fazer o debate. Vamos colocar a proposta de V.Exa. 
em votação. 

Srs. Deputados, a proposta é ouvirmos 3 exposi-
tores e conceder-lhes a palavra para a réplica.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Dep-
utado Asdrubal Bentes, há uma lista de Deputados. 
Fazer isso significa que os outros convidados não 
vão falar. Isso não pode acontecer. As outras contri-
buições também são importantes. Temos de ouvir os 
demais oradores da lista. Estamos perdendo muito 
tempo com isso. 

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Não 
vai aqui nenhuma crítica destrutiva, mas construtiva. 
Às vezes temos de ter o dom da ubiqüidade. Temos 
de estar aqui e em outra Comissão.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Há 10 
Deputados inscritos, Deputado Asdrubal Bentes.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Até a 
Ordem do Dia, temos de ouvir 9 expositores. Gostaria 
que a Comissão adotasse outro critério. Estamos aqui 
para trabalhar. Por que nos reunimos apenas um dia 
na semana? Por que não dividimos os nossos trabal-
hos em 2 ou 3 dias? Estamos aqui para isso. Trata-se 
de matéria importantíssima. Creio que doravante de-
vemos dividir o tempo de tal forma que esta Comissão 
possa exaurir todos os conhecimentos trazidos pelos 
expositores, a fim de nos aprofundarmos na busca de 
consenso para esse problema.

(Não identificado) – Sr. Presidente, questão de 
ordem. Sugiro a V.Exa. que coloque em votação a pro-
posta do Deputado, para pacificar os ânimos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Michelet-
to) – Perfeito. Democraticamente, submeto ao Plenário 
a proposta do Deputado Asdrubal Bentes de ouvirmos 
3 palestrantes e em seguida fazermos o debate. 

Os Srs. Deputados que forem favoráveis à pro-
posta do Deputado Asdrubal Bentes permaneçam 
como estão. (Pausa.) 

Rejeitada.
O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Sr. 

Presidente, submeto-me, democraticamente, à decisão 
da maioria, por entender que a matéria é da maior 
relevância. Não serei deselegante a ponto de pedir 
verificação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Concedo a palavra ao Sr. Daniel Gianluppi, 
engenheiro agrônomo que representa a Federação de 
Agricultura do Estado de Roraima. Peço a V.Sa. que 
se atenha aos 20 minutos, visto que os demais não 
utilizaram todo o tempo de que dispunham.

O SR. DANIEL GIANLUPPI – Sr. Presidente, 
boa-tarde a todos. Parabenizo os Deputados da Mesa 
e da Comissão pelo trabalho que vêm fazendo e toda 
a bancada federal de Roraima.

Apresentarei algo sobre potencialidades e limita-
ções para o desenvolvimento do Estado de Roraima.

(Segue-se exibição de imagens.)
Localização. Roraima está no centro do mundo, 

praticamente no Hemisfério Norte, entre 0 e 5 graus, 
e tem hoje 350 mil habitantes. Tem acesso aos prin-
cipais portos exportadores da América do Sul, como 
V.Exas. vêem, todos ligados em rodovia também ao 
Amazonas e à Guiana. Tem acesso a um mercado de 
26 milhões de consumidores e está integrada ao eixo 
de desenvolvimento do Arco Norte. 

Por estar no Hemisfério Norte, Roraima tem 
condições ambientais diferenciadas, por sua própria 
altitude. Tem climas diferenciados, por essa razão. Toda 
sua superfície é coberta, sendo 83% de mata e 13% 
de cerrado. A mata divide-se em 50% densa e 3% de 
transição. É muito rica em hidrologia; vários rios cor-
tam o território. Tem solos aptos à agricultura. O levan-
tamento do RADAM Brasil, em 1975, mostrava mais 
de 10 milhões – 45% da sua área –, sendo a principal 
limitação a fertilidade natural de que precisa, logica-
mente, para produzir investimentos. A temperatura é 
uniforme durante todo o ano. Está numa faixa ótima 
de crescimento dos vegetais, provoca maior precoci-
dade das plantas e com isso pode produzir durante 
todo o ano, quando se usa irrigação complementar. A 
precipitação é concentrada num período do ano e, por 
estar no Hemisfério Norte, é invertida ao Sul do Brasil 
e produz na entressafra brasileira, que se traduz em 
enorme vantagem comparativa.

Com temperatura ótima o ano todo, precipitação 
suficiente no período das chuvas, solos com boa res-
posta aos investimentos tecnológicos, água disponível 
para irrigação e tecnologia disponível, o Estado de 
Roraima realmente tem um extraordinário potencial 
agrícola. Esse é o primeiro grande potencial. Nós o 
ilustraremos com essas imagens de soja, milho, gi-
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rassol e frutas: melancia, cujo potencial de produção 
é extraordinário, banana, abacaxi, manga, maracujá 
e outros.

Roraima tem enorme potencial de produção 
pecuária, demonstrada por um boi que, com 20 me-
ses, usando-se a tecnologia disponível, pode chegar 
a 400 quilos, desde que se façam os investimentos 
necessários.

Investimentos atuais em produção de refloresta-
mento para a produção de celulose.

Fizemos uma comparação entre o sul e o norte 
do Equador, mostrando as produtividades, os ciclos da 
cultura que, embora curtos, muitas vezes são maiores 
do que os do sul do Equador.

Nosso subsolo é riquíssimo em minerais. V.Exas. 
vêem a grande ocorrência de minerais nesses pontos 
vermelhos. O mapa de jazidas destaca materiais radio-
ativos. Na parte de cima temos, casualmente na Raposa 
Serra do Sol e na área ianomâmi, nióbio, tantalita, cas-
siterita. Em toda essa região verde há ouro. Também 
temos um extraordinário potencial mineral. Podemos 
dizer que somos Minas Gerais desabitada, em termos 
de minerais. Isso é extremamente interessante.

Recursos hídricos.
Pela formação, por ser Roraima um Estado que 

tem divisa com outros países pela linha divisória de 
água, praticamente todas as fontes de água juntam-
se à Bacia do Rio Branco. Temos domínio sobre todas 
nossas vertentes. Nossos nascedouros canalizam-se 
pelo Rio Branco até o Rio Negro.

Aqui temos um extraordinário potencial de água 
subterrânea. O verde mais escuro é reservatório, com 
alta potencialidade de produção de água. Temos metade 
do Estado de Roraima com alto potencial de produção 
de água subterrânea.

Como ilustração, podemos trazer a Barragem 
do Cotingo, que seria construída entre 2 morros. A 
barragem alagaria apenas 3.600 hectares. Portanto, 
uma superfície de água muito pequena, produziria 226 
megawatts de energia, o que é mais que a Usina de 
Balbina, no Amazonas, e a água que sai das turbinas 
poderia alimentar mais de 300 mil hectares de área 
propícia à irrigação e produção. Isso na área Raposa 
Serra do Sol e fora dela também.

Isso nos traz ao terceiro grande potencial hídri-
co de Roraima, que pode ser aproveitado tanto como 
água potável como para irrigação e produção animal 
e em produção de energia elétrica. Essa usina seria 
suficiente para triplicar a oferta de energia para o Es-
tado de Roraima.

Fatores limitantes.

Em 1975, o RADAM Brasília identificou 45% do 
Estado como área disponível e apta à produção de 
culturas, bem como 360 mil hectares de várzeas.

OZE, em 2003, dá apenas em torno de 1 milhão 
e 600 hectares aptos à produção, sendo que a EM-
BRAPA disse que apenas 100 mil hectares de várzeas 
existiriam ainda para produzir. E aí vem a grande per-
gunta: onde estão essas terras e como sumiram dessa 
maneira? No próximo slide, começo a explicar essas 
indagações.

Vejam que todas as áreas em vermelho são as 
indígenas. As áreas verdes são as unidades de con-
servação. As azuis são áreas alagadas. Isso aqui é a 
posição de 3 meses atrás, quando foi feito o mapa. 
Hoje, já há pedidos de ampliação dessa área aqui e 
dessa outra, pedidos de ampliação dessas pequenas 
áreas, que logo se juntarão e fecharão praticamente 
o corredor para a Venezuela. Há uma oferta do GTI, 
noticiada pelos jornais nessa última semana, em que 
afirmam que o GTI ofereceu 150 mil hectares de área 
para o Exército, exatamente aqui na região em que se 
concentra 60% da produção de soja do Estado.

Transformando-se isso em números, teremos 
basicamente uma área remanescente de 7 milhões 
e 282 mil hectares, perfazendo 32.47% do Estado. 
Aplicando-se em cima desse valor o estabelecido no 
Código Florestal em relação à aptidão agrícola desses 
solos, vamos ver que o Estado tem apenas entre 1 mil-
hão e 500 mil hectares a 1 milhão e 600 mil hectares 
para plantar hoje.

Além dessas razões já apresentadas, temos a 
famosa faixa de fronteira. V.Exas. podem ver aqui o 
mapa de Roraima praticamente todo coberto, em que 
não se pode ter título de propriedade, porque é uma 
área de segurança nacional, mas pode-se ter novas 
reservas indígenas nessa área de fronteira.

A Lei nº 1.164 estabelece uma área de 100 quilô-
metros para cada lado do eixo das rodovias federais e 
acaba com o restante do Estado.

Aqui, quero chamar a atenção para o fato de 
que o problema não é só de Roraima, mas de toda a 
Amazônia.

Isso aqui são todas as áreas de alta prioridade em 
conservação levantadas pelo Ministério do Meio Ambiente, 
por meio de 100 ONGs com ramificações internacionais 
e que praticamente inutilizam a Amazônia.

Aqui estão os eixos de desenvolvimento que so-
bram na Amazônia, ainda de acordo com esse grupo 
de entidades. Para Roraima, sobraria exatamente isso 
aqui, coincidentemente uma imagem de um peixinho 
morto, digamos assim. O Amazonas só tem a Zona 
Franca. Aqui, as regiões do Tocantins e de Cuiabá. 
Isso aqui já está sendo interrompido. Então, tudo que 
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está acontecendo em Roraima está muito bem plane-
jado e delimitado.

Quais as conseqüências de toda essa política em 
função da administração do território do Estado? Temos 
um baixo grau de investimento nos setores produtivos. 
V.Exas. viram que temos 46% das terras aptas a pro-
duzir, mas não são férteis. Elas precisam de investi-
mentos. E ninguém faz investimento numa situação tão 
delicada como essa. Não há crédito. Impossível porque 
a maioria das terras de Roraima não têm títulos. Não 
há possibilidade de abertura de áreas de extração de 
madeira, porque o IBAMA exige título. Há expansão 
constante das áreas indígenas, como acabei de dizer. 
O INCRA vive jogando os proprietários de uma área 
para outra, impedindo que eles invistam na produção. 
E aí se justifica o fato de o nosso rebanho bovino estar 
em torno de 350 a 400 mil cabeças há 20 anos. Àquela 
época o rebanho se situava no norte do Estado e já 
era esse o número de cabeças bovinas. Hoje, temos 
os melhores índices de produtividade, mas o rebanho 
continua o mesmo, porque não há possibilidade de 
fazer investimento no setor.

Receita Federal.
Quando se declara uma área de pastagem e 

não se tem o nível de lotação que se alcança no sul 
do País, com toda a aplicação de tecnologia e inves-
timento, a Receita Federal chama e multa os produ-
tores, porque não estão lotados de acordo com o que 
foi estabelecido.

Soluções fundiárias que se podem propor para 
resolver essa questão.

A faixa de fronteira tem que ser regulamentada. 
O decreto que impede a demarcação em áreas nos 
eixos das BRs também tem de ser revogado. Têm de 
transferir as terras para o Estado de Roraima, ou pro-
mover imediatamente sua titulação. O Estado tem de 
titular essas áreas. O INCRA precisa resolver o prob-
lema dos assentamentos, regularizando a situação e 
emitindo os títulos.

Soluções indígenas.
Revisão de todas as demarcações, levando-se 

em consideração os Municípios, as vilas, as estradas, 
as redes de energia elétrica, títulos definitivos e áreas 
produtivas, mesmo sendo posses; reassentamento ime-
diato de todos os expropriados das áreas indígenas; 
demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol 
em ilhas; não proceder a novas demarcações ou am-
pliações em áreas indígenas; e todas as demarcações 
e ampliações de áreas indígenas deverão passar pelo 
crivo do Congresso Nacional.

Na minha opinião, a responsabilidade de o 
Presidente da República decidir isso sozinho é muito 
grande.

Soluções ambientais.
Em face da pequena disponibilidade de área do 

Estado e o fato de 94% dela se encontrar com cober-
tura natural ainda intacta, precisamos voltar aos índi-
ces anteriores de desmatamento, de 50% para área 
de mata e 20% de área de cerrado, especialmente nas 
áreas aptas à produção de alimentos. Precisamos que 
o IBAMA reveja a política de emissão de autorização 
de desmatamento e de retirada de madeira. O IBAMA 
também está dificultando o desenvolvimento desse tra-
balho devido a um efetivo deficiente. Não criar novas 
unidades de preservação em Roraima. Temos áreas su-
ficientemente protegidas. Estimular o uso das reservas 
de gás em atividades comunitárias. Enfim, elaborar um 
plano estratégico de exploração do Estado de Roraima 
como um todo e de acordo com o zoneamento.

Outra questão interessante que precisamos colo-
car em pauta é a segurança nacional. Mais da metade 
do nosso território faz fronteira com outros Estados. 
Aqui, toda a área ianomâmi, que forma dentro e fora de 
Roraima uma área de 17 milhões e 700 mil hectares. 
É quase uma nação. Se acrescentarmos as áreas do 
contencioso da Guiana, teremos mais 4 a 5 milhões de 
hectares, um país praticamente dentro dessa região.

Este mapa não é muito claro, é antigo. Data de 
1905. Ele mostra o Rio Tacutu, que separa o Estado 
de Roraima da Guiana. Naquele ano de 1905, se fos-
semos procurar malocas dentro de Roraima, só iríamos 
encontrar duas. Por outro lado, temos todas as malocas 
do lado da Guiana. Isso em 1905. Se estão lembrados, 
em 1904 perdemos essa área para Guiana. Agora as 
malocas estão para o lado de lá, para o lado de Ror-
aima. Será que o próximo passo é a anexação dessa 
área de malocas pela Guiana inglesa novamente?

Se voltarmos no tempo, em 1932, quando Rondon 
esteve em Roraima demarcando as primeiras malo-
cas, verificaremos 5 malocas no Estado de Roraima e 
uma quantidade aproximada de 2 mil índios. Em 1989, 
quando Santilli esteve lá fazendo sua tese, só achou 
10 malocas; em 1996, 46 malocas; em 2000, 125 ma-
locas; em 2002, 149 malocas; em 2003, 151 malocas 
e 140 mil índios em Roraima. Dizem que a população 
indígena no Brasil foi dizimada – só há 320 mil índios 
–, mas será que em Roraima somos tão pródigos e se-
diamos mais de 10% da população indígena do País? 
Será que se pode explicar esse aumento de malocas 
de um ano para o outro dessa maneira? Será que o 
direito realmente é legítimo?

Está na hora de pôr as cartas na mesa. Onde 
está aquele processo de 8 mil páginas? É tão trans-
parente que não enxergamos onde está. Procuramos 
e não achamos. Será que não teremos de analisar 
todo esse processo novamente? Em função desses 
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últimos slides, quero fazer outra proposta: manter uma 
faixa de fronteira de 15 a 20 quilômetros de largura 
livre de reservas indígenas. Precisamos, em função 
da pequena área aproveitável no Estado, da inclusão 
de agricultores familiares que detêm 2,6 milhões de 
hectares. Os indígenas detêm mais de 10,4 milhões 
de hectares. Seus produtos advêm da exploração ra-
cional da biodiversidade, da agricultura, do artesanato 
e do ecoturismo.

Precisamos também – e é uma riqueza que o Es-
tado possui e não podemos jogá-la fora – da explora-
ção mineral e da construção da Barragem do Cotingo 
naquela área. Comenta-se muito que as plantações 
de arroz estariam sendo invadidas. Somos – digamos 
assim – invasores. Com certeza absoluta, digo que os 
índios só chegaram àquela área produtora de arroz por 
volta de 1998. Tanto isso é verdade que, em 1983, a 
FUNAI não achou necessário demarcar aquela área 
como terra indígena.

Precisamos realmente reavaliar o processo, ver 
o que está acontecendo, porque muita coisa naquele 
processo não está correta. Precisamos conhecer todo 
o processo. Era a consideração que desejava fazer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Obrigado, Dr. Daniel.

Solicito aos próximos expositores que sejam 
breves. Não vou estabelecer 10 minutos, porque outros 
já dispuseram de 20 minutos, mas, por favor, procurem 
não ultrapassar o horário.

Passo a palavra ao Sr. Silvestre Leocádio, Presi-
dente da SODIURR – Sociedade de Defesa dos Índios 
Unidos do Norte de Roraima.

O SR. SILVESTRE LEOCÁDIO DA SILVA – Sras. 
e Srs. Deputados, mulheres, jovens, sou índio macuxi 
do Estado de Roraima.

Quero começar deixando uma coisa bem clara 
para os senhores. Hoje está aqui o Presidente da FUN-
AI. É tão importante esse debate. Trouxe um documento 
para distribuir aos Parlamentares. Quero que hoje seja 
uma coisa muito transparente para viabilizar o nosso 
Estado de Roraima, para levar o consenso de que Ro-
raima tem um povo indígena com qualidade diferente 
da qualidade dos ianomâmis. Não quero discriminar 
aqui os ianomâmis. Vocês me desculpem.

Ouvi o Presidente da FUNAI dizer que não pre-
cisa fazer mais nada, porque a área foi demarcada e só 
precisa homologar. Mas precisa ver que ali dentro tem 
pessoas capacitadas, com faculdade e universidade. 
Precisamos pedir a nossa emancipação da FUNAI. Não 
deveríamos mais estar na tutela da FUNAI. Por quê? 
Porque somos pessoas capazes de administrar o que 
temos, o que somos e o que vamos ter daqui para a 
frente. Somos brasileiros e somos pessoas inteligentes. 

Gente, hoje não somos os índios de 500 anos atrás. 
Somos índios de hoje e de amanhã. Vamos fazer parte 
da economia do Estado. Vamos adquirir daqui para a 
frente recursos para o Brasil, para o nosso Estado e 
nossos Municípios. Temos uma Prefeita que trabalha 
para o desenvolvimento da região. É isso que quero de-
ixar muito bem claro. Fui um dos componentes do CIR 
desde 1970. Saí do CIR por causa das imposições que 
a Igreja fez sobre a população indígena para manipular, 
queimar pontes, derrubar fazendas. Não sei se vocês 
viram aquela fita que passaram pessoas queimadas 
naquela ponte, e ninguém tomou nenhuma providência 
até hoje. Isso não pode acontecer.

Quero deixar muito bem claro para os senhores 
que temos hoje várias comunidades com áreas de-
marcadas em ilhas. No Município de Alto Alegre há 11 
comunidades. Ouvi muito bem quando o Presidente da 
FUNAI disse que os índios precisam da sua liberdade, 
mas não é liberdade com demarcação. É liberdade com 
inteligência, sabedoria, com agricultura mecanizada 
e com nova tecnologia. O índio tem de buscar a sua 
liberdade. O negro já conquistou a sua liberdade, mas o 
índio continua na tutela da FUNAI, sem nenhum apoio. 
Quero deixar isso bem claro.

Sou uma pessoa que estudei para isso, para 
administrar o que é meu, administrar o que é do meu 
povo. É isso que estou dizendo aos senhores, porque 
eu também quero chegar a Parlamentar como os sen-
hores, como a Florani chegou a Prefeita lá no Município. 
Lá temos Vice�Prefeito, temos uma política que fun-
ciona: política de desenvolvimento, política partidária. 
Quero deixar isso muito bem claro para os senhores. 
Aquilo tudo aconteceu por falta de responsabilidade do 
Governo Federal e por conta de irresponsabilidade da 
própria FUNAI. Hoje, estão lá os ianomâmis morrendo 
de fome e de doenças. Não quero que isso aconteça 
mais. A área Raposa Serra do Sol é muito diferente. Lá 
há pessoas inteligentes. Não vamos aceitar que seja 
uma área única para amanhã ou depois os índios esta-
rem se matando, morrendo de doenças, ou por outras 
coisas que estejam acontecendo.

Então, é muito importante para nossa soberania 
nacional quando o Exército está lá, e tem gente que 
diz que o Exército está estuprando as índias. Temos 
49% dos índios servindo o Exército lá no Uiramutã, ou 
no Estado de Roraima. Dois filhos meus são militares. 
Então, não é diferente de ninguém. Quantos índios es-
tão servindo? Os índios ianomâmis estão servindo o 
Exército. Não vejo diferença do índio para a índia. Isso 
é normal. Acho que o indígena se casar com soldado, 
com preto, ou com branco é normal. É das pessoas. As 
pessoas casam com quem quiser. É discriminação o 
próprio índio dizer isso. Isso não vou aceitar. Tenho filha, 
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filho, casado com preto, branco, maranhense, sei lá. É 
uma mistura hoje. Não vou admitir isso. Nós próprios 
estamos discriminando e nos colocando para baixo. 
Temos de crescer. A nossa soberania hoje está lá: um 
exército em Uiramutã, Pacaraima, Normandia.

Em Uiramutã, 92% do eleitorado são índios. Foram 
eles que votaram para criar aquele Município. Pergunto 
aos senhores que foram em Pacaraima: para onde va-
mos mandar aquele povo de Pacaraima? Para onde 
vamos mandar o povo de Normandia e Uiramutã? Para 
onde vão? Eles vieram dos Estados Unidos? Quem 
veio dos Estados Unidos tem que voltar para os Esta-
dos Unidos. Isso, sim, e não insuflar ninguém.

Foi isso o que mais aconteceu no Brasil e no ter-
ritório indígena, e a FUNAI não viu isso. Sabem por 
quê? Porque eles não têm interesse no desenvolvim-
ento do índio, mas no bolso deles. Eles têm interesse 
de ganhar dinheiro.

Srs. Parlamentares, não acho que se deva aca-
bar com a FUNAI, mas o índio tem de sair da tutela da 
FUNAI. Ele tem de conquistar a sua liberdade, dar um 
grito de guerra e dizer: sou capaz de administrar o que 
é meu. É isso que os senhores têm de fazer.

No Governo do Presidente Sarney, ninguém con-
sultou ninguém. Mandaram colocar marca em tudo 
quanto foi lugar no Estado de Roraima, e acho que 
no Brasil inteiro, quando se criou o INCRA. Não con-
sultaram o índio, não consultaram os fazendeiros, não 
consultaram ninguém. Se quisessem uma coisa boa, 
fossem lá consultar o índio e demarcassem a terra do 
índio, do fazendeiro, do produtor e de quem quer plan-
tar. Aí, sim, porque é um Brasil de todos, é um Brasil 
da democracia.

Ouvi quando falaram da democracia. Mas a Reser-
va Raposa Serra do Sol não faz parte da democracia, 
está em pé de guerra. Ali tem índio que vai e vem, come 
e bebe, come feijão e arroz, planta feijão e ganha din-
heiro, porque quer fazer parte da economia do País.

Srs. Parlamentares, é uma coisa muito terrível o 
que hoje criamos. As ONGs estrangeiras e os padres 
conseguiram, por meio da FUNAI, jogar o índio contra 
o garimpeiro, e ninguém falou nada. Conseguiram colo-
car o índio contra o fazendeiro, e ninguém falou nada. 
Hoje colocaram índio contra índio. Por isso que houve 
aquele movimento no Estado de Roraima.

Em 1986, no Governo de Getúlio Cruz, ocorreu 
a primeira armada em que massacraram os índios, na 
maloca de Santa Cruz. Os padres conseguiram mobili-
zar 400 índios para invadir a Fazenda Santa Cruz.

Trabalhei 20 anos no CIR, 10 anos na COHAB e 
fui Vice-Presidente da PID.

Quero perguntar à FUNAI o seguinte: cadê o din-
heiro para a interiorização do linhão de Guri? Porque 

os índios estão lá e não deixaram um bezerro nas 
fazendas, apenas tiquira. Os índios não vão viver de 
comer a tiquira não! Hoje os índios não vivem mais de 
caça e pesca. Eles comem carne e querem criar boi 
para comer. Quero deixar isso bem claro para os sen-
hores. Somos capazes de fazer as coisas. A FUNAI 
deveria ter feito um projeto para indenizar os fazen-
deiros. Pegaram o dinheiro da interiorização do linhão 
de Guri, que era dos índios, pagaram os fazendeiros 
e deixaram os índios passando fome, porque indeni-
zaram 84 fazendas lá.

Pergunto ao Presidente da FUNAI: quantos be-
zerros deixaram naquelas fazendas? Nenhum. Que-
rem o índio para desenvolver? Querem o índio para 
crescer? Não. Querem o índio lá embaixo, para ele 
não entender o que fazem para explorar o índio. Isso 
não vamos mais deixar. Daqui para frente, vamos bri-
gar pelos nossos direitos, porque o índio é capaz de 
fazer uma faculdade para ser advogado. O Jonas está 
fazendo advocacia. Amanhã ou depois, ele será nosso 
advogado. É um índio. O que queremos é crescer, é 
conhecer nosso direito. E o nosso direito virá, sim, e 
vamos mudar nosso território indígena e o nosso Bra-
sil, porque este Brasil é de todos.

O antropólogo vê o índio como o coitadinho de 
500 anos. Acho que ele tem saudade dos índios de 
500 anos, aqueles que foram massacrados.

Quem invadiu o Brasil? Uns falam que foram os 
portugueses. Sabem quem invadiu o Brasil? Primeiro, 
foram os padres. Vocês me desculpem, mas é verdade, 
foram eles que dominaram os índios para os garim-
peiros, o branco e o fazendeiro irem lá. Isso ninguém 
relata. Estou relatando isso com razão, porque não 
sou menino, tenho 53 anos de idade. Se eu fosse re-
latar o que meu pai e meu avô passaram, teríamos de 
matar todos vocês, porque vocês são brancos. Não é 
verdade? Porque massacraram os índios há 100 anos 
atrás, não quer dizer que temos de matar. Não é as-
sim. Acho que a democracia hoje é do crescimento e 
do desenvolvimento. É isso que queremos. Queremos 
mostrar a verdade. E essa verdade terá de ser dita.

Repito: na minha região, no Município de Alto 
Alegre, temos 11 comunidades demarcadas em il-
has.

Pergunto ao Presidente da FUNAI: que projeto já 
fizeram para elas? Quanto mais demarcar uma área 
única, com 1 milhão e 600 mil hectares, onde – foi dito 
aqui – há 171 comunidades, ou seja, 100 ou 200. Será 
que vão se dar bem? Não. Lá nas ilhas, tem de demar-
car para cada um fazer a sua administração. Aí, sim, 
vai funcionar, porque ele vai poder pedir um projeto.

Quero, mais uma vez, registrar que foram os 
Governos Federal, Estadual e Municipal que levaram 
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estrada, saúde e colégio. Não foi a FUNAI que levou 
colégio nem estrada para o índio; ela proibiu fazer es-
trada para o índio não ir à cidade. O índio é capaz de 
ir para as cidades, ter seu comércio, seu transporte, 
seu celular. Isso não é porque ele quer ser branco, 
mas por necessidade. Ele precisa do transporte para 
levar seu produto. Ele também faz parte de um Brasil, 
e um Brasil civilizado. É isso que queremos, gente. E 
não vamos mudar, Sr. Presidente!

Foi dito pela Florani, e quero também deixar reg-
istrado, que hoje tenho uma associação que foi toda do 
CIR. Temos 8 mil associados que não vão aceitar. Por 
que está havendo essa fiscalização hoje? Porque só 
há gente para insuflar. Quantas e quantas vezes esse 
pessoal foi lá! E nós provamos, Sr. Presidente. Nosso 
pessoal foi lá, prendeu os missionários que estavam 
lá ilegalmente, e provamos que eles estão lá para in-
suflar os índios. Não estão lá para ajudar não! Estão 
lá, repito, para insuflar. E isso não vamos aceitar mais, 
de jeito nenhum.

Acho que lugar de Deputado é aqui, de padre é 
na Igreja e de índio é na maloca. Quem tem de man-
dar lá são os índios.

Quero dizer o seguinte: se querem ajudar, tem 
que ajudar. A SODIURR hoje tem uma conta bancária, 
é de utilidade pública, faz parte do convênio do Gov-
erno do Estado, faz parte do Governo Municipal e faz 
a parte da política partidária. Nós não estamos escon-
didos nem dentro dos buracos.

É isso o que quero dizer aos senhores. O CIR 
diz que estamos libertos. Eles têm 20, 30 carros. Mas 
sabem quem manda lá? São os brancos. Eles não 
gostam de branco. Mas quem administra tudo para 
eles são os brancos.

Em 85, colocaram os índios para trabalhar para 
eles no garimpo, tirando quilos de ouro. Pergunto: para 
onde foi esse ouro? Para onde foi esse dinheiro? Saiu 
índio de lá sem rede e sem roupa. O Terêncio foi ex-
pulso do CIR só com uma muda de roupa para não sair 
nu. Mas ele foi a Roma buscar dinheiro para comprar 
esse gado, sobre o qual alguém falou ainda há pouco. 
Esse gado só foi para enganar os indígenas. Cinco anos 
depois, tiraram o gado e levaram para outra maloca. E 
acabou-se. Perguntem se há gado no Sucuba ou em 
outro lugar? Foi o seguinte: eles deram uma bezerra 
e, com 5 anos, foram buscar. O índio só trabalhou para 
eles, para o desenvolvimento do bolso deles e não para 
o desenvolvimento do seu próprio bolso.

Sr. Presidente, o índio precisa de um projeto para 
ele mesmo administrar, e não para a FUNAI ou o branco 
administrar. Ele é que tem de administrar. Se ele sabe 
dirigir o carro, por que não dar o carro? Ele também 
será patrão um dia. É isso que o índio quer. O índio 

quer administrar e demarcar a terra do jeito que quiser, 
e não da maneira que os outros querem.

Quero deixar muito bem claro para os senhores. 
Mais uma vez, quero dizer aos senhores que precisa-
mos fazer aquela hidrelétrica de Tamanduá, que vai 
gerar emprego e energia para aqueles índios. Porque 
o índio hoje, quando chega ao igarapé, não quer beber 
só água. Ele quer beber água gelada também, ele quer 
luz elétrica. Ele também tem televisão. Vamos fazer a 
hidrelétrica de Tamanduá. Aí, sim, vai gerar dinheiro 
para que o índio possa pagar o imposto do Estado e 
do País. É isso o que queremos. Queremos tudo isso. 
E isso volta para a melhor condição do índio.

Quero dizer, mais uma vez, que estou aqui, mas 
não sou pago pela FUNAI. Estou aqui à minha custa, 
porque queria vir a essa audiência. A Casa ficou de 
dar passagens e não deu, mas estou aqui. Estou aqui 
para dizer aos senhores que é isso que queremos. 
Queremos mudar essa política para política do desen-
volvimento, da melhoria, da saúde pública e queremos 
uma nova tecnologia.

Peço aos senhores que prestem muita atenção 
nisso aí.

Essas são as minhas palavras.
Muito obrigado e me desculpem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Muito bem, Sr. Silvestre Leocádio, uma ex-
celente palestra.

Passo a palavra ao Sr. Saulo Ferreira Feitosa, 
Vice-Presidente do Conselho Indigenista Mission-
ário – CIMI, representando a Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil – CNBB. O senhor dispõe de 20 
minutos.

O SR. SAULO FERREIRA FEITOSA – Sr. Presi-
dente, em nome da Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil, cumprimentamos a Presidência, a Relato-
ria, os membros desta Comissão, os integrantes desta 
Mesa, as Sras. e os Srs. Parlamentares e demais pes-
soas que participam desta audiência nesta tarde. Não 
poderíamos deixar, antes de iniciar nossa fala sobre a 
homologação da terra indígena Raposa Serra do Sol, 
de fazer referência às várias citações dirigidas à Igreja 
Católica pelo palestrante anterior.

Gostaríamos de afirmar que a Igreja Católica tem 
presença junto aos povos indígenas que ocupam o ter-
ritório de Raposa Serra do Sol há muitas décadas e 
que muitos dos nossos missionários testemunharam, 
até com seu martírio, o drama daqueles povos. Todo o 
trabalho missionário que ali desenvolvemos até os dias 
de hoje foi numa perspectiva de, obedecendo nossa 
missão, que é de anunciar o evangelho da vida, pro-
teger, defender e garantir a vida em sua totalidade. É 
assim que entendemos a nossa missão.
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Mas, Srs. Parlamentares, como é do conheci-
mento de V.Exas., a CNBB, ao longo dos anos, vem 
manifestando sua solidariedade e apoio às justas rei-
vindicações de todos os povos indígenas do Brasil. No 
ano de 2002, todos os católicos e a sociedade brasileira 
foram convocados para uma reflexão sobre a prob-
lemática indígena no Brasil por meio da realização da 
Campanha da Fraternidade, que teve como lema Por 
uma terra sem males.

No texto que serve de referencial para a cam-
panha destacou-se como uma das necessidades ur-
gentes dos povos indígenas a demarcação de seus 
territórios tradicionais. Entre os casos exemplares, 
incluímos a terra indígena Raposa Serra do Sol, e ali 
já manifestamos nossa crítica à morosidade do Poder 
Executivo Federal em concluir o procedimento demar-
catório daquela terra, já iniciado há anos e aguardando 
apenas o decreto de homologação. 

O drama vivenciado pelos povos que habitam a 
terra indígena Raposa Serra Sol é conhecido e com-
partilhado por todas as instâncias da nossa Igreja 
Católica, desde nossos missionários e missionárias 
que convivem com aqueles povos há várias décadas, 
como já me referi, até o Santo Padre, o Papa, que, 
como gesto simbólico do compromisso da Igreja com 
a causa indígena, recebeu líderes indígenas em Roma 
no ano de 1980 e fez uma doação às comunidades da 
terra indígena Raposa Serra do Sol, que já foi citada. 
O Papa tinha a intenção de que com aquela doação as 
comunidades indígenas passassem a buscar formas 
próprias de auto-sustentabilidade.

A partir daquele apoio, os indígenas desenvolv-
eram o projeto Uma vaca para o índio e, como prova 
de sua capacidade, hoje se destacam como os maiores 
produtores de gado do Estado de Roraima – ao con-
trário do que hoje foi aqui dito, eles têm um rebanho 
de 27 mil cabeças.

Recentemente, o Presidente da CNBB, Dom Ger-
aldo Majela, e o Vice, Dom Antonio Celso de Queiroz, 
estiveram visitando a terra indígena Raposa Serra do 
Sol. Por ocasião da visita divulgaram uma mensagem, 
na qual afirmam: “Não poderíamos deixar de nos mani-
festar, neste momento importante da história do nosso 
País, sobre a aspiração e o direito mais importante dos 
povos indígenas do Estado de Roraima: trata-se da 
justa e constitucional homologação da área indígena 
Raposa Serra do Sol, conforme a Portaria nº 820/98. 
Isto dará a garantia dos Poderes constituídos do Bra-
sil, para um futuro de paz e vida digna, aos mais de 
15 mil índios que ali vivem”.

E quais são as razões do nosso convencimento 
sobre a necessidade da demarcação dessa terra in-
tegralmente em território contínuo?

Para se chegar à atual conformação do território 
Raposa Serra do Sol, o Estado brasileiro investiu recur-
sos humanos e financeiros obedecendo a determina-
ções constitucionais e procedimentos administrativos, 
constituindo vários grupos de trabalho que, desde a 
década de 70, atuaram na perspectiva da demarcação 
definitiva da terra.

Em conseqüência das ameaças, intimidações e 
forte ingerência política que dificultaram a atuação dos 
técnicos, somente em 1993, foi publicado o relatório 
de identificação da terra. No ano de 1996, a edição do 
Decreto nº 1.775/96, de autoria do então Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, modificou a sistemática 
de demarcação de terras indígenas. Raposa Serra 
do Sol foi uma das tantas terras a sofrer os efeitos 
negativos do referido decreto. Particulares, Governos 
Estaduais e Municipais apresentaram um total de 46 
contestações. Todas elas foram julgadas improceden-
tes. Mesmo assim, procurando atender interesses 
políticos, o então Ministro da Justiça Nelson Jobim 
determinou a redefinição de limites da área de modo 
a excluir a série do Município de Uiramutã e as Vilas 
Surumu, Água Fria, Socó e Mutum.

Essa decisão implicaria remoção de indígenas 
habitantes tradicionais daquelas localidades. Fato esse 
desconhecido pelo então Ministro e de expressa proi-
bição constitucional, ficando assim prejudicada sua 
decisão. Nada mais restava ao Executivo Federal a 
não ser declarar a ocupação tradicional indígena sobre 
aquela terra de modo integral, o que veio a ocorrer em 
1998, por intermédio da Portaria nº 820, do Ministro 
Renan Calheiros.

Ainda naquele ano deu-se a demarcação física 
da terra.

Inconformado, o Estado de Roraima impetrou 
mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça, 
objetivando a anulação do ato ministerial que declarava 
de posse permanente dos povos ali habitantes a terra 
indígena Raposa Serra do Sol.

Em face de liminar concedida pelo STJ naquele 
mandado de segurança, a Presidência da República 
passou a justificar-se como impedida de proceder à 
homologação da terra.

Finalmente, em 27 de novembro de 2002, o Su-
perior Tribunal de Justiça decidiu pelo arquivamento 
do referido mandado de segurança sem julgamento de 
mérito. Deixou de existir, portanto, qualquer justifica-
tiva do atual Presidente da República que lhe impeça 
a homologação imediata da terra indígena Raposa 
Serra do Sol.

Diante dos fatos aqui expostos, a Conferência 
Nacional do Bispos do Brasil reafirma seu posicio-
namento, já tantas vezes manifestado publicamente, 
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de que, para alcançarmos o futuro de paz no País, 
no Estado de Roraima, faz-se mister que o Governo 
brasileiro, em respeito à Constituição Federal, homo-
logue o mais breve possível a terra indígena Raposa 
Serra do Sol de forma contínua, como determina a 
Portaria nº 820, de 1998.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Agradecemos ao Dr. Saulo pela palestra.
Com a palavra o penúltimo orador, Sr. Paulo 

César Justo Quartiero. Em seguida, encerrando, Dr. 
Jonas Marcolino.

O SR. PAULO CÉSAR JUSTO QUARTIERO 
– Saúdo primeiramente o nosso pessoal e também 
os companheiros. Gostaria de passar alguns dados da 
posição do arroz, parte que me cabe descrever.

(Segue-se exibição de imagens.)
Sou Presidente da Associação dos Arrozeiros. 

Nossa associação data de 1977, e está fazendo 28 
anos de existência e de pioneirismo em Roraima. 
Quando chegamos, não havia agricultura de forma 
moderna, com utilização de insumos e dos modernos 
meios de produção.

Apresentamos a previsão da safra para este ano. 
Teríamos a previsão de produzir 20 mil hectares. A 
produtividade média é de 127 sacos por hectare, que 
daria 6.350 quilos, um total de produção de 2 milhões e 
540 mil sacos de arroz, equivalente a 127 mil toneladas. 
Teríamos então 2 milhões e 540 mil fardos de 30 quilos 
de arroz beneficiados. Hoje o fardo de arroz estaria a 
48 reais. Então, teríamos o valor do arroz beneficiado 
mais o subproduto e geraríamos uma economia anual 
de 127 milhões 254 mil reais.

O levantamento da CONAB mostra a produção 
de todos os Estados brasileiros e de Roraima, que 
está com a segunda maior produtividade do Brasil, 
só perdendo para Santa Catarina. Com 5.600 quilos, 
estamos à frente do maior produtor brasileiro, o Rio 
Grande do Sul, que está com 5.300 quilos, o que real-
mente é notável.

Quanto ao emprego, temos mil empregos diretos: 
600 na lavoura, 200 na indústria, 50 no transporte e 
150 prestadores de serviço. Empregos indiretos: 6 mil, 
que, contando com os diretos, daria 7 mil pessoas que 
vivem do agronegócio do arroz em Roraima.

O PIB de Roraima é de 1 bilhão e 241 milhões 
de reais. O valor da produção de arroz, que vimos no 
primeiro quadro, que seria 127 mil, 254 mil, equivale a 
10,25% desse PIB. Num Estado que não tem indústria 
nem meio de subsistência a não ser o contracheque do 
Governo, essa é a principal atividade econômica. Ali-
mentamos 2 milhões de conterrâneos amazônidas.

Aqui é o nosso chão, aqui Roraima se distingue. 
Nesse chão o Estado realmente se supera. É a Bacia 
Amazônica. Esse é o nosso mercado. Nós abastec-
emos Roraima, Amazonas, Pará, Amapá e Acre. Esse 
é o nosso chão. O nosso destino, como foi ressaltado 
pelo companheiro Daniel, é ser o celeiro da Amazônia. 
Esse é o nosso futuro, a nossa vocação.

Aqui há uma estimativa. A população dos Estados 
que integram a parte norte totaliza mais de 11 milhões 
de pessoas. Considerando o consumo per capita por 
ano e o total do consumo anual da população desses 
Estados, descontando a produção de Roraima, te-
mos espaço para crescimento de 440.518 toneladas. 
Poderíamos de fazer essa produção hoje, sem prob-
lemas de mercado, com logística superior aos outros 
lugares do Brasil, com capacidade de armazenamento 
do produto. Teríamos condição de produzir, além dos 
20 mil que estamos produzindo, mais 115 mil hectares. 
Vejam o tremendo potencial que nós temos.

Ali na frente aparece alguma vantagem de Ror-
aima, que evidentemente explica a nossa alta produ-
tividade e também a qualidade do produto, que está 
ali salientado. Devido ao calor – isso já foi explanado 
pelo antecessor —, o ano inteiro produzimos arroz 
de alta qualidade, próximo dos grandes centros con-
sumidores: Manaus, Belém, Porto Velho, etc. A nossa 
desvantagem seria a área disponível, que é pequena, 
e nas várgeas, que se localizam quase todas mais na 
parte norte do Estado. Justamente por termos clima 
propício, condições topográficas e boa disponibilidade 
de água é que estamos plantando naquela região. Nós 
nos concentramos lá pela facilidade.

Há ainda o custo elevado da produção. Na nossa 
agricultura, o calcanhar-de-aquiles é a pequena escala. 
Quando há pequena escala, os custos se tornam altos, 
devido à pequeno consumo dos insumos.

Essa seria a meta do nosso setor arrozeiro. Esta-
mos crescendo, nos últimos 4 anos, 30% ao ano. Man-
tendo esse mesmo ritmo, a nossa meta é, em 4 anos, 
cultivar 60 mil hectares. Assim, elevaremos a oferta 
de empregos de 7 mil para 21 mil trabalhadores. Nós 
triplicaríamos a arrecadação fiscal, atenderíamos 50% 
da demanda de arroz da Região Norte. Esse é o nosso 
objetivo, que é plenamente exeqüível, num prazo curto. 
Saliente-se que não dependemos de financiamento, 
porque nossos produtores são capitalizados, mas de 
alguma infra-estrutura.

Para tornar possíveis as metas anteriores, seria 
primordial, conforme já foi dito, a definição fundiária, 
além da proteção institucional contra o exagero do 
aparato indigenista, ambientalista. Isso seria dever do 
Estado. Estou aqui, mas lamento, pois deveria estar na 
minha roça produzindo alimento para nossa população, 
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que está numa situação ruim. Todos os dias, quando 
chego em meu escritório, há no mínimo 10 pessoas 
na porta pedindo emprego.

Temos inúmeros compradores de arroz, porque 
nosso preço é 30%, 40% mais barato do que o arroz 
do Sul do Brasil, e não posso atendê-los, pois minha 
escala de produção é pequena. Em vez de estar ali tra-
balhando, cumprindo meu dever de produzir alimento 
bom e barato para a população, estou aqui fazendo as 
vezes não sei nem de quem – talvez de um showman 
fracassado. Evidentemente, se estamos aqui é porque 
alguém que deveria ter feito alguma tarefa falhou. De-
veríamos ter tranqüilidade para produzir.

O terceiro item diz respeito à infra-estrutura, para 
beneficiar não só os produtores de arroz, mas a popu-
lação em geral, os produtores de outros segmentos, 
como soja, milho, os criadores de gado etc. Teríamos 
melhoria de estradas, pontos de balsa, interiorização 
de energia elétrica e construção da usina hidrelétrica 
de Cotingo.

Por que já se falou sobre sua construção aqui? 
Porque com ela teríamos energia e poderíamos irrigar 
o vale do arroz, a Califórnia brasileira. Talvez seja a 
região mais rica do Norte do País. Poderíamos gerar 
energia elétrica e, por gravidade, irrigar nossas lavou-
ras, incorporar imensas áreas à produção. 

Essas áreas estão nas mãos de produtores de 
arroz, sim, mas a maior parte está com os índios do 
Contão, da Reserva São Marcos. Eles seriam os maio-
res beneficiados. É lá que estão as principais áreas. 

O quarto item se refere à política fiscal indutora 
do crescimento, no sentido de se cobrar pouco para ar-
recadar muito, por intermédio da pesca e da produção; 
e também a investimento em pesquisa e tecnologia. 
Atualmente, mais importante do que a terra e o recurso 
financeiro, para produzir, é a tecnologia.

Vamos ao próximo.
Vale o que dissemos: nenhum produtor de arroz 

planta em terras indígenas. Ao contrário, somos víti-
mas das sucessivas tentativas de ampliação e criação 
de novas reservas indígenas. E aí nós nos recusamos 
a aceitar a afirmação de que produção é sinônimo de 
degradação. 

A Associação dos Arrozeiros reafirma sua posição 
quanto à necessidade do uso racional dos recursos 
naturais e não se curva a outros interesses que não 
sejam os de produzir o que a sociedade precisa para 
seu bem-estar e desenvolvimento, consagrando a so-
berania nacional. Nosso objetivo é esse.

Afirmo, usando o que foi dito de forma inteligente 
pelo Deputado Lindberg, que a demarcação de terra 
tem, primeiramente, de visar ao interesse nacional. 

Primeira e fundamental condição: a soberania, a 
presença brasileira no Hemisfério Norte, a influência 
benéfica que o Brasil pode exercer, por intermédio da 
liderança dos nossos irmãos venezuelanos, perua-
nos etc. 

Em segundo lugar, temos o interesse de Roraima, 
porque o Brasil intervém no Estado, que está inviabili-
zado economicamente. Como ele vai poder atender às 
demandas sociais, principalmente dos nossos índios, 
que são os principais carentes de auxílio social?

Em terceiro lugar, temos o interesse da população. 
Ela tem de ter segurança de emprego e de alimentos. 
Outra questão: temos ou não democracia? 

A população elegeu os representantes que aqui 
estão, mas as pessoas que não têm nenhum voto que-
rem nos dizer que temos de abandonar nossas áreas. 
Isso não é democracia, é piada de mau gosto. Onde 
está a democracia brasileira? As pessoas com rabo de 
cavalo e com brinco na orelha vêm me dizer que sou 
um invasor. Eu, brasileiro? É complicado.

Em quarto lugar, temos o interesse dos grupos 
– logicamente, aí entra o ser. Mas aqui a demarca-
ção começou de trás para frente. Evidentemente, só 
poderia dar em conflito. Se se começa algo de trás 
para frente, não pode dar certo. Penso que o Daniel 
foi competente; o Jonas é mais competente que eu e 
o Silvestre também. 

Quero fazer algumas observações. 
Primeiro, agradeço penhoradamente à FUNAI, às 

ONGs internacionais e ao CIMA. Sou eternamente grato 
a essa gente. Por quê? Porque eu, gaúcho, estava em 
Roraima, no meio daquela população. Havia os índios 
de um lado, o cearense do outro e o maranhense do 
outro. Vivíamos em um acampamento onde ninguém 
se entendia. Essas dificuldades, que já vêm de anos, 
uniram a nossa população. Hoje, em Roraima, há um 
sentimento de povo. Hoje o cidadão roraimense existe 
e se identidade. Isso vale mais do que muitos sucessos 
financeiros. Hoje nós já temos o cidadão roraimense, 
que é respeitado.

(Intervenção inaudível.) 
O SR. PAULO CÉSAR JUSTO QUARTIERO 

– Exatamente, a palavra me fugiu. Mas o que eu vou 
fazer? Sou um agricultor. 

Esse povo conseguiu esta façanha: dar-nos uma 
identidade. Isso é muito precioso. Essa identidade é que 
vai permitir que não seja demarcada a Raposa Serra 
do Sol contínua, porque essa demarcação não é útil, 
contraria todos os interesses da sociedade. 

A sociedade é soberana numa democracia. Ela 
se manifestou, se manifesta sempre e vai continuar 
se manifestando quantas vezes for preciso, porque 
tem identidade, sabe qual é o seu interesse e vai lutar 
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por ele, independentemente de quem aparecer pela 
frente. 

A crise econômica de Roraima e o seu terrível 
caos social foram valiosos para nós, porque perdemos 
a inocência de acreditar que o Governo ia nos dar tudo, 
que poderíamos ir para casa dormir sossegados, pois 
receberíamos o que fosse necessário para nosso sus-
tento. Hoje sabemos que não é assim, que temos de 
lutar para adquirir condições de ser auto-suficientes. 
Nunca vão nos tirar essas conquistas. São as principais 
que tivemos, em toda a curta existência desse Estado. 
Penso simplesmente que vamos parar com isso, vamos 
começar tudo. A demarcação não é útil, está superada, 
é obsoleta, não atende aos pressupostos. 

O Governo de Brasília, do qual os senhores fa-
zem parte, tem de parar de tentar dividir o povo de Ro-
raima. A principal função do Governo nacional é unir o 
povo, mas em Roraima está havendo o contrário, ou 
seja, a pregação da desunião. Mas não conseguiram, 
porque a dificuldade nos uniu. E agora, meus amigos, 
os senhores vão ter de nos agüentar. Roraima existe 
e vai mostrar a sua voz. 

E vou dizer mais: Roraima não é gafanhoto, não. 
Roraima ainda vai dar muito orgulho a esta Nação 
– econômica, social e culturalmente –, independente-
mente de os senhores quererem ou não, porque esse 
é o desejo de nossa população.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Michelet-
to) – Agradecemos ao Sr. Paulo César Justo Quartiero, 
Presidente da Associação dos Produtores de Arroz do 
Estado de Roraima. Tenho certeza de que, amanhã, 
você estará trabalhando na sua roça, porque lutar e 
trabalhar na terra é uma nobre atividade neste País.

Concedo a palavra ao Prof. Jonas Marcolino, da 
Comunidade Indígena do Contão, para fazer o encer-
ramento deste debate.

O SR. JONAS MARCOLINO – Sr. Presidente 
da Mesa, Sras. e Srs. Deputados, sou Jonas do Con-
tão – Contão, porque foi ali que nasci e fui criado; e 
onde também fui tuxaua, de 1993 a 2003. Portanto, 
conheço de perto o processo demarcatório da área 
Raposa Serra do Sol.

Ouvimos que foi apresentada a proposta pela 
FUNAI, em 1977. Meu tio, Antonio Marcolino, era tux-
aua. O nome dele consta da proposta daquele período. 
Alguém assinou por ele, porque era analfabeto, como 
a maioria dos índios, naquele período, e 100% dos 
adultos.

De 1977 para cá, veio esse questionamento da 
Raposa Serra do Sol, que ainda não foi concluído. 
Naquele ano – vi relatos e ouvi depoimentos de al-
guns tuxauas, inclusive do Maracanã – aconteceram 

várias coisas. Foi organizado no Maturuca o Programa 
Ou Vai ou Racha. 

O tuxaua do Maracanã me falou que propuseram 
criar o programa quando os missionários da Missão 
São José, no Rio Surumu, disseram que os brancos 
estão ficando cada vez mais ricos e os índios, cada 
vez mais pobres. Disseram: “Daqui para a frente, va-
mos colocar pedra no sapato dos fazendeiros”. Como 
os índios não usam sapatos, não sabem o que sig-
nifica essa expressão. Ficaram pensando: o que estão 
querendo dizer com isso? Depois foi esclarecido que 
colocar pedra no sapato dos fazendeiros significa in-
comodá-los para expulsá-los. As ações relatadas aqui 
são verídicas, foram presenciadas por nós.

Como eu disse, fui tuxaua de 1993 a 2003. Nunca 
vi um antropólogo chegar ao Contão, visitar aquela 
comunidade, reuni-la para saber como queria a de-
marcação das áreas. Durante aquele período, nenhum 
antropólogo, que eu conheça, passou pelo Contão para 
saber qual era o interesse das comunidades indígenas. 
Por isso, os laudos antropológicos não...

Em 1995, foi para lá uma Comissão da Câmara. 
Reunimos o maior número possível de pessoas. In-
clusive, uma Toyota capotou. Os Parlamentares não 
passaram por lá, tivemos de vir aqui. O Presidente 
da Comissão era o Deputado Sarney Filho. Quando 
trouxemos nossas proposta, ele disse: “Passamos no 
Maturuca, ouvimos uma dezena de tuxauas, todos 
favoráveis à área contínua da Raposa Serra do Sol; 
passamos na Raposa, ouvimos outras dezenas de 
tuxauas, todos favoráveis à área contínua, inclusive o 
Caetano. Agora aparecem uns tuxauas aqui dizendo 
que são contra a demarcação de área contínua”. Eu 
disse a ele: “Pois é, Deputado, se o senhor tivesse pas-
sado no Contão, como estava previsto na sua agenda, 
teria ouvido isso lá. Como os senhores não passaram, 
tivemos necessidade de vir aqui e dizer que nós não 
concordamos com área contínua”.

Em 17 de setembro de 1993, nós nos encontra-
mos com o então Ministro da Justiça, Maurício Corrêa, 
e lhe afirmamos que não éramos favoráveis à demar-
cação de área contínua. 

Por que os índios não querem demarcação con-
tínua? Ouvimos dizer que – em 1977 não era área 
contínua – em aproximadamente 800 mil hectares a 
Raposa seria demarcada. Sobrariam 700.678 hectares, 
em vez dos 1.678.000 hectares de hoje. Era apenas 
a metade, em 1977. Isso foi evoluindo até abranger o 
todo e, claro, criar a problemática atual.

Fui educado cantando o Hino Nacional. Canto o 
Hino Estadual e o Hino Nacional sem errar uma letra, 
porque fui diretor de escola e tinha obrigação de saber. 
Quando estudei, havia as matérias Educação Moral e 
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Cívica e Organização Social e Política do Brasil, que 
ensinavam os processos políticos de um país. Procu-
rei me dedicar e conhecer o Brasil. E não havia outra 
maneira de educar o povo do Contão e de qualquer 
outro lugar. 

Fui professor em Camararém, em 1988 e 1989, 
onde também ensinei as crianças a cantar o Hino Nacio-
nal. Por isso, quando passaram em alguns Municípios, 
V.Exas. ouviram os índios cantando o Hino Nacional. 
Fomos educados dessa forma.

O Brasil é formado por pessoas de origem euro-
péia, asiática, africana e americana, que somos nós, 
os indígenas. Pregar a separação desse povo em áreas 
diferenciadas é semear conflitos. O País não tem outro 
caminho a não ser formar a identidade do seu povo. 
Não sei quanto tempo vai levar, mas ainda vai adquirir 
uma, formada por africanos, asiáticos, europeus e 
americanos. Essa é nossa realidade, o caminho que 
estamos percorrendo, que certamente vai levar-nos a 
uma identidade étnica. Aqui existe essa polietnia, po-
vos de diferentes origens e cores.

Aprendemos na Constituição Federal que con-
stitui objetivo fundamental da República Federativa do 
Brasil promover o bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e de quaisquer outras 
formas de discriminação. Esse é nosso pensamento, 
na condição de índio e brasileiro.

Defendemos a permanência dos Municípios de 
Pacaraima, Uiramutã, Normandia. É necessário criar 
outros para exercer nossa cidadania. Onde vai ficar? 
Será que nosso título é diferente? O tuxaua Caetano 
Raposo tirou a identidade do bolso – minha identidade 
está aqui; não era para mostrá-la, mas a coloquei no 
bolso porque geralmente a pedem na entrada – e 
perguntou a uma doutora que estava na Comissão: 
sua identidade é diferente da minha? Quero ver se é. 
Nossa identidade e nosso título são semelhantes aos 
de todos os brasileiros. Nela também está escrito que 
é válida em todo o território nacional.

Queremos exercer os direitos de todos os 
brasileiros. Não pensamos de forma diferente. Esse é 
o nosso pensamento de brasileiro e de indígena. Fomos 
educados como brasileiros. A Constituição Federal per-
mite que sejamos educados na língua materna. O § 2º 
do art. 210. diz que a educação fundamental brasileira 
será ministrada na língua portuguesa, assegurados às 
comunidades indígenas a implantação da língua ma-
terna e processos próprios de aprendizagem. Então, 
aprendemos a falar português, ministramos aulas em 
macuxi – isso é fundamental –, mas todos somos 
brasileiros, lutamos pela unidade dos brasileiros. Para 
mim, tirar aquelas pessoas que nasceram lá, como a 
Prefeita, é ato desumano.

O Presidente da FUNAI disse que os que saíram 
de lá foram indenizados. Não conheço ninguém da Ra-
posa Serra do Sol que tenha sido indenizado. Só se 
foi pequena parcela. A maioria absoluta, não. Todos 
reclamam da falta de indenização, de que deixaram 
a terra e não foram indenizados. Talvez tenham sido 
aqueles da São Marcos.

Muito bem, os Municípios são importantes. Por 
isso, defendemos que permaneçam. A área contínua 
não é importante. Temos exemplo de tantas outras 
que estão isoladas, inclusive a dos índios ianomâmi. 
Alguns acham que eles querem viver do jeito deles. 
O tuxaua Adão, do Caraparu – eu estava lá –, disse: 
“Olha, não quero que o Jonas fale aqui, porque ele é 
contra, porque é assim... Prefiro carregar minha palha 
na cabeça, minha madeira no ombro, capinar minha 
roça com minha enxada. Esta é minha cultura, minha 
tradição. Nasci nela, vou morrer nela”.

Nossa proposta é que todos deixem de ser es-
cravos e de fazer os trabalhos que nossos ancestrais 
fizeram. Mas não estamos forçando ninguém a viver 
com energia elétrica ou a utilizar carros.

Eu disse à Dra. Ella Castilho, naquele período, 
que queríamos botar um jamaxi de mandioca nas cos-
tas de alguém da Comissão – de uma mulher, porque 
geralmente são as índias e não os índios que carregam 
jamaxi. Aí eu disse: “Pelo jeito, doutora, seria a sen-
hora. Eu queria que a senhora carregasse uma hora 
pelo menos”. Mas ela não agüentaria, com certeza. 
Os índios agüentam por necessidade de sobrevivên-
cia. Como a mandioca não vai andando para casa, 
eles têm de carregá-la para fazer a farinha, o beiju 
ou qualquer outro alimento. E as índias não querem 
mais fazer isso.

A política indigenista que a FUNAI desenvolve 
realmente não contempla os nossos interesses. Eu fui 
tuxaua há 10 anos. Cinco anos antes de eu ser tuxaua, 
a FUNAI deixou ali 40 vacas e 2 touros. Quando eu 
entrei, em 1993, completaram 5 anos, pediram as 42 
reses e eu as devolvi. Foi o que deram, mais 10 ovel-
has de um pastor, que eu conheço, que a FUNAI fez 
naquele período. Depois que entrei, tiraram esse gado 
de lá e nunca mais houve nenhum programa, apesar 
de reivindicarmos, por várias vezes, a implantação de 
projetos. Inclusive, a FUNAI nunca implantou educa-
ção de base nas comunidades indígenas. Os índios 
precisam disso como nunca.

Vou esclarecer um fato visto no mundo inteiro. 
Quando os índios se manifestaram e tomaram a FUNAI, 
alguém de alguma embaixada ligou para alguns deles e 
disse: “Os padres estão sofrendo maus-tratos, isso, isso 
e aquilo outro”. Não houve maus�tratos. Sabíamos que a 
mídia estava divulgando que os padres estavam sendo 
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torturados. Cheguei lá e o Governador disse: “Recebi 
telefonema do Ministro da Justiça, do Presidente da 
República para eu soltar esses padres agora. Agora! 
Eu não sei o que fazer; senão, vai haver intervenção 
aqui”. Eu lhe disse: “Governador, se o problema são os 
padres, eu fui tuxaua por 10 anos no Contão e o povo 
de lá tem carinho especial por mim. Se eu pedir esses 
padres, certamente eles me darão. Se o senhor me der 
o helicóptero, vou lá buscar esses padres. Mas quero 
que o senhor dê segurança para escoltar os padres de 
forma que nenhum jornalista toque neles, para dizer 
que alguém bateu neles. E quero que um advogado 
nos acompanhe ao IML, porque só vamos liberar os 
padres diante de um laudo médico pericial, para que 
ninguém diga que eles foram torturados”.

Fui ao Contão e pedi ao tuxaua, que aceitou meu 
pedido. A Polícia Federal foi buscá-los. Como ela foi 
de carro e eu de avião, cheguei antes e trouxe os pa-
dres. Os índios já haviam negado a entrega deles aos 
policiais federais e poderia haver conflito. Eu jamais 
poderia permitir que os índios entrassem em confronto 
com a Polícia Federal por causa de 2 padres, que não 
estavam sendo maltratados. Trouxemos os padres e os 
entregamos sãos e salvos. Quando fui cumprimentar 
uma pessoa que me pareceu ser o advogado deles, 
ela me disse: “Não posso pegar na sua mão, porque 
você fez um grande mal aos meus irmãos.”

Eu não mandei prender padre. Alguém disse que 
estou cursando Direito. Estou concluindo Matemática. 
Faltam 6 disciplinas para me formar. Mas comecei a 
cursar Direito. Estou estudando. 

Mendes Pimentel, o primeiro Reitor da Universi-
dade Federal de Minas Gerais, escreveu no pórtico da 
universidade: “O homem educado é fácil de ser dirigido, 
difícil de ser dominado e impossível de ser escraviza-
do”. O homem educado sabe agir com sabedoria e 
decidir com firmeza. O homem educado sabe agir com 
responsabilidade, com eficiência e com consciência. 
Temos consciência do que estamos pedindo. Por isso, 
busco educação todos os dias.

Queremos valorizar a democracia, regime de gov-
erno em que o povo se manifesta e deve ser ouvido. 
A sociedade de Roraima, na sua maioria absoluta, 
quer uma convivência harmoniosa. Defendemos esse 
princípio. Lutamos por isso, porque nosso Brasil pre-
cisa ser construído por todo o povo que lá está. Va-
mos, um dia, ter de brigar não sei com quem, se com 
estrangeiros ou com outros. Sempre digo aos meus 
irmãos indígenas: “Para onde o nariz de vocês apon-
tar e vocês forem, encontrarão lá adiante uma socie-
dade forte economicamente, com toda infra�estrutura 
econômica. E essa civilização, essa tecnologia vem nos 
imprensando aqui. Ou vamos fazer nascer aqui uma 

sociedade também forte economicamente ou vão en-
contrar aqui todos os índios dormindo, sem fazer nada, 
em área ociosa, boa de trabalhar. Vão nos exterminar, 
nos excluir, porque, infelizmente, nossa Constituição 
não nos dá segurança”.

Os senhores são legisladores e conhecem muito 
bem o assunto. Não sou legislador. Tenho medo do 
parágrafo da Constituição que diz que é vedada a 
remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, 
ad referendum do Congresso Nacional, em caso de 
catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua popu-
lação, ou no interesse da soberania do País. Não con-
heço essa “soberania do País”. Não sei o que poderia 
tirar os índios de suas áreas. Tenho medo de que as 
áreas indígenas sejam contínuas e não tenhamos lá 
o Exército e outros brasileiros. Não está dito que os 
não-índios têm de sair. Mas o Congresso Nacional 
pode mandar que eles saiam, não sei por quê. Falam 
em soberania do Brasil, mas não sei qual soberania. 
Essa lei poderia ser mais clara.

Apresentamos uma proposta no sentido de que o 
novo Estatuto do Índio defina os crimes mais freqüentes 
que o Código Civil prevê – roubo, crime, furto, homicí-
dios e outros –, porque na Raposa Serra do Sol está 
cheio deles. 

No dia 14 de dezembro de 1998, quando foi ed-
itada aquela portaria, roubaram 17 reses do Contão. 
Quem roubou foi o tuxaua Constâncio. Ele matou 12 e 7 
voltaram ferradas com a marca dele. Esses roubos são 
muito freqüentes. Mataram para festejar a demarcação 
da área contínua. E o pior é que mataram o nosso gado, 
porque não há mais gado de fazendeiros lá.

Os índios da Raposa Serra do Sol não são mais 
inocentes. Eles agem com muita estratégia, sabedoria e 
inteligência. Foram preparados para isso, infelizmente. 
Falo assim porque um primo meu saiu do Contão, em 
1988, e voltou em 1993. Ele foi coordenador do CIMI 
por um período e me disse: “Rapaz, eles ensinam muito 
bem a gente como cortar cerca, como manusear um 
alicate, como fazer isso. Enfim, somos treinados para 
isso. Eu fui treinado e pratiquei isso”. Eles falam aber-
tamente. Alguns são inocentes. O tuxaua Lázaro, da 
comunidade Pedra do Sol, disse: “Tuxaua, realmente 
cortei. Fiz isso. Participei da queimada das pontes. Mas 
sou inocente”. Alguns são, sim.

Mais uma vez, deixo bem claro que somos 
democráticos. Queremos espaço para todos os 
brasileiros. Queremos que os brasileiros governem. 
Ouvimos falarem aqui que os brancos... Municípios e 
Estados entraram com 46 contestações, todas julgadas 
improcedentes. Mas não disseram quantas assinaturas 
vieram dos Estados Unidos, da Itália, da França ou da 
Alemanha, pressionando para que se demarque área 
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contínua. É bom que isso também seja esclarecido 
e não somente que os Municípios e os Estados es-
tão entrando com alguma contestação. Por que tanta 
pressão internacional?

Quando ainda Ministro, José Carlos Dias nos 
disse: “Sofremos pressões internacionais, inclusive do 
Papa, para homologar a área contínua Raposa Serra 
do Sol o mais rápido possível. Mas não vamos ceder 
a essas pressões”. 

Temos declarações assim, temos visto assinatu-
ras e muitas coisas. Isso tem de ser esclarecido. Qual 
é a força oculta que dá tanto poder a um grupo tão 
pequeno? Resistir e resistir.

Agradeço a todos a atenção.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Agradecemos ao Jonas Marcolino a palestra.
Passaremos agora às perguntas, segundo a or-

dem de inscrição dos Srs. Parlamentares.
Tem a palavra o Deputado Eduardo Valverde, 

por 3 minutos.
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Sr. 

Presidente, elogio o trabalho do CIMI, porque, se em 
1988 ele não se tivesse mobilizado para garantir na 
Constituição Federal os direitos fundamentais dos po-
vos indígenas, talvez não estivéssemos aqui, com os 
representantes dos índios, discutindo o problema. Por 
isso, nossas congratulações ao CIMI pelo trabalho de-
senvolvido durante todo o período. O órgão realmente 
defendeu o interesse dos povos indígenas.

O problema de demarcação de terra indígena não 
se dá entre padre e pastor, entre missionário católico 
e missionário evangélico. Ele é do povo brasileiro, que 
optou politicamente por isso, em 1988. O Estado pode 
até permitir que parte da população indígena não man-
tenha suas tradições e assimile a cultura dominante. 
Ele pode garantir essa opção, mas não pode provocar 
a perda da identidade cultural. E deve garantir aos que 
querem manter suas tradições o direito de fazê-lo.

Quando se discute a demarcação, vale lembrar 
a luta dos pataxós, caingangues, guaranis e xavantes, 
que, ao terem suas terras demarcadas, foram postos 
em ilhas. A atual reivindicação é para expandir essas 
fronteiras. Discute-se demarcação em bloco para ga-
rantir aos macuxis, ingaricós e uapixanas que no futuro 
não vão ter os problemas por que estão passando os 
demais povos indígenas no Brasil. Discute-se demar-
cação para garantir a possibilidade de sobrevivência.

Não está inserido na Constituição Federal nem 
em lugar nenhum que a população indígena não pode 
produzir corretamente, fazer o etnodesenvolvimento. 
Não está escrito que ela vai ter de ser expulsa. Os que 
assimilaram a cultura dos não-índios, que não manti-
veram suas tradições não serão expulsos das áreas 

demarcadas. Também não está escrito que a reserva 
indígena não pode ser utilizada para fins econômicos. 
A únicas terras que estão impossibilitadas de fazer 
qualquer tipo de exploração econômica são as das 
reservas biológicas. Até mesmo os parques florestais 
poderão ter finalidade econômica, que é o turismo. 
Imaginem uma reserva!

Algumas lideranças indígenas afirmam que a de-
marcação vai gerar um cisma interno. Não é verdade. 
Os não-índios não serão obrigados a sair da área, 
porque o usufruto é dos povos indígenas. Eles vão 
definir quem sai e quem fica. Essa sociedade não está 
impossibilitada de plantar arroz nessas áreas.

O modelo de produção tem um custo ambiental. 
As principais fontes de água doce de Roraima estão 
sendo contaminadas por agrotóxico. Digo isso baseado 
em dados. Não estou condenando o agronegócio. Pelo 
contrário, deve-se respeitar o meio ambiente e encon-
trar na Amazônia uma maneira de desenvolvimento que 
permita a diversidade e a convivência pacífica entre os 
povos, além de preservar o direito da população indí-
gena de definir seu modelo de vida, como a adoção do 
agronegócio ou a volta às tradições originárias.

A FUNAI, desde 1988, deixou de ser órgão de 
tutela. Seu papel é assistir as populações. Está er-
rado afirmar que a FUNAI tutela. O índio pode decidir 
se quer ser doutor, assimilar a cultura dos não-índios, 
produzir arroz ou montar uma fábrica em suas ter-
ras. Essa decisão é dos povos indígenas. Eles têm o 
domínio do uso do solo.

Minha pergunta ao Sr. Mércio Pereira Gomes, que 
falou da importância da demarcação e, de modo firme, 
definiu a necessidade de homologação, é a seguinte: 
quais as medidas compensatórias que, no entender da 
FUNAI, devem ser executadas pelo Governo Federal 
para criar um ato, visando a que, após sua homologa-
ção, não ocorra qualquer conflito entre etnias locais? O 
que deve ser feito para evitar qualquer tipo de conflito 
provocado artificialmente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Concedo a palavra ao Deputado Asdrubal 
Bentes.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Sr. 
Presidente, senhores expositores, peço permissão 
para homenagear a mulher brasileira, roraimense e 
macuxi, na pessoa da Prefeita Florani Mota, que nos 
recebeu com fidalguia e que enriquece a Comissão 
com seu conhecimento, dando-nos verdadeira aula 
de brasilidade.

Gostaria que a mídia internacional estivesse aqui. 
Aqueles que estão acostumados a nos dizer o que de-
vemos fazer com nossos indígenas, com nossas terras 
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deviam estar presentes para ver como vivem os índios 
brasileiros, o que querem, o que almejam.

Vou repetir o que disseram o Sr. Jonas Marcolino 
e o Vice-Prefeito José Luiz: o índio macuxi não quer 
voltar ao passado, não quer voltar a andar de tanga, 
não quer voltar a viver da pesca ou da caça. Esse é o 
sentimento que tem, que é o mesmo da grande popu-
lação roraimense.

Pasmem, senhores! Foi dito aqui que existem 
12 mil índios residindo em Roraima, em Boa Vista. 
Se a mídia internacional estivesse aqui, veria que os 
índios brasileiros não são objetos de turismo. Quere-
mos preservá-los, queremos defender suas culturas e 
tradições, respeitando suas próprias decisões. Não se 
pode impor cultura.

É evidente que há divergência entre os índios que 
querem e os que não a querem a demarcação contínua. 
Esse processo já se arrasta há décadas. Se não me 
falha a memória, foram feitos 3 laudos antropológicos. 
O primeiro deles estudou 800 mil hectares. Depois de 
1988, esse número foi ampliado para 1 milhão e 600 
mil. Fui Deputado Constituinte. Nosso objetivo não era 
esse. V.Sa. não era presidente à época. Seus anteces-
sores distorceram o texto constitucional.

Estabelecemos, no Ato das Disposições Con-
stitucionais Transitórias, que a União concluiria a de-
marcação das áreas indígenas no prazo de 5 anos. 
É evidente que só se conclui o que já existe. Não ha-
via necessidade de novo laudo antropológico e nova 
identificação em área que já estava identificada e já 
tinha laudo antropológico. Teria de se concluir aquela 
demarcação. Não havia conflitos. Índios e não-índios 
conviviam harmoniosamente, em paz, no Brasil inteiro. 
Depois disso, houve a discórdia. Não me assusta nem 
me deixa irrequieto uma portaria da FUNAI se sobre-
por ao texto constitucional.

A Constituição considera o direito dos índios, com 
suas organizações, costumes e direitos reconhecidos, 
de acordo com o art. 231, § 1º, e define o que são ter-
ras tradicionalmente ocupadas por índios. Nenhuma 
portaria da FUNAI satisfaz o § 1º do art. 231. As de-
cisões do Superior Tribunal de Justiça revogam por-
tarias que não foram embasadas constitucionalmente. 
As jurisprudências são muitas. E está havendo ação 
popular em Raposa Serra do Sol. 

Mais tarde vou perguntar ao Presidente da FUNAI 
se já tomou conhecimento de que, por ação popular 
interposta em Roraima pelo Sr. Silvino Lopes da Silva 
e outros – Luciano de Souza Castro, Mozarildo, Maria 
Sueli, Caetano Raposo –, contra a FUNAI, foi conce-
dida liminar que susta os efeitos da portaria que manda 
demarcar a área de forma contínua.

Não vou alongar-me mais, pois o tempo é 
exíguo. Vamos fazer essa discussão jurídica dentro 
da Comissão. Indago à nossa querida Prefeita Florany 
Mota se em suas escolas se ensinam língua portu-
guesa e língua indígena e quem banca as despesas 
com educação e saúde em seu Município.

Para o Presidente da FUNAI, pergunto o seguinte: 
V.Sa. pode nos informar quantas portarias de demar-
cação e de identificação foram expedidas e quais as 
áreas de cada uma delas? A atual área demarcada é 
fruto de laudo antropológico que desconheceu a ex-
istência de cidades, vilas, posses etc., como Uiramutã 
e Pacaraima. A que V.Sa. atribui essa gritante irregu-
laridade, que a meu ver inquina de nulidade o laudo 
antropológico, diante da definição constitucional do 
art. 231?

O Ministro Nelson Jobim, depois de visitar a área, 
concluiu pela necessidade de ajustes nos limites, em 
1996. A FUNAI não cumpriu o despacho, em 2 anos. 
Protelou sua decisão e a colocou na gaveta. Em 1998, 
induziu o Ministro Renan Calheiros, por meio de des-
pacho, a revogar o anterior, determinando a demarca-
ção da área total. 

Pergunto: a decisão do Ministro Renan Calhei-
ros teria, forçosamente, de se embasar em novo laudo 
antropológico? Houve novo laudo antropológico? Se 
houve, a FUNAI procedeu na forma do Decreto nº 
1.775, de 1996, já com o despacho do Ministro Renan 
Calheiros, que seria no sentido de dar espaço ao con-
traditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, 
já que era novo laudo antropológico, que precisava 
ser apreciado também pelo Estado e pelo Município, 
além de afixado na sede municipal? V.Sa. conhece o 
parecer da Consultoria da República, aprovado pelo 
Consultor-Geral Geraldo Quintão e homologado pela 
Presidência da República, que manda demarcar a área 
de forma descontínua? Se não me falha a memória, 
isso ocorreu em 1995.

Há evidente divergência entre índios – uns mais 
ao norte, outros mais ao sul. Não conheço o laudo 
antropológico, mas me parece que existem duas áreas 
indígenas: Raposa e Serra do Sol. Parece-me que os 
da Serra do Sol querem área contínua e os da Ra-
posa, descontínua. Como essa situação perdura há 
muito tempo e a convivência entre índios e não-índios 
é pacífica, por que gerar conflito agora? Por que não 
fazer da forma como está sendo feito no campo? Se 
a remoção de índios tiver de ser feita, será inconstitu-
cional, a não ser que haja autorização do Congresso 
Nacional.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que determine se-
jam anexadas à nossa documentação todas as PECs 
em tramitação sobre definição de áreas indígenas.
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Informo ao Presidente da FUNAI que já elaborei 
requerimento atinente a outra área indígena – na época 
S.Sa. não era o presidente da instituição. Lamentavel-
mente, as peças não vieram completas. Foram omi-
tidas peças fundamentais para o juízo de valor. Essa 
demarcação precisa ser analisada em profundidade. 
Gostaria que o Presidente da FUNAI enviasse todas 
as peças para a Comissão, desde a primeira portaria 
de identificação até os dias atuais, inclusive com as 
manifestações constantes do processo das comuni-
dades indígenas.

Se a FUNAI dava assistência aos índios, àquela 
altura, para mantê-los isolados, como pretendia, de-
veria ter impugnado a criação daqueles Municípios. 
Pergunto ao Presidente da FUNAI se a criação dos 
Municípios foi impugnada, se o problema está sub ju-
dice e o que fazer para evitar o iminente conflito, se 
não houver consenso entre as partes.

Parabenizo o representante do CIR. Os senhores 
têm convênio com a FUNASA para atendimento ao ín-
dio, que vai vencer em maio, em alguns locais. Ouvimos 
queixas em alguns lugares sobre a falta de medicamen-
tos e de assistência e sobre a periodicidade da visita 
dos médicos. O senhor, que faz parte do CIR, poderia 
nos explicar por que isso ocorre? É o Governo que está 
falhando? Parece�me que há diferença de tratamento: 
para o não-índio, o custo é “x” per capita; para o índio, 
o valor é 4 vezes maior. Não se justifica que lá faltem 
remédios e assistência, já que os recursos são repas-
sados mensalmente ou trimestralmente. Gostaria que 
V.Exa. me explicasse o que está havendo.

Sugiro aos Srs. Silvestre Leocádio da Silva e Jo-
nas Marcolino que, juntamente com o representante do 
CIR, participem de seminário internacional. A FUNAI 
deveria promover um, para que lá fora não tenham 
essa imagem distorcida do índio brasileiro, que não 
quer ser objeto, bibelô para o turista estrangeiro, mas 
cidadão brasileiro, com todos os direitos que lhe são 
assegurados pela Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Agradecemos ao Deputado Asdrubal Bentes 
a intervenção.

Concedo a palavra ao Deputado Colbert Martins 
e, em seguida, ao Relator, visto que o Presidente da 
FUNAI vai se ausentar, em razão de compromisso no 
Senado Federal. Daremos continuidade ao debate, a 
não ser que S.Sa. permaneça na Casa.

Concedo a palavra ao Deputado Colbert Mar-
tins.

(Não identificado) – Sr. Presidente, temos per-
guntas importantíssimas a fazer ao Presidente da FU-
NAI, haja vista que a inscrição se deu pelos Deputados 
que não pertencem à bancada de Roraima. S.Sa. já 

apresentou alguns pontos, que foram muito bem es-
clarecidos. Gostaria de obter as respostas, devido à 
complexidade da audiência.

O SR. MÉRCIO PEREIRA GOMES – O compro-
misso que tenho é com esta mesma Comissão, mas 
no Senado Federal, às 17h30min. As duas Casas pro-
gramaram a reunião para o mesmo dia. A não ser que 
haja outro entendimento, tenho de me retirar.

(Não identificado) – Sr. Presidente, eu tinha 
razão.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estivemos em 
Roraima, tomamos conhecimento de muito do que foi 
dito aqui hoje. Avançamos no rumo de uma posição 
política de equilíbrio para tomar a melhor decisão so-
bre a demarcação de terras naquele Estado.

A viagem foi por demais instrutiva. Aproveitei 
para ver o representante do CIR, que não pôde com-
parecer àquela reunião. Mas V.Exa., Deputado Lind-
berg Faria, e o Presidente estiveram com o CIR, na 
oportunidade. Li o relato feito aqui por essa entidade. 
Estamos diante de situação em que a definição é im-
portante. Não é possível passar 27 anos na indecisão. 
O que leva a ela é exatamente esse tipo de dificuldade 
que enfrentamos agora.

Sr. Presidente – o Deputado Asdrubal Bentes re-
tirou-se por um momento –, na sexta-feira à noite, ouvi 
no programa A Voz do Brasil que houve no Supremo 
Tribunal Federal o julgamento de uma ação contra Ro-
raima. Não tenho informações a esse respeito, estava 
dirigindo. Gostaria que a Comissão verificasse que tipo 
de julgamento foi, se o Estado estaria sendo notificado 
para que pessoas fizessem a regularização de terras. 
Gostaria de ter essa informação com maior precisão.

Observamos durante a viagem, e me chamou 
muito a atenção, que essa decisão está entre demar-
cação contínua e descontínua. Vimos lá, e estamos 
vendo aqui refletido, que as etnias que fazem parte 
dessa demarcação estão efetivamente distanciadas 
umas das outras, por várias razões. 

De que forma esta Comissão poderia encontrar 
uma solução para o problema? Estamos muito menos 
preocupados em mostrar ao Sting o que somos do que 
em solucionar a questão. De nada adianta estarmos 
orientados por decisões de quem quer que seja. Vale 
muito mais termos condições de resolver nossas dificul-
dades. Temos capacidade e competência para isso.

Dr. Mércio, ouvimos críticas à FUNAI, por parte 
dos índios, dos produtores e do Governo. Cabe uma 
reavaliação da sua verdadeira função. Nunca vi algo 
desagradar a tantas pessoas simultaneamente. Sei 
que V.Sa. assumiu recentemente o cargo.
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Duas coisas nos chamaram a atenção durante a 
visita. Primeiro, um documento da FUNAI permitindo 
que entrássemos nas reservas. Somos Deputados 
Federais, autorizados a entrar em qualquer lugar do 
território nacional. Dispensamos essa autorização, pois 
já a temos. Também nos surpreendeu o fechamento de 
uma rodovia federal, à noite, por pessoas da reserva 
que decidiam quem passava ou não. A informação que 
temos é de que ônibus estão passando, mas camin-
hões e carros particulares não. Desejo saber a que se 
deve uma decisão dessas, uma vez que, se precisás-
semos trafegar à noite nessa rodovia, poderíamos 
ser impedidos, sendo constrangidos em nosso direito 
básico de ir e vir.

As perguntas feitas pelo Deputado Asdrubal Ben-
tes enfocam as questões do ponto de vista legal e con-
stitucional. Queremos encaminhar as decisões políti-
cas. Ouvimos todos os lados, em relação a Roraima. 
Queremos, neste momento, uma posição que construa 
uma alternativa política. Não é mais possível ouvir um 
elenco de Ministros que desceram e que não desceram 
nas áreas. Eu e S.Exa. recebemos carta nos amea-
çando: se descêssemos na Aldeia Maturuca, seríamos 
seqüestrados. Descemos e nada ocorreu.

Esse tipo de jogo precisa ser resolvido. Cabe a 
nós a fórmula política da solução. Ouvimos todos os 
lados. Está na hora de esta Comissão parar, avaliar a 
situação com os dados que tem e se posicionar.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Faço uma reflexão ao Presidente da FUNAI, 
que participa desta nossa última audiência pública. 
Esta Comissão não procurou passear por Roraima. 
Ao contrário, fez um levantamento sério e está em 
contato direto com a Presidência da República, tendo 
em vista a responsabilidade que tem no resultado 
desse produto.

Fico preocupado. V.Sa. vai sair daqui a pouco; 
alguns Deputados também. Peço ao Assessor Leg-
islativo que verifique se nossa reunião foi solicitada 
antes ou depois da do Senado Federal. Como foi dito 
pelos Srs. Deputados, também nunca vi, diante do que 
passamos, tantas observações em relação à FUNAI. 
Se V.Sa. se retirar, não vai ouvir os Parlamentares de 
Roraima e os outros 2 Deputados desta Comissão que 
ainda vão fazer suas indagações.

Lembro ao Plenário a responsabilidade que esta 
Comissão tem em apresentar um resultado ao Brasil 
e não apenas a um segmento, para encontrar defini-
tivamente uma solução para o problema. 

Deixo essa reflexão ao Sr. Presidente da FUNAI, 
para que pondere quanto à sua ausência, quase no 
término desta audiência.

Vou abrir o debate aos titulares da Comissão e, 
em seguida, aos Deputados que a ela não pertencem 
e à bancada de Roraima.

A palavra está com o Deputado Luis Carlos 
Heinze.

O SR. DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE – Na 
condição de Relator, tenho o direito de fazer perguntas 
ao Presidente da FUNAI e de ouvir suas respostas, an-
tes que saia. Vou ser breve. S.Sa. pode nos ajudar.

Hoje fui procurado pelo Deputado Luciano Castro, 
da bancada roraimense, que nesta Comissão lança a 
proposta de anular todo esse processo. Há os que de-
fendem a demarcação do jeito que está, do Ministério 
da Justiça, que se encontra na mesa do Presidente da 
República. Há outra tentativa para sair desse empasse. 
Trago esta reflexão ao Presidente da FUNAI, agente 
importante para o debate.

Durante a intervenção do Presidente, houve um 
descompasso quanto à assinatura da homologação 
pelo Presidente da República. Não é um mero des-
pachante que vai assinar o que foi tirado para aquele 
local. A assinatura de S.Exa. talvez seja a peça mais 
complexa e rica de todo o processo. O Presidente de-
ixou de analisar vários outros fatores que também es-
tão em jogo, ligados a questões econômicas, sociais, 
de soberania nacional.

Tem de sair desta Comissão a sugestão para 
aperfeiçoamento da legislação. Há um trabalho téc-
nico feito pelo antropólogo, pela FUNAI, que chega ao 
Ministério e diz que demarca. Isso chega às mãos do 
Presidente da República carecendo, na sua figura, de 
análise mais complexa, como as motivações econômi-
cas, federativas e políticas.

Testemunho ao Dr. Mércio Pereira Gomes, Presi-
dente da FUNAI, que também estive na área, como mui-
tos outros Parlamentares, e não dá para desconhecer 
que existe um problema sério. Comentei que era um 
problema federativo, além social, e esse conflito ficou 
expresso entre duas posições: a do CIR e a da SODI-
URR. Há outros elementos nesses conflitos. Algumas 
entidades são ligadas à Igreja Católica e outras a igre-
jas evangélicas. É claro que a comunidade indígena 
do Contão e outras são ligadas a igrejas...

O SR. DEPUTADO PASTOR FRANKEMBER-
GEN – Acho que nenhuma dessas entidades é ligada 
a igreja evangélicas.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Está 
bem, Pastor, deixe-me acabar. Estivemos lá e sabemos 
que existem problemas. 

Falo em questões sociais, porque temos, por 
exemplo, as comunidades de Flechal e de Maturuca. 
Em torno da comunidade Flechal, há várias malocas 
do CIR. Da mesma forma, também perto do Contão e 
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da Raposa há várias malocas do CIR. Se amanhã se 
assina isso, Sr. Presidente – talvez o senhor não saiba 
porque está muito envolvido, mas eu sei porque estou 
medindo a pressão desse assunto o tempo todo, con-
versando com todo mundo —, vai dar problema. Esse 
é um problema que temos em todas as Comissões. Há 
uma turma que diz que está organizada para tentar 
fazer uma leva, para afastar a outra dali e que há uma 
disputa por espaço ali dentro. Se houver um ato irre-
sponsável do Presidente da República numa situação 
dessas, se simplesmente assinar sem analisar essas 
conseqüências, vai gerar um problema, sim. Flechal e 
Maturuca estão cercadas, acham que vão ser domina-
das pela CIR, que estão querendo fazer uma limpa lá, 
que querem retirar as malocas de perto. Nesse caso, 
essa assinatura certamente vai fazer uma mínima me-
diação. Isso é o que nós temos de fazer aqui.

Quando comento esse grave problema federa-
tivo – eu nunca defendi fazendeiro na minha vida—, é 
porque de fato há um problema no Estado de Roraima. 
Hoje, o cultivo de arroz abrange 1% da área. Há um 
plano de discussão, mas temos de saber o que vamos 
fazer, porque essa é a grande área produtiva do Es-
tado. Será que conseguiremos achar uma saída para 
isso? Passaremos um trator em todo o Estado? Ou 
será que vamos construir uma saidazinha? 

Ainda há outro problema. Quando Lula comentou 
o assunto, eu disse que ali também havia um problema 
e tudo o que não podíamos desprezar. Temos um Es-
tado de Direito, que possui uma representação legal, 
os Deputados Estaduais e Federais, Senadores, Gov-
ernador – podemos discordar, ter posições diferentes 
sobre tudo —, mas há um mínimo de apreciação quanto 
à relação de forças. Sabem por que estou tentando 
convencê-los disso? Porque há posições inflexíveis 
dos 2 lados. Devemos nos sentar à mesa para encon-
trar uma saída – que pode ser simples: o Presidente 
baixar outro decreto. Mas temos de estudar uma saída 
para a questão. 

Eu estou convencido de que do jeito que está 
as coisas não andam. Também estou preocupado – o 
Deputado Fernando Gabeira, na sua intervenção, fez 
um apelo para construirmos minimamente uma solução 
–, porque temos de achar uma saída. O sucesso de-
sta Comissão está aí, somos seus interlocutores. Va-
mos ter de pedir flexibilidade por parte da bancada 
de Roraima. 

Sr. Presidente, V.Exa. também deve se envolver e 
tentar achar, minimamente, como poderíamos preservar 
o projeto original, inclusive demarcando em área con-
tínua. Temos de discutir o que seria o pequeno pedaço 
que é hoje. Estou convencido de que, se ganharmos 
posições, digamos assim, a solução vai acabar não 

saindo e vamos perder a oportunidade de demarcar 
essa área indígena. 

É fundamental que pensemos numa saída para 
esse impasse. Estou falando isso até porque V.Exa., Sr. 
Presidente, estava comentando se deveria homologar 
ou não. É lógico. Mas o Presidente da República pode 
homologar, levando em consideração todos esses as-
pectos. Pode dizer: “Vamos preparar logo a demarcação 
para homologar rapidamente com essas característi-
cas”. Ou construímos uma saída ou a intransigência 
de ambos os lados vai abortar todo o processo. Sabe 
o que isso significa, Sr. Presidente? Haverá invasões 
em toda aquela área. E, aí, “Inês é morta”. 

Estou apelando dessa forma porque este é o 
meu papel. Alguém tem de tentar entregar ao Presi-
dente da República uma solução balanceada, para que 
S.Exa. possa tomar uma decisão. Então, não poderia 
deixar de fazer apelo a V.Exa. no sentido de que seja 
resolvido esse impasse.

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO – Sr. 
Presidente, quero apresentar uma questão de or-
dem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Pois não.

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO – Se o 
Presidente da FUNAI vai retirar-se, quero deixar claro 
que, mesmo em sua ausência, quando eu tiver direito 
à palavra, vou fazer formulação direta à FUNAI por 
falsificação de documento no processo Raposa Serra 
do Sol, e vou provar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Vimos a angústia do Relator. Não tivemos a 
presença da FUNAI na audiência pública de Boa Vista. 
Perguntamos aos Srs. Deputados, inclusive ao Sr. Se-
nador, presente, qual a saída que vamos ter, porque me 
parece que 90% das perguntas a serem feitas serão 
dirigidas ao Sr. Presidente da FUNAI, mas a sua aus-
ência truncaria parte do relatório do Relator.

Pedimos ao Dr. Mércio Gomes se poderia vir em 
outra oportunidade, amanhã, por exemplo, para ter-
minarmos nosso trabalho, porque sem suas respos-
tas ele ficaria truncado. Se os membros da Comissão 
acharem que já é suficiente o que já foi dito, encer-
raríamos por aqui.

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– Questão de ordem, Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Pois não.

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– Falaria diretamente ao Presidente da FUNAI. Há 
poucos dias, Dr. Mércio, V.Sa. esteve no Senado, fez 
uma exposição e os Senadores tiveram todo o direito 
de fazer perguntas. Estamos tendo a rara oportuni-
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dade de estarem reunidos o CIR, a SODIURR e a FU-
NAI. Tenho quase certeza de que convocação desta 
Comissão foi formulada antes da do Senado. Então, 
pediria ao Presidente Micheletto que fizesse contato 
com aquela Casa a fim de que o Dr. Mércio perman-
ecesse aqui, onde precisamos de sua presença neste 
momento. Nem sei como vieram o Júlio e o Jonas, sem 
um centavo no bolso, só com o dinheiro da passagem, 
para defender seu direito, porque nunca tiveram essa 
oportunidade.

Queria que o senhor fizesse esse sacrifício e anal-
isasse a possibilidade de permanecer na Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Com a palavra o Presidente da FUNAI.

O SR. MÉRCIO PEREIRA GOMES – Vou reti-
rar-me, constrangidamente, porque fui convidado pelo 
Senado, e avisei que iria. Esta reunião estava marcada 
para começar às 14h e terminar em horário suficiente 
para ir até lá, às 17h30min.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Sr. Presidente, temos informação do Senado 
agora.

O SR. SENADOR AUGUSTO BOTELHO – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Com a palavra o Senador Augusto Botelho.

O SR. SENADOR AUGUSTO BOTELHO – Sr. 
Presidente, acabei de falar com o Presidente da 
Comissão do Senado. S.Exa. me disse que, se o Presi-
dente Mércio concordar em ir amanhã àquela Casa, 
faríamos um documento pedindo-lhe para transferir a 
reunião para amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – É uma solução.

O SR. MÉRCIO PEREIRA GOMES – Entendo 
que a reunião de lá começou. Então, isso tem de ser 
feito com clareza.

O SR. SENADOR AUGUSTO BOTELHO – Não, 
não começou, porque houve atraso.

O SR. MÉRCIO PEREIRA GOMES – Não quero fi-
car inadimplente com relação à minha presença lá...

O SR. SENADOR AUGUSTO BOTELHO – O 
senhor escreveria e ele assinaria.

O SR. MÉRCIO PEREIRA GOMES – ...faltoso, 
mas teria a satisfação imensa de ficar aqui debatendo, 
até quando V.Exas...

O SR. SENADOR AUGUSTO BOTELHO – A re-
união não começou porque a Ordem do Dia atrasou.

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA – Vou 
oferecer uma saída para a questão. Proponho ao Presi-
dente da FUNAI que saia rapidamente, ligue para o 
Presidente da Comissão do Senado e se entenda...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Deputado Gabeira, temos a palavra do Sena-
dor Botelho, de Roraima, que conversou com o Presi-
dente da Comissão do Senado. Não estamos pondo 
em dúvida a palavra de S.Exa. de achar uma solução 
para a permanência do Presidente da FUNAI nesta 
Comissão. o Presidente da Comissão do Senado faz 
uma proposta à Câmara dos Deputados, de que o Dr. 
Mércio participe amanhã de reunião lá.

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA – 
Calma, Sr. Presidente, deixe-me argumentar. Estão 
todos muito excitados. O que é isso?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Vamos lá, então. V.Exa também não precisa 
ficar excitado.

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA – 
Deixe-me argumentar. O Presidente da FUNAI pode 
querer, com toda a razão, justificar-se pessoalmente 
com o Presidente da Comissão. Será que ele não tem 
esse direito?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Mas não estamos negando isso. Estou partici-
pando, Deputado Gabeira...

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA – 
Então, dêem ao Presidente da FUNAI um tempo para 
ele falar com o Presidente da Comissão do Senado. 
Dêem um telefone direto e, na conversa, ele avalia se 
vai ou fica. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Deputado Fernando Gabeira, vamos fazer o 
seguinte: está presente um Senador da República. 
S.Exa. nos traz a palavra do Presidente da Comissão 
no Senado de que concorda em que o Presidente da 
FUNAI permaneça aqui, mas pede sua presença no 
Senado amanhã. Acreditamos na palavra do Senador. 
S.Exa. está tentando confirmar pelo telefone o que já 
foi dito aqui. 

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA – Nin-
guém está descrendo da palavra do Senador. Quere-
mos apenas que o Presidente da FUNAI converse com 
o Presidente da Comissão do Senado. 

(Não identificado) – Sr. Presidente, quero fazer 
uma observação. Se der para o Presidente da FUNAI 
continuar a falar, melhor ainda, mas quero sensibilizar 
a Mesa e também os Srs. Deputados para que não per-
camos a grande oportunidade de concluir os trabalhos 
desta Comissão ainda esta semana. Se necessário, 
que seja convocada sessão para amanhã, a fim de ou-
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virmos de uma vez por todas os demais depoimentos 
e chegarmos a um acordo.

Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Sei que todos estão ansiosos, mas devemos ter 
bom senso e respeito para com a Casa e a Comissão. O 
Senador Botelho ligou para o Presidente da Comissão 
no Senado e este disse que não haveria nenhum prob-
lema. Portanto, está claro ao Presidente da FUNAI que 
S.Sa. pode permanecer aqui e, amanhã, comparecer 
ao Senado. É questão de bom senso. Não há outra 
saída. Vamos continuar os trabalhos, enquanto aguar-
damos uma decisão. 

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA – 
Então, conceda a palavra agora aos não integrantes 
da Comissão. (Risos.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Eu o farei por 3minutos, enquanto o Presidente 
da FUNAI conversa com o Presidente da Comissão 
do Senado. 

Eu ia passar a palavra ao Deputado Fernando 
Gabeira, mas não adianta. S.Exa. tem prestado rele-
vantes serviços a esta Comissão, inclusive com ação 
ponderada diante dos temas políticos discutidos nesta 
Casa. Prova disso é ter reconhecido, em seu relatório 
sobre o Código Florestal Brasileiro, que eu não estava 
totalmente errado. Estimo S.Exa. 

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Sr. 
Presidente, quero relembrar que minha insistência era 
justa. Eu previa que isso iria acontecer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Michelet-
to) – Vou contradizer V.Exa. Se V.Exa. estivesse com a 
razão, não teríamos apreciado a beleza dos conceitos 
expostos aqui pelos demais participantes. Se fôssemos 
seguir a sugestão V.Exa, o Presidente da FUNAI teria 
se ausentado e a reunião estaria truncada.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – O 
Presidente da FUNAI teria se ausentado, e nós es-
taríamos ouvindo outras pessoas agora, sem qualquer 
prejuízo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Michelet-
to) – A presença mais importante aqui é a do Presidente 
da FUNAI. S.Sa. responderá a 90% das perguntas.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Não 
é essa a minha visão. Considero mais importante a 
presença dos índios, maiores interessados no as-
sunto. A FUNAI é apenas um órgão de assistência e, 
ao longo de décadas, tem falhado no cumprimento 
dessa tarefa. 

(Não identificado) – Até porque, se se restrin-
gisse à FUNAI, o problema estaria resolvido.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Peço a atenção dos Srs. Deputados. 

Passo a ler a parte final do Ofício nº 030/4, desta 
Presidência, encaminhado ao Presidente da FUNAI:

“Isto posto, solicito o encaminhamento 
a esta Comissão de toda a documentação 
concernente à criação da reserva indígena 
Raposa Serra do Sol, no Estado de Roraima, 
e consulto também se existe um estudo pre-
liminar ou relatório sobre demarcação de ter-
ras indígenas. 

Devido à exigüidade de tempo de que 
dispõe este órgão técnico para concluir os 
trabalhos, encareço o envio do referido docu-
mento em 72 horas, inclusive com a sua pre-
sença nesta Comissão”. 

Portanto, não há como alegar que o Senado tem 
preferência, pois aqui está o documento que prova o 
contrário. 

Concedo a palavra ao Deputado Luis Carlos 
Heinze. Em seguida, passaremos ao debate. (Pau-
sa.)

O SR. DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhores con-
vidados, Sr. Presidente da FUNAI, Sra. Prefeita de 
Uiramutã, representantes do CIR e CNBB, esta é uma 
grande oportunidade. Conseguimos reunir todas as 
lideranças e representações, inclusive o pessoal de 
Roraima. Todos os lados envolvidos nesse assunto 
estão presentes nesta Comissão, juntamente com a 
bancada roraimense. 

Igualmente, hoje podemos conversar sobre o as-
sunto com o Presidente da FUNAI. Em outras opor-
tunidades, não tivemos ninguém da Fundação ou do 
CIR presente. É bom discutir frente a frente essas 
questões. 

Entendo quando se fala em direito dos índios, 
mas fico preocupado com o volume de terras envolvi-
das nos vários Estados da Federação. No caso es-
pecífico da Raposa Serra do Sol, são 1 milhão e 700 
mil hectares. 

No que se refere divisão entre as tribos, há 
números diferenciados. Na aldeia Maturuca, mapa 
apresentado pelos índios registra uma população, 
sendo que o número é totalmente diferente. A Prefeita 
de Uiramutã não fecha nem o número da população 
do Município – é muito maior o número que o mapa 
apresenta. O Governador esteve aqui e comentou: o 
IBGE tem um dado, o Estado e a FUNAI têm outros. 
Não se chega a uma conclusão. Vê-se que está su-
perestimado o número de índios. 

E se deixarmos de fora, segundo o acordo que 
o Relator está fazendo, essas duas comunidades? O 
Deputado Fernando Gabeira também concorda que 
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essas cidades, Uiramutã e Pacaraima, já estão estab-
elecidas. Esses brasileiros, há mais de 100 anos, se-
gundo nos relataram, defendem as fronteiras do País 
para que não percamos áreas, como já aconteceu, para 
a Guiana Inglesa. Estamos procurando o documento 
que diz quais áreas saíram do Brasil por não termos 
quem as defendesse. 

E esse pessoal, que praticamente chegou lá junto 
com os índios, defende aquelas áreas e, parece, rei-
vindica esses 2 Municípios, uma área de no máximo 
20 mil hectares. Qual é exatamente a área do seu Mu-
nicípio, Sra. Prefeita? 

A SRA. FLORANY MARIA DOS SANTOS MOTA 
– Oito mil hectares. 

O SR. DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE – 
Mesmo preservando essas áreas dos agricultores, 
sobraria folgadamente 1 milhão e 500 mil hectares 
para as reservas. 

Quanto a serem as terras contínuas ou não, há 
índios que não querem permanecer sob a tutela da 
FUNAI, enquanto outros seguem a orientação dela. 
Assim, por uma questão de bom senso, deveríamos 
tornar essa área descontínua. 

Temos essa saída. 
O Deputado Fernando Gabeira, além desse 

acordo, propõe que tracemos uma política específica. 
Sabe-se, porém, que o Governo brasileiro não tem 
recursos para executar todas as políticas necessárias 
– saúde, educação, saneamento, agricultura —, ex-
igências que a comunidade econômica internacional 
às vezes nos impõe. ONGs dizem o que o Brasil deve 
fazer. A própria Igreja muitas vezes diz, mas não te-
mos condições de fazer, porque os recursos do Nação 
brasileira são finitos.

Mas temos uma saída: a parceria, conforme o 
Governo preconiza, entre os setores público e privado. 
Tenho experiência neste particular. De 1994 a 1996, 
quando Prefeito do Município de São Borja, consegui 
construir uma ponte ligando a cidade à Argentina gra-
ças à intervenção da iniciativa privada. Não fossem 
os Governos argentino e brasileiro e as empresas 
não teria saído a ponte, obra que já em 1935 o então 
Presidente Getúlio Vargas reivindicava. Sessenta anos 
depois foi construída. 

Portanto, que se dê essa oportunidade aos produ-
tores rurais. Eles conseguiriam recursos, construiriam, 
por exemplo, a própria hidrelétrica para prover de en-
ergia o Estado, o Municípios, assim como as próprias 
reservas indígenas. Oito mil é uma quantidade insig-
nificante diante de 1 milhão e 700 mil hectares. 

Poderíamos elaborar uma proposta. Índios de 
diversas aldeias querem aproximar-se de produtores 
que têm tecnologia e know-how. Portanto, que se es-

tabeleçam regras e condições para a convivência har-
mônica entre ambos. 

Sou engenheiro agrônomo e produtor rural e 
sei as dificuldades por que passam os agricultores 
da minha região, distante e inóspita, para atingirem a 
produção que têm hoje, sem subsídios, sem recursos, 
sem créditos, sem os insumos necessários.

Poderíamos, portanto, encontrar uma saída, des-
de que houvesse bom senso de todas as partes. 

É a proposta que apresento, já que o futuro de 
Roraima é a agricultura: preserve-se as reservas in-
dígenas, as áreas de proteção permanente, mas des-
tine-se à agricultura e à pecuária um espaço, ainda 
que mínimo. Com isso, poder-se-ia tornar realidade a 
produção, com geração de riquezas e a convivência 
harmônica entre índios e não índios. E, o mais impor-
tante, que nenhum dos lados radicalize, nem a FUNAI, 
nem o Ministério da Justiça. 

Detalhes mencionados pela antropóloga que aqui 
esteve dão a entender que esse laudo é “furado”. Te-
mos, sim, condições de avançar nesse processo, até 
legalmente. O Deputado Asdrubal Bentes é profundo 
conhecedor desse assunto, já tendo enfrentado situa-
ção semelhante no seu Estado. 

Então, Sr. Presidente da Comissão, Sr. Relator, Sr. 
Deputado Fernando Gabeira, Sr. Presidente da FUNAI, 
temos condições de oferecer uma solução ao Governo, 
sem que ele tenha de desembolsar dinheiro. 

Nos idos de 1950, os imigrantes italianos e 
alemães que saíram de outras áreas do Rio Grande 
do Sul e foram para São Borja, aquele descampado 
na fronteira com a Argentina, ensinaram os nativos da 
região a fazer agricultura. Se hoje em São Borja se pro-
duz arroz, soja e trigo é porque essa cultura foi levada 
para lá. Da mesma forma, em Roraima, é possível ha-
ver transferência de tecnologia aos agricultores, índios 
e não índios. Com inteligência, podemos elaborar um 
projeto perfeito de integração.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Com a palavra a Deputada Suely Campos.

A SRA. DEPUTADA SUELY CAMPOS – Em nome 
da Prefeita Florany Mota, cumprimento os expositores 
que vieram somar esforços no encaminhamento dessa 
polêmica questão. 

Dirijo-me ao Presidente da FUNAI para pergun-
tar-lhe, primeiro, se tem ciência de que algum dia o 
pequeno produtor, tanto o de gado, quanto o rural, de-
salojou ocupantes ou tomou posse de alguma terra de 
comunidades indígenas. Eu tenho ciência disso. 

Segundo, tendo em vista que no ano passado 
foram homologadas 4 áreas indígenas no Estado de 
Roraima – Muriru, Moskow, Boqueirão e Barata –, se 
neste ano de 2004 a FUNAI está fazendo estudos 
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sobre novas demarcações de áreas indígenas em 
Roraima. 

Sr. Presidente, basicamente eram essas as per-
guntas que gostaria de fazer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Michelet-
to) – Passo a palavra ao Deputado Fernando Gabeira, 
autor do livro O que é isso, Companheiro?.

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA – 
V.Exa. é meu Presidente preferido.

Na última intervenção, creio que talvez tenha hav-
ido um mal-entendido. Hoje, uma pessoa me procurou 
para dizer que eu era contra a demarcação contínua 
da Raposa Serra do Sol. Não foi isso o que disse na 
última intervenção, mas, sim, que era possível um en-
tendimento. Continuo achando possível. 

Mas hoje, com a presença de tão bons expositores, 
talvez possamos colocar em perspectiva a questão da 
Amazônia. O que está ocorrendo em Roraima não é 
muito diferente do que sucede na Amazônia, pelo fato 
de inexistir uma liderança nacional capaz buscar en-
tendimento entre todos os setores. 

No momento, sou um pouco cético quanto à pos-
sibilidade de o Governo Federal ter essa iniciativa. O 
Governo tem cometido muitos erros: meteu-se em trap-
alhadas na política, na economia e no campo da ética. 
Portanto, dificilmente vai conseguir avançar a ponto de 
resolver mais uma questão conflituosa. 

No entanto, é necessário que não só pensemos 
em lhe oferecer uma saída, como também em envolvê-
lo na solução do problema. Não se basta oferecer a 
ele um texto pronto para assinar, é necessário que o 
Governo se comprometa com o projeto de desenvolvi-
mento da região. 

O simples fato de se ter criado o Estado de Ro-
raima não viabilizou a região economicamente. Há 
muito por fazer. 

Tive acesso a documento do Banco Mundial em 
que ele se dispõe a levar mais dinheiro para a Amazônia. 
Para tanto, uma das condições impostas é que todos 
os atores sejam envolvidos. Inclusive publicaram artigo 
no jornal Folha de S.Paulo dizendo que queriam que 
os pequenos produtores, normalmente considerados 
os vilões na Amazônia, fossem também chamados 
para a mesa de negociação.

Podíamos fazer na Raposa Serra do Sol não uma 
demarcação pura e simplesmente para atender um, 
transformando o outro em adversário. Podíamos tentar 
criar uma grande perspectiva para Roraima. 

O Presidente da Associação dos Produtores de 
Arroz disse que esse processo contribuiu para criar 
uma identidade em Roraima. Mas é necessário que 
esse processo contribua também para criar um projeto 
de Estado. Creio que isso seja possível, mas temos de 

superar algumas diferenças. Por exemplo: meu querido 
Asdrubal Bentes, que já não está mais aqui, sempre 
fala: “os nossos índios”. Os índios jamais nos chamam 
de “os nossos brancos”. Portanto, não são “os nossos 
índios”. São apenas índios. Os ianomâmis não são “os 
nossos índios”, nem são dos venezuelanos. 

Quero dizer ao meu caro Lindberg Farias: não 
existe nenhuma relação entre segurança nacional e 
presença de índios na fronteira. Pelo contrário, às vezes 
acho que os índios são mais fiéis do que os brancos, 
sobretudo os que não entraram no processo de mon-
etarização. Eles não nos venderiam como os brancos 
às vezes nos vendem, é importante frisar.

A presença dos índios na fronteira não é fator de 
insegurança nacional, não enfraquece a segurança 
nacional. Pelo contrário: se tivermos uma boa relação 
com os índios, eles serão aliados da segurança na-
cional brasileira. Assim devemos vê-los.

Há ainda outra questão que temos de analisar. Os 
arrozais são importantes, a agricultura é importante, 
mas existe também a necessidade de fazermos um 
laudo ecológico. Não é verdade que o laudo antrop-
ológico seja “furado”. Ele foi aperfeiçoado, mas falta 
um laudo ecológico. A FUNAI tem condições de enco-
mendar esse laudo ecológico e de cruzar as informa-
ções dele com as relativas ao zoneamento ecológico 
e econômico de Roraima. 

Desta forma, podemos tentar formular um pro-
jeto que envolva todo mundo. Não podemos deixar em 
Roraima duas facções inimigas, uma odiando a outra. 
Não é esse o caminho. O correto é ali estabelecer um 
nível de unidade e de compreensão que possa levantar 
o Estado, porque ele vai precisar disso. O Estado não 
tem definição clara do seu caminho econômico, porque 
ainda não deslanchou economicamente. 

Disse um dos participantes desta audiência: os 
arrozais empregam 7 mil pessoas, e os outros recebem 
salário do Governo, isto é, são funcionários públicos.

Temos de achar uma saída para essa situação. 
Neste caso, o turismo pode ser uma opção. O ecotur-
ismo tem de ser visto como uma possibilidade. Estamos 
perto da Venezuela. Temos de pensar na possibilidade 
de, via Roraima, estabelecer um caminho para o Caribe 
e para Miami. Quer dizer, existe enorme potencial e não 
o estamos considerando nem o explorando. 

Então, em vez de brigar por uma faixa de ter-
ra, vamos brigar pelo Estado inteiro e, nessa briga, 
achar uma saída para essa faixa de terra. Mas para 
isso é preciso o empenho do Governo. Não digo que 
seja preciso dinheiro, porque este se encontra fora. É 
preciso que o Governo seja capaz de estabelecer o 
projeto, porque o dinheiro existe. Nisso, o documento 
do Banco Mundial é claro: se o Brasil presta serviços 
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ecológicos à humanidade, é razoável que a humani-
dade contribua para o custeio desses serviços. E eles 
estão abertos para isso.

Portanto, neste momento, talvez devamos iniciar 
um processo mais profundo de discussão, de busca 
de alternativas, para ver até onde podemos ir de um 
lado e de outro e que saídas podemos oferecer. Con-
frontar uma e outra posições não está em questão. 
Importa, sim, buscarmos atender inicialmente todos 
os atores.

Também não há contradição no fato de sermos 
favoráveis à demarcação. Diz-se que os índios gostam 
de geladeira. Lembro-me de Juruna com seu grava-
dor. Ele contribuiu enormemente para a evolução da 
política brasileira. Imaginem se todo mundo seguisse 
seu exemplo e gravasse tudo que os políticos dizem. 
Até hoje muitos mandatos estariam sendo perdidos 
por aí, esta é a verdade. 

É claro que os ianomâmis querem continuar sen-
do ianomâmis. Por falar nisso, quando estudava fora 
do Brasil, vi filmes sobre os ianomâmis. Eles eram 
chamados “os povos orgulhosos da floresta”. Eles 
têm orgulho próprio, dignidade e cultura. Não vamos 
alterar nem essa dignidade, nem essa cultura. Temos 
de respeitá-los, assim como respeitamos aqueles que 
querem trabalhar.

O Deputado Eduardo Valverde já disse que não 
há nenhum obstáculo. 

A terra para os índios vai ser roubada de arro-
zais futuros? Não. Os índios não têm disposição de 
proibir que se plantem arrozais. Da mesma maneira, 
as áreas de preservação ambiental – isso sei porque 
fui o Relator do projeto –, algumas delas, podem ser 
utilizadas de várias maneiras.

Precisamos conversar sobre o Monte Roraima, 
trabalhar essa questão de maneira adequada, pois, 
além de ser monumento da humanidade, diz respeito 
a Roraima, ao Brasil. 

Estou disposto a ir lá, participar de reuniões, en-
fim, colaborar para encontrar um entendimento, sem 
necessariamente fechar agora uma posição.

A SRA. DEPUTADA SUELY CAMPOS – Sr. Presi-
dente, desejo fazer outras perguntas objetivas aos 
palestrantes, porque havia dirigido apenas uma ao 
Presidente da FUNAI. 

Sr. Júlio José de Souza, sei que sua origem é de 
Maturuca – sua família é de lá. O senhor mora lá ou na 
cidade? Qual seu grau de escolaridade? 

Prefeita Flora, qual o percentual indígena da 
população do Uiramutã, já que uns dizem 80%, out-
ros, 90%? 

Sr. Silvestre, é verdade que a FUNAI discrimina 
algumas comunidades indígenas e impede a coloca-
ção de motores de energia elétrica?

Sr. Daniel – engenheiro agrônomo à frente da 
EMBRAPA por muito anos, foi para Roraima e fez ex-
celente trabalho de pesquisa, conhecedor daquele Es-
tado –, existe tecnicamente outra área compensatória 
para os arrozeiros? 

Eram essas as minhas perguntas, Sr. Presidente. 
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Alceste 
Almeida. S.Exa. também dispõe de 3 minutos.

O SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA – Sr. 
Presidente, em primeiro lugar, cumprimento a Prefeita 
Flora pelo excelente trabalho que vem fazendo à frente 
do Município. S.Exa. foi eleita predominantemente 
pelo voto indígena, já que a população do Uiramutã é 
praticamente 80% indígena. A nobre Prefeita é uma 
autêntica representante da comunidade indígena e 
tem usufruído de forma harmoniosa dos incentivos que 
sua administração vem dando a essas comunidades, 
como a produção do feijão Flechal, que nunca rece-
beu investimento da FUNAI fora da CIR, mas agora 
está amparada pela municipalidade e pelo Governo do 
Estado, inclusive com o empacotamento e a exporta-
ção desse produto para a capital, gerando dividendos 
aos indígenas. 

Também me emocionei ao ver naquela maravil-
hosa escola padrão aquelas crianças predominante-
mente indígenas, de semblante indígena, aquela coi-
sinha macuxi mesmo. Dois coros se revezavam com 
cânticos em idiomas indígena e português, mostrando 
sua integração naquele convívio.

Deixo bem claro ao Presidente da FUNAI que 
não sou contra a demarcação daquelas terras. A meu 
ver, o indígena merece ter sua terra, mas não sou fa-
vorável à intransigência, ao excesso e ao prejuízo de 
situações já conquistadas, harmonizadas no contexto 
econômico e social do Estado, tais como deixar de lado 
200 mil ou 300 mil hectares para atender Municípios 
instalados, em 1 milhão e 700 mil hectares, para re-
speitar o princípio federativo e deixar 1% de terra de 
migalha de produção agrícola – a única alavanca do 
Estado de Roraima, nesse contexto, com mão-de-obra 
indígena, da vizinhança indígena que também quer 
produzir mas não tem incentivo da FUNAI.

Não podemos ficar silentes diante da vontade do 
índio de progredir, até mesmo se preparando para o 
amanhã, e ver truncada sua possibilidade de estudar. A 
própria FUNAI embargou a construção de escolas que, 
após muitas lutas judiciais, servem hoje aos próprios 
indígenas, com salas lotadas. Seriam necessárias muito 



40466 Sábado 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2004

mais escolas na sede do Uiramutã, no Flechal, e até 
no pelotão de fronteira, que tem predominantemente 
em suas hostes militares índios que falam português 
e convivem de forma harmoniosa com o branco. 

A pretensão da FUNAI e do Ministério da Justiça 
é atender sobretudo um anseio internacional que tran-
scende o oceano, vem da Europa, do Hemisfério Norte, 
que pressiona, que impõe o engessamento da Amazô-
nia. Também não sou a favor da derrubada de mata. In-
clusive manifesto minha posição contrária à revogação 
da lei que faculta o direito de 50% de desmatamento. 
Roraima não precisa ser desmatada. Em Campos 
Gerais está tudo pronto, basta jogar um pouquinho de 
calcário e a semente nasce de forma viçosa, o grão 
que irá contemplar o prato da nossa população. 

Para encerrar, solicito à FUNAI e ao Ministério 
da Justiça que levem em conta essa minúscula fração 
nesse contexto de 1 milhão e 700 mil hectares e deixe 
essa pequena parcela, para continuar a existir esse 
harmonioso convívio testemunhado por todos nós que 
fomos a Roraima, entre índios e produtores agrícolas, 
entre cidadãos urbanos e indígenas. 

Espero que aquiesçam essa proposta porque nos 
caberia, como proposição, duas questões: ou diminuir 
essa área pretendida como demarcação contínua, ou 
a anulação do processo. Na época em que foi feito o 
laudo antropológico – e estão gravadas as palavras 
da antropóloga que o fez – a lei não exigia a questão 
etnoambiental. E ela não levou em conta no laudo as 
cidades, as vilas, as estradas, as fazendas. A lei mudou 
e hoje esse aspecto deve ser considerado. A lei se tor-
nou caduca, o trabalho se tornou caduco, porque essa 
homologação era para ter sido feito na época quando 
eram, inclusive, almejados de 700 a 800 mil hectares. 
Esse retardamento fez com que a FUNAI pretendesse 
cada vez mais expandir, sufocando e esmagando a 
possibilidade de o Estado nascente se desenvolver. 

Não me cabe outra visão. Ou há diminuição dessa 
pretensão, ou anulação desse laudo para que esse 
processo comece do zero novamente.

Essa é minha consideração.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Obrigado, Deputado Alceste. 
Concedo a palavra ao Deputado Dr. Rodolfo. 

S.Exa. dispõe de 3 minutos. 
O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 

– Sr. Presidente, cumprimento V.Exa. e toda a Mesa, 
em especial o líder indígena Tuxaua Jonas Marcolino, 
da Comunidade Indígena do Contão, não apenas pelo 
fato de ele se expressar bem, mas por falar a verdade. 
A verdade e a mentira têm influência direta em todos os 
pontos que envolvem a questão Raposa Serra do Sol. 

Sr. Presidente, Deputado Moacir Micheletto, cos-
tumo falar sobre Raposa Serra do Sol com muita pro-
priedade, pois nasci lá, na comunidade do Teso do 
Gavião – creio que o José conhece; conheço ele e o 
pai dele. À época, convivi com o compadre Raimundão, 
casado com a comadre Joaquina, que teve filhos – Er-
nesto, Diogo –, netos – Jadier, Desdeute –, pessoas 
que conheço com bastante profundidade; estudamos 
na mesma escola, na comunidade indígena, até a 
4ª série. Depois fui estudar na cidade e eles ficaram 
naquela vila onde vivem até hoje. 

Costumo dizer também que conheço geografica-
mente meu Estado, principalmente a parte norte, não 
só pelo mapa – Município do Majari, os Rios Cotingo 
e Mahú. Conheço Napoleão, Guariba, seus igarapés, 
Raposa, sua ponte quebrada, Xumina, Perfeição, Olho 
d’água, enfim, todas as regiões com muito detalhe. 
Posso também citar o nome da maioria das pessoas 
que ali vivem. 

Sei o que estou dizendo porque ali nasci e vivi. 
Mas não conheço os índios do Acre, do Pará, do Amapá, 
de Rondônia, do Mato Grosso. Tenho tido o cuidado, 
desde que cheguei a esta Casa, Deputado Lindberg 
Farias, de falar exclusivamente sobre os índios do meu 
Estado, de quem descendo, assim como a Prefeita 
Flora. Somos mistura de um nordestino que foi para 
lá na época da borracha e se casou com uma índia. 
Todos nós, que vivemos lá, fomos assim gerados. Hoje 
somos chamados de não-índios, intrusos, inimigos dos 
povos indígenas. 

Temos tido muita dificuldade até para sentar à 
mesa com representantes do CIR e da Igreja Católi-
ca, que representa o outro lado, para discutir direitos 
gerais – direitos do índio, do não-índio, do imigrante, do 
pioneiro, daquele que chegou na mesma época que o 
mártir da floresta. Assim como Chico Mendes chegou 
no Acre, ele chegou em Roraima. Eles viraram ídolos, 
povo da floresta, e nós, bandidos. Mesmo tendo mor-
rido na região para defender aquelas fronteiras, como 
o caso do Gil Vítor, mencionado ainda há pouco, e de 
tantos outros. 

Às vezes, vejo o Presidente Lula se emocionar 
quando diz que teve de ser retirante, subir em cima de 
caminhão para poder sobreviver nas periferias de São 
Paulo – vendeu amendoim, foi engraxate. Se na nossa 
região encontrássemos a fome, a morte ou qualquer 
coisa que nos atrapalhasse a vida, teríamos de enfren-
tar ou morrer ali mesmo. Não tínhamos o direito de ser 
retirantes, mas sobrevivemos. 

E o Estado de Roraima, que hoje discutimos, 
já teve muitos problemas de fronteira. Sr. Presidente, 
antropólogos, Deputado Lindberg Farias, qualquer es-
tudioso deste País, se considerarmos o Instituto Rio 
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Branco, veremos a questão do Pirara, que muitos não 
lembram porque estudamos isso na 4ª série. 

A questão do Pirara trata do conflito entre o Brasil 
e a Inglaterra em relação os Rios Cuyuni, Surumu, Mahú 
e Tacutu. A decisão do príncipe italiano foi estabelecida 
a partir do centro do Rio Mahú. Entretanto, queríamos 
que fosse desde o Rio Cuyuni. Eles queriam garantir 
para a Guiana o trecho desde o Rio Tacutu. E do Rio 
Mahú até o Rio Cuyuni ficou para a Guiana, onde viviam 
os índios, que se sentiam guianenses, e não brasileiros. 
Esse foi o principal argumento para que perdêssemos 
aquela área. Do lado do Brasil, existia apenas 1 ou 2 
comunidades indígenas; uma delas era Santa Maria do 
Xeruini, às margens do igarapé do Xumina, que hoje 
é a maloca Raposa – uma maloca grande, que tem 
história, a primeira comunidade a surgir.

Fatos dessa natureza precisam ser esclarecidos 
para que não saiam da boca do Presidente da FUNAI 
ou de um Deputado influente informações distorcidas. 
Se analisarmos bem, o seu bisavô veio da Guiana, lá 
de Maturuca – CIR, assim como o bisavô do meu fil-
ho. Procurei o registro dele, a avó era do Maturuca, a 
bisavó já era guianense, e ele foi morar no Maturuca. 
São relatos verdadeiros, que os interessados podem 
pesquisar na diocese da Guiana – para quem é ligado 
à igreja –, que dispõe de todos esses registros. 

São pontos, portanto, que precisam ser observa-
dos com bastante clareza, para que acabem as cismas 
com relação a essa questão, possamos resolver nos-
sos problemas e os povos daquela região não sofram 
mais. Ouvi também dizerem que se houver demarcação 
daquela área de forma contínua, haverá conflito com 
derramamento de sangue. Isso para nós, mas para a 
D. Fátima, cujos 2 filhos morreram naquela ponte quei-
mada pelo movimento do CIR, esse derramamento 
de sangue já ocorreu. Assim como o Aldo Mota, que 
também morreu lá, há pouco tempo, vítima de arma de 
fogo. Inclusive já foi identificado quem o matou. Mas já 
houve – repito – derramamento de sangue. E a esposa 
dele está lá com o filhos precisando de ajuda. Sangue 
é derramado exatamente por decisão de pessoas que 
não são da nossa terra, que não têm conhecimento e 
vivem em razão do que não é verdade. Então, o que 
não é verdade torna-se realidade, e o Governo pega 
aquela mentira e a transforma em programa de Gov-
erno, por desconhecer este tão grande País.

O Deputado Eduardo Valverde – pena que S.Exa. 
não esteja presente – disse que, segundo informações 
do IBAMA, a maioria dos rios de Roraima estão con-
taminados com agrotóxico. Os senhores podem ver 
no mapa os rios. Se eu pedir ao Dr. Daniel que nos 
mostre onde é plantado o arroz – ele sabe exatamente 
o local —, no Cotingo, no Surumu e na beira do Urari-

coera, veremos que a área não representa sequer um 
terço das águas do meu Estado. Faltou com a verdade 
um Deputado de forte expressão no Congresso, um 
homem de boa-fé, que, por desinformação, disse uma 
inverdade. Não é nossa intenção ter esta Comissão 
como mais um ponto para implantação de mentiras, 
pois será um grande desrespeito para o Congresso 
brasileiro, que não merece isso.

Também tenho a gravação de uma entrevista do 
Presidente da FUNAI em que ele diz que os índios de 
Roraima integrantes do movimento eram manipulados 
por fazendeiros. Isso é outra inverdade.

Pergunto ao Dr. Mércio: o senhor ainda tem al-
guma dúvida se o tuxaua Jonas Marcolino – que se 
expressa tão bem, ninguém precisou dar a ele nada 
para ler, assim como o Júlio – ainda é controlado ou 
manipulado pelos produtores rurais? Jonas, você tem 
coragem de quebrar suas contas bancárias, se é que 
você tem, seu segredo telefônico, para ver se há algum 
produtor lhe pagando para você dizer isso?

Digo isso, Sr. Presidente, para V.Exa. entender 
a situação por que passamos em Roraima. Nós, de-
scendentes de nordestinos e de índios, somos dis-
criminados, de modo geral, pelo Governo brasileiro 
e pelo estrangeiro. Mesmo assim, estamos tentando 
resgatar nossa dignidade, nossa personalidade de ci-
dadão roraimense.

Digo estrangeiro porque o Padre Jorge, que criou 
toda essa confusão, hospedava-se na minha casa e 
se alimentava às custas da família. Eu era garoto e 
segurava o espelho para ele fazer a barba. Por ele ter 
barba – o senhor deve conhecer o Padre Jorge, ele 
mora perto de Goiânia – dizia que éramos todos índios, 
burros, não sabíamos nada. Ele dizia isso para mim. 
Como era criança, cresci pensando que realmente de-
veria ter barba. Até há pouco tempo, tinha preconceito 
por não ter barba. Hoje tenho orgulho de não tê-la, 
porque meu lado indígena me deixou assim, pratica-
mente sem pêlo em quase todo o corpo. A maioria dos 
índios possuem essa característica. 

Essa a forma discriminatória que é apresentada 
ao cidadão roraimense. Uma das razões que me le-
varam a ser Deputado hoje e me formar em Medicina 
foi o desrespeito ao povo de Roraima. Vamos persistir 
na luta contra o preconceito.

Essa duas inverdades nos deixam perplexos di-
ante do Congresso. Quando cheguei a esta Casa, ainda 
acanhado, ouvi pronunciamentos sobre meu Estado 
que pareciam de outro. 

Fica a imagem de que estamos defendendo o 
índio e o arrozeiro, que são poucos. Pelo contrário, 
há muitos pequenos produtores, muitos casados com 
índias, descendentes de índios, que não tiveram opor-
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tunidade de sair dali, mas deverão fazê-lo e não têm 
profissão. 

Também desejo solidarizar-me com a Prefeita 
Flora no que diz respeito a um assunto que nos ofende 
muito. Quando chamam de corrutela o local onde nos-
sas mães ou nossas tias nasceram, fico extremamente 
chateado. Tenho imenso respeito pelas senhoras índias 
e não-índias daquele Estado. Digo ao senhor que ser 
prostituta ou ter um filho seria motivo de discriminação 
e isolamento naquela região pela própria sociedade.

Aquele que diz isso, talvez por inocência, comete 
uma das maiores agressões à moral das senhoras do 
meu Estado. Deixo meu protesto e meu repúdio a quem 
chama o local daquelas senhoras, onde, às vezes, 
sua própria mãe lá viveu, de prostíbulo, corrutela ou 
algo parecido. É uma ofensa enorme. Minha mãe teve 
9 filhos, de um único homem, e não podia ter outro. 
Quantos filhos sua mãe teve, Flora? A sua avó e outras 
são pessoas que constituíram família, não pariram de 
um e de outro homem do garimpo, como acontece nas 
corrutelas, quando não havia camisinha nem anticon-
cepcional. É preciso as pessoas atentarem quanto ao 
uso dessa palavra, que muito nos agride.

Quanto à questão do representante do CIMI, faço 
um relato, que pode ser confirmado. Todas as vezes 
que falam sobre os não-índios em Roraima, referem-se 
a garimpeiro ou a fazendeiro, nunca a um lascado. Lá 
também existem muitas pessoas lascadas, Sr. Presi-
dente, que não são garimpeiros nem fazendeiros, mas 
trabalham honestamente e têm muita dificuldade para 
sobreviver e criar seus filhos.

Outro aspecto. Nós realmente garimpamos e 
criamos gado porque não tínhamos outra opção de 
vida, assim como os próprios índios. O pai do Júlio, o 
Jeci José de Souza, recrutou 3 índios de cada comu-
nidade – os senhores são testemunhas, com o Padre 
Jorge – para fazer um garimpo indígena. Garimparam 
tudo que quiseram, depois compraram uma fazenda 
e uma caminhonete em que seu pai andava. Não foi 
uma forma de escravizar o índio, apesar dele voltar de 
lá com dificuldades, mas a tentativa de conseguir din-
heiro para manter sua família e construir algo melhor. 
Apesar desses fatos serem verdadeiros, ninguém tem 
coragem de citá-los. Não fomos somente nós quem 
garimpamos, o índio garimpa até hoje.

Precisamos dizer tudo isso de forma abrangente. 
Existe solução, seja contínua, seja descontínua. Basta 
alguém ceder um pouco, porque nós já cedemos muito. 
Todos saímos daquela região como inimigo dos índios, 
como posseiros, como intrusos, ou qualquer palavra 
que queiram usar. 

Sr. Presidente, nunca recebemos indenização. Na 
Raposa Serra do Sol, quem recebeu indenização um 

dia desses foi o Vereador Chico Tripa; outro cidadão, 
não conheço. E vivíamos em Roraima, era só aquilo 
ali, não havia outro local. A grande maioria saiu com 
uma mão na frente e outra atrás. Uns são mendigos, 
outros são vigias. O Sr. Lázaro Madeira, por exemplo, 
hoje vigia da Secretaria Estadual de Saúde, era um 
grande fazendeiro da Raposa Serra do Sol. Saiu de lá 
com uma mão na frente e outra atrás, seus filhos se 
perderam na vida.

Esse é o meu relato. Poderia dizer para os sen-
hores trilhões de coisas, porque conheço o problema, 
vivi naquela região e sei das mudanças. 

Deixo alguns pontos marcados para pensarmos 
e raciocinarmos, como o Deputado Fernando Gabeira 
disse, e recuarmos um pouquinho, para criar uma boa 
solução. Do contrário, se houver hoje essa homologa-
ção e acabarmos com o Município da Prefeita Flora, 
vamos cassar os direitos políticos daqueles índios. Se 
eles não puderem ser Prefeitos em Uiramutã, onde são 
maioria, lá em Boa Vista, como serão em Normandia 
ou em outro Município? Jamais o serão. 

Se o Presidente Lula, que tem se caracterizado 
pela sua humildade e forma democrática, cassar os 
direitos políticos dos índios ou de quem quer seja 
daquela região, com certeza, marcará sua história com 
um ponto negativo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Obrigado, Deputado Dr. Rodolfo.

Passo a palavra à Deputada Maria Helena. S.Exa. 
dispõe de 3 minutos.

A SRA. DEPUTADA MARIA HELENA – Sr. Presi-
dente, Sr. Relator, Sr. Presidente da FUNAI, Dr. Mércio 
Pereira Gomes; Sra. Florani Mota, Prefeita de Uira-
mutã; Sr. Júlio José de Souza, representante do CIR; 
Sras. e Srs. Deputados, vou-me dirigir especialmente 
ao Presidente da FUNAI, em face do que já foi aqui 
dito e também em reuniões de outras Comissões, 
onde o senhor esteve presente, quando declarou não 
haver possibilidade de homologação na demarcação 
já existente.

Por que não podemos conciliar interesses de 
todas as pessoas que vivem nessa área? A própria 
antropóloga Dra. Maria de Melo, aqui presente, na re-
união da semana passada nos disse que se a demar-
cação acontecesse hoje, logicamente as circunstân-
cias seriam diferentes, e ela teria instrumentos mais 
precisos e adequados para fazer seu relatório nesse 
novo momento. Essas foram suas palavras, que fiz 
questão de anotar.

Ela também confessou que a identificação da área 
e a sua delimitação não decorreram essencialmente 
da averiguação de campo, mas muito atenderam à 
sugestão das ONGs, dos tuxauas e dos procuradores 
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da diocese de Roraima, que participaram do grupo de 
trabalho constituído pela FUNAI.

Sabemos que a prelazia de Roraima – também 
foi declaração da antropóloga – ocupou a área indí-
gena de Catrimani. E justamente os representantes 
da diocese, hoje assim denominada, à época prelazia 
de Roraima, fizeram parte de instituição que também 
ocupou uma área indígena, de forma consentida, e 
inclusive a ocupam até hoje. 

Será que a exclusão de cerca de 10% dessa área 
vai afetar a cultura desses índios? Vai afetar a raça? 
Será que essas etnias serão prejudicadas se excluir-
mos área produtiva de arroz, áreas centenárias titula-
das antes de 1934? Será que se excluirmos as cidades 
vamos prejudicar os índios que vivem lá?

Nós, integrantes desta Comissão Especial e a 
bancada de Roraima, sobrevoamos toda aquela região, 
que já conhecíamos, e hoje está totalmente desocu-
pada, há um imenso vazio demográfico. Sabemos que 
nela se produziu muito e havia fartura, mas as pessoas 
se retiraram, conforme os motivos expostos pelo Depu-
tado Dr. Rodolfo, justamente pelos conflitos nas últi-
mas décadas. Não podemos negar que isso prejudicou 
nosso Estado, com evidente empobrecimento. Muitas 
famílias que dali saíram sobrevivem de subempregos 
e há muitos desempregados na periferia da cidade. 

Também desejo repetir aquilo que o Presidente 
da FUNAI disse na Comissão de Relações Exteriores 
do Senado, na semana passada. A demarcação Ra-
posa Serra do Sol em área contínua fará do Brasil um 
exemplo para o mundo e irá aumentar o prestígio do 
País perante a comunidade internacional.

Sr. Presidente, isso é importante para o País, 
mas é muito mais importante cuidarmos dos nossos 
problemas locais antes de aparecermos perante a 
comunidade internacional. A FUNAI deve brigar para 
conseguir suficientes recursos em seu orçamento – sa-
bemos inclusive que os recursos vêm de fora – não 
só para a demarcação das áreas indígenas, mas tam-
bém para desempenhar efetivamente o seu papel e 
não deixar desamparados os povos indígenas, como 
hoje ocorre.

V.Sa. sabe, e não precisamos repetir o que está 
acontecendo com os nossos índios no que diz respeito 
à saúde, à educação e o próprio setor produtivo; eles 
precisam de assistência e não estão tendo.

Vou repetir o que o Deputado Dr. Rodolfo disse 
ao Sr. Júlio, representante do CIR. Por que na sua cita-
ção o Uiramutã foi um prostíbulo alçado ao status de 
Município? Essa foi sua afirmação. O senhor também 
afirmou que a presença do Exército do Município de 
Uiramutã causou impactos culturais e ambientais. 

Peço ao senhor que nos esclareça o porquê 
dessa afirmação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Obrigado, Deputada Maria Helena.

Com a palavra o Deputado Pastor Frankember-
gen.

O SR. DEPUTADO PASTOR FRANKEMBER-
GEN – Obrigado, Sr. Presidente.

Cumprimento a todos os expositores e os para-
benizo pela exposição. Também agradeço ao Presi-
dente da FUNAI por participar desta audiência, que 
certamente será de grande valia tanto para a FUNAI 
quanto para todos nós Parlamentares e esta Comissão, 
na conclusão desses trabalhos. 

Não me refiro diretamente ao Relator, Deputado 
Lindberg Farias, quando citou que os índios do outro 
lado estavam ligados a Igrejas Evangélicas, porque, 
na realidade, isso chegou até a ser ventilado no site 
do CIMI. Não é verdade. As Igrejas Evangélicas ja-
mais têm procurado interferir nesse conflito. Elas têm 
sempre procurado a paz, a harmonia e o bem-estar 
do ser humano.

Sabemos que o CIR, sim, tem ligação com o 
CIMI e, automaticamente, com a Igreja Católica. Mas 
essas outras organizações não têm qualquer ligação 
do gênero.

Aliás, sobre o tema, gostaria até de deixar uma 
pergunta para o Sr. Silvestre, Presidente da SODI-
URR. Quero saber dele se por trás da SODIURR, da 
ARIKON ou de outras associações há alguma entidade 
evangélica financiando ou ensinando algo nesse sen-
tido. Faço essa pergunta porque afirmação do tipo foi 
ventilada – não porque V.Exa. tenha comentado, mas 
porque saiu no site.

Tenho uma pergunta a fazer para o Presiden-
te da FUNAI, Dr. Mércio. A FUNAI e o Ministério da 
Justiça têm dito que a homologação da demarcação 
das terras, da maneira como foi feita – por intermédio 
da portaria –, é irreversível. Pergunto ao senhor: por 
que é irreversível?

Pergunto, ainda, já que estamos num processo 
de debate, onde fica o contraditório. Gostaria de saber 
também quais são as principais razões da não-modifi-
cação, da não-alteração dessa portaria. Afinal, outras 
portarias já foram modificadas. Por que, então, essa 
não pode ser alterada?

Indago, também, ao Sr. Mércio se a FUNAI tem 
algum projeto – pronto ou em elaboração – relativo à 
mudança da sua atual política indigenista.

Com relação ao ecoturismo, o Deputado Fernando 
Gabeira chegou a dar o exemplo de que se poderia 
trabalhar com a atividade nas comunidades indíge-
nas. Gostaria de testemunhar que, no ano passado, 
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por volta do mês de maio, estive em audiência com 
a Ministra Marina Silva, do Ministério do Meio Ambi-
ente, e cheguei a conversar com S.Exa. sobre o tema. 
Sugeri que fossem elaborados projetos voltados para 
as comunidades indígenas, os quais poderiam gerar 
mais recursos para aquelas comunidades, de modo 
a possibilitar o seu desenvolvimento. A resposta da 
Ministra, no entanto, foi no sentido de que já se estava 
procurando realizar projetos dessa natureza, relativos 
ao ecoturismo, mas havia um impasse: a FUNAI impe-
dia que eles fossem desenvolvidos.

Por isso, deixo para o Sr. Silvestre a seguinte per-
gunta: por que não se permitir a realização de projetos 
desse tipo? O Deputado Eduardo Valverde chegou a 
dizer que a Constituição não proíbe o desenvolvim-
ento econômico nem a realização de investimentos 
nas áreas indígenas. Por que, então, em nosso Estado 
surgem tantos impedimentos quando se quer imple-
mentar qualquer tipo de projeto de auxílio aos índios, 
de modo a possibilitar o seu crescimento?

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Muito obrigado, Deputado Pastor Frankem-
bergen.

Ouviremos a seguir os 2 últimos oradores, os 
Deputados Luciano Castro e Francisco Rodrigues.

Concedo a palavra ao Deputado Luciano Castro.
O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO – Sr. 

Presidente, dirijo-me diretamente ao Presidente da 
FUNAI, para expor a S.Sa. algumas questões acerca 
das quais espero que tome providências.

Primeiro, saliento ao Relator que, se for auditado 
esse processo, será constatado que é nulo de direito, 
até pela sua constituição equivocada e fraudulenta.

Aqui foi dito – e sempre ouvimos isso – que a in-
fluência internacional na questão é muito séria. Sem-
pre questionamos tal afirmação, mas ela nunca havia 
sido documentada.

Indago ao Presidente da FUNAI se ele conhece 
o processo de demarcação das terras indígenas Ra-
posa Serra do Sol; se ele manuseou os 8 volumes do 
processo. Dele constam inclusive documentos do Con-
gresso americano, os quais depois passarei às suas 
mãos. Há também documentos nos quais se pede a 
interferência direta do Congresso americano em prol 
da demarcação de tais terras indígenas.

O Sr. Áureo Faleiros, inclusive, que era Diretor 
de Assuntos Fundiários da FUNAI, disse o seguinte a 
um membro do Congresso americano: “Agradecemos 
a manifestação de apoio do Congresso dos Estados 
Unidos em relação à questão indígena brasileira, mais 
especificamente, no que se refere à demarcação da 
terra indígena Raposa Serra do Sol. Em oportuno, 

informamos que, devido à importância do caso em 
questão, o próprio Ministro da Justiça está analisando 
o processo e se pronunciará a respeito”.

Mais do que isso, há uma série de outros docu-
mentos de organismos internacionais de vários países 
– isso consta do processo Raposa Serra do Sol – so-
licitando a demarcação das terras. Alguns o fazem de 
forma contundente; pedem de forma veemente que o 
Brasil demarque as terras, fazendo até mesmo amea-
ças ao Governo brasileiro.

Tudo o que estou dizendo está documentado. 
Vou passar às mãos do Relator os documentos a que 
me refiro, para que S.Exa. possa examinar a questão 
e ver que o que dizíamos é verdade. Há um interesse 
internacional no processo.

O Sr. Presidente da FUNAI sabe que foi editada 
uma portaria – citada pela Deputada Maria Helena 
– com o objetivo de fazer a análise do processo de-
marcatório, na qual consta a antropóloga Maria Guio-
mar de Melo? Essa mesma antropóloga, dentro do 
processo, mudou seu raciocínio: primeiro previa a ne-
cessidade de área de menos de 400 mil hectares para 
aqueles indígenas; depois, devido a pressões de toda 
a ordem, ela aumentou a área, até chegar a 1 milhão 
e 700 mil hectares.

Essa portaria cita uma série de pessoas: do CIR, 
cerca de 10 pessoas; do Governo do Estado, estariam 
sendo convocadas para participar da Comissão 7 pes-
soas; da USP, 2.

V.Sa. sabe que essas pessoas do Governo do 
Estado e da USP, com exceção do antropólogo San-
tilli, jamais foram chamadas para qualquer reunião da 
Comissão? V.Sa. sabia disso? Pode indagar essas 
pessoas. Está incluída na relação dessas pessoas até 
mesmo um economista chamado José Juliano Carv-
alho, da USP, o qual me disse que sequer sabia que 
seu nome havia sido citado.

V.Sa. sabe que um dos membros do Governo 
do Estado, Robério Bezerra de Araújo, que na época 
era Secretário do Interior e Justiça do Estado – a ele 
a questão indígena estava subordinada –, sequer foi 
ouvido em qualquer circunstância?

Pergunto, portanto: que Comissão é essa? A 
Comissão, oficialmente, se reuniu com o grupo do CIR 
e com o da FUNAI e decidiu, com a antropóloga Ma-
ria Guiomar – ou a pressionaram para decidir –, o que 
V.Sas. queriam. Essa Comissão é ilegítima. Ela não foi 
ouvida. Seus membros não foram ouvidos. Não foram 
sequer chamados a trabalhar.

O mais grave, no entanto, é o que vou dizer ag-
ora. V.Sa. sabe que o processo Raposa Serra do Sol 
começou em 1995, com a apresentação de abaixo-as-
sinados de comunidades indígenas. Esses documen-
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tos formaram um processo. V.Sa. sabia que 70% das 
assinaturas apostas nesses documentos são falsas? 
Tem conhecimento de que, em se tratando da comu-
nidade do Flechal, há 62 assinaturas, mas só uma é 
reconhecidamente legítima?

O que estou dizendo para V.Sa. é para abrir uma 
auditoria no processo da Reserva Indígena Serra do 
Sol, sob pena de prevaricar no trato da questão.

Além de tudo isso, passarei essas assinaturas 
todas ao Relator. O problema não está sendo investi-
gado só por mim, não; a Justiça Federal investiga todo 
o início do processo de demarcação da Reserva Indí-
gena Raposa Serra do Sol. Narevisão constitucional, 
ficou determinado que o Governo teria o prazo de 5 
anos para concluir o processo demarcatório de todas 
as áreas indígenas. Constitucionalmente, esse prazo 
está expirado. O processo da reserva Raposa Serra 
do Sol não está concluso, embora a área tenha sido 
demarcada. Só é concluso no ato da homologação. 

Se não resolvermos essa questão de forma téc-
nica, a solução, meu caro Relator, é anular o processo, 
que é viciado e fraudulento. Ele foi montado na FUNAI, 
que foi conivente com isso, se não a autora da fraude 
dos abaixo-assinados que constam da origem dos 
processos sobre Raposa Serra do Sol.

Quanto à portaria, Sr. Presidente da FUNAI, gos-
taria que V.Sa. chamasse um por um os membros en-
volvidos e perguntasse se foram ouvidos, bem como 
qual é a participação deles no processo demarcatório 
da reserva Raposa Serra do Sol.

Portanto, meu caro Relator, não abro mão da 
nulidade do processo. Vou encaminhar todos os docu-
mentos que tenho em mão para que sejam tomadas 
as providências e constem do relatório as afirmações 
que faço agora. 

Peço ao Presidente da FUNAI que pare o pro-
cesso e faça uma auditoria, sob pena de prevaricar 
àquilo que estou afirmando em sessão oficial da Câ-
mara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Obrigado, Deputado Luciano Castro. 

A Presidência da Comissão apela para que se 
rubrique este documento, tendo em vista a importância 
de suas informações. 

Passo a palavra ao último orador inscrito, Depu-
tado Francisco Rodrigues.

O SR. DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES 
– Meu caro Deputado Moacir Micheletto, nobre Depu-
tado Lindberg Farias, Sr. Presidente da FUNAI, Sra. 
Prefeita de Uiramutã, demais convidados, por uma 
questão de justiça devemos dizer que o Presidente 
Lula teve a coragem, por intermédio da Casa Civil da 
Presidência da República, de iniciar um processo para 

que fossem definitivamente resolvidas essas questões 
litigiosas com o Estado de Roraima. Digo questão de 
justiça porque, ao longo de mais de 20 anos, problemas 
dessa magnitude se arrastam, levando os Governos a 
tomarem rumo ignorado: ou não detêm o controle de 
suas terras; ou permitem interferência internacional e 
verdadeiro terrorismo, por parte de organizações re-
ligiosas como o CIR, contra o Estado de Roraima, de 
forma desavergonhada, nítida e visível.

O documento que elaboraram para que o índio 
Júlio José lesse hoje nesta Casa é visivelmente cínico. 
Um de seus itens que me causou total indignação é o 
que diz o seguinte: “respaldados pelas lideranças políti-
cas do recém-criado Governo Estadual, organizaram 
núcleos habitacionais e prostíbulos que foram alçados, 
ao longo dos tempos, ao status de Municípios”. Não 
sei quem estaria fomentando a criação de prostíbulos: 
se os políticos ou aqueles que dirigem essas institu-
ições. Em momento algum vimos a interferência da 
classe política contrariamente à demarcação de áreas 
indígenas. E é essa a idéia que passam para a popu-
lação os veículos de comunicação. Não fosse a nossa 
capacidade de desmontar essas mentiras, seríamos 
todos desgraçadamente considerados perdedores nas 
eleições de que sempre participamos.

Na região da reserva Raposa Serra do Sol, a 
produção daqueles valorosos arrozeiros demonstrou 
a capacidade do Estado de Roraima, tendo em vista 
sua posição geopolítica estratégica e importantíssima 
no cenário nacional, pois dali estamos praticamente 
eqüidistantes de 2 países, a Guiana e a Venezuela. A 
capacidade de produção deles viabilizou o uso de ter-
ras até então consideradas improdutivas. 

Infelizmente, vem o representante do CIR aqui 
hoje com um documento que contém várias verdades, 
reconhecemos, mas também mentiras com as quais 
não podemos concordar. Costumamos dizer que a ver-
dade se explica facilmente – o que aconteceu aqui em 
alguns pontos –, mas a mentira começa e não termina, 
a exemplo do que vemos em relação à demarcação 
de terras indígenas em nosso Estado. 

Muitas vezes enfrentamos a incompreensão da 
nossa sociedade, como se a classe política não tivesse 
feito a devida mobilização no sentido de defender as 
ações sempre praticadas contra o nosso Estado. Foi 
por intermédio da classe política que conseguimos 
evitar a demarcação proposta desde 1988, para não 
prejudicar os índios. 

Sr. Mércio, é unânime a conclusão de que a FUNAI 
está sempre contra aquela que esperávamos fosse a 
razão maior de sua existência: exatamente a assistên-
cia às comunidades indígenas. Gostaria de fazer uma 
pergunta a V.Sa.: por que, na tramitação de processos 
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dessa natureza, não apenas no Estado de Roraima, 
mas também em outros Estados do Brasil, a FUNAI 
teima em ficar na contramão da história? Noventa por 
cento das comunidades indígenas criticam a atuação 
do órgão, que se prende à ampliação do número de 
demarcação de terras e esquece sua função precípua, 
que é exatamente a de cuidar dos direitos dos nossos 
índios. Ficamos preocupados com isso.

Na verdade, já apresentei projetos no sentido da 
extinção da FUNAI. Algo está ocorrendo diante dos 
nossos olhos – e nós somos suspeitos –, principal-
mente dos olhos dos índios. Recentemente, vieram 
aqui representantes de etnias diferentes, dos Estados 
do Amazonas e de Mato Grosso. Então, por qual tipo 
de reorganização passa a FUNAI, que é incapaz de 
retomar a sua atribuição originária? 

Definitivamente, começo a acreditar nessa pro-
posta de uniformização de linguagem para resolver 
um problema. Nem questionamos mais a demarcação 
contínua; queremos mostrar aos dirigentes da FUNAI, 
obviamente aos mais radicais, que é importantíssima 
a definição dessa questão, para que o Estado de Ro-
raima finalmente cresça e se desenvolva.

Sr. Presidente, muito obrigado pela oportunidade. 
Gostaria que a minha pergunta não ficasse sem res-
posta, por parte do Dr. Mércio, Presidente da FUNAI.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Micheletto) 
– Agradecemos ao Deputado Francisco Rodrigues.

Tem a palavra o Dr. Mércio Pereira Gomes, para 
responder às perguntas. 

(Intervenção inaudível.) 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – S.Sa. propõe falar por último.
Passo a palavra ao Sr. Júlio José de Souza, repre-

sentante do CIR, para responder às indagações feitas 
pelos Srs. Parlamentares.

O SR. JÚLIO JOSÉ DE SOUZA – Boa noite. 
A primeira coisa que gostaria de falar, em relação à 
minha palestra, é que ela é de minha autoria. Fui eu 
que fiz, é de minha responsabilidade, representando 
o Conselho Indígena de Roraima. Tenho capacidade 
para isso, ninguém fez isso por mim. Fiz isso no laptop, 
e está aí para quem quiser ver.

Para começar, vou responder à Deputada Maria 
Helena, que me perguntou onde estudei, qual a minha 
escolaridade... 

(Intervenção inaudível.) 
O SR. JÚLIO JOSÉ DE SOUZA – Desculpe-me, 

perdão. É a Deputada Suely Campos. 
Concluí o primeiro grau na Escola Indígena José 

Alamano, na comunidade indígena Maturuca; concluí 
o segundo grau na Escola Monteiro Lobato, umas das 
melhores do Estado de Roraima; fiz um curso, por 3 

anos, no Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Co-
munitário – IBEAC, uma parceria com a Secretaria 
Nacional de Direitos Humanos. Então, sou um agente 
de direitos humanos. A sede do Instituto fica em São 
Paulo; fiz um curso de 4 anos na FIC – Auditoria de 
Administração Pública; e também fiz curso técnico. 
Então, esse é o currículo que tenho. Fui também um 
dos julgadores daquele crime de latifúndio ocorrido 
no Pará; fui convidado, e já participei de vários outros 
encontros.

Então, a minha experiência, a minha escola para 
chegar a esta Mesa, a este debate foi a convivência com 
o meu povo, defendendo os meus direitos. Foi quando 
as lideranças disseram: “Você está defendendo o nosso 
direito e, agora, deve defender no âmbito nacional”.

A única Capital do Brasil que falta eu conhecer 
é Porto Alegre. Também não conheço Santa Catarina. 
Já andei por todas as outras, defendendo os direitos 
dos povos indígenas, nas instâncias ou nos tribunais 
em que eles foram sendo tratados.

Foram citadas várias questões referentes ao Con-
selho Indígena de Roraima. Eu gostaria de começar 
assim: o Conselho, como já tenho dito...

A SRA. DEPUTADA MARIA HELENA – Júlio, 
você mora na cidade ou na comunidade?

O SR. JÚLIO JOSÉ DE SOUZA – Eu estou cum-
prindo o meu mandato de 4 anos, que está vencendo 
este ano, no Conselho Indígena de Roraima. Então, 
deve vir um outro eleito para me substituir como Se-
cretário do Conselho Indígena de Roraima e também 
como assistente jurídico, devido aos cursos que tenho 
feito, inclusive nas universidades. Então, estou moran-
do, por enquanto, na cidade e, no próximo ano, estarei 
retornando à minha comunidade, Maturuca. 

Assim, a equipe do Conselho vai ser renovada, 
o que condiz com o Estatuto do Conselho Indígena de 
Roraima, que é uma organização indígena de direito 
privado voltada para a defesa dos direitos e interesses 
dos povos indígenas de Roraima, sem fins lucrativos, 
sem vínculo religioso ou político, com poderes para fir-
mar contrato com entidade pública e privada, federal, 
estadual e municipal. Esse é o Estatuto do Conselho 
Indígena de Roraima.

Mas isso depende de deliberações do Conselho 
Indígena de Roraima. Uma das deliberações que houve 
até então das lideranças indígenas foi um convênio 
que se firmou com o Ministério da Saúde, através da 
FUNASA – Fundação Nacional de Saúde. O convênio 
iniciou, houve os primeiros contatos e as primeiras ex-
periências já em 1996, quando se começou a trabal-
har junto com os agentes indígenas de saúde. Foram 
os primeiros médicos das comunidades indígenas. O 
Dr. Augusto Botelho acompanhou essa evolução dos 



Setembro de 2004 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 18 40473 

agentes indígenas de saúde e também o problema da 
Casa do Índio, na época muito precária, inclusive na 
fase da malária, da invasão garimpeira das terras in-
dígenas, principalmente na região de Uiramutã.

Então, o convênio veio se destacando. Chegou 
até hoje como um dos melhores convênios gerenciados 
pela organização indígena no âmbito nacional, o que 
possibilitou um avanço ainda maior. Temos avançado 
para firmar mais um convênio com a própria FUNASA, 
para levar saneamento básico às comunidades indíge-
nas. Agora foram firmados 2 convênios com a FUNASA. 
Isso passa pelo julgamento do conselho distrital, em 
Boa Vista, composto por vários segmentos. Vários seg-
mentos tratam desse assunto dos medicamentos que 
foi abordado, não me lembro agora por quem... 

(Intervenção inaudível.)
O SR. JÚLIO JOSÉ DE SOUZA – ... pelo senhor. 

Há algumas reclamações de falta de medicamentos.
O Conselho Indígena de Roraima atua em todas 

as comunidades indígenas, com exceção daquelas 
que não querem ser atendidas. Mas em todas existe 
agente indígena de saúde, que recebe uma bolsa e 
um salário mínimo para trabalhar diretamente com as 
comunidades indígenas. Eles são indicados para cada 
comunidade e são supervisionados por uma equipe 
médica. O Conselho trabalha apenas com 3 médicos 
para uma população, segundo o Censo do CIR/FU-
NASA, de 25 mil indígenas. Há outras quantidades 
relacionadas à área ianomâmi, um outro distrito, do 
qual não tenho condições de falar porque não trab-
alho com isso.

Agora estamos chegando ao final do convênio 
devido às novas normas da própria FUNASA, que 
normatizam seus trabalhos e convênios com esse 
serviço terceirizado, com as organizações interessa-
das em trabalhar com ela. O Conselho Indígena vai 
continuar com o convênio. Isso já foi deliberado pelo 
próprio Presidente da FUNASA. Mas deve haver alguns 
acordos entre a FUNASA, o Conselho Indígena e as 
próprias lideranças. Foi uma exigência, uma delibera-
ção da 33ª Assembléia Geral dos Povos Indígenas, 
realizada entre os dias 8, 9, 10 e 11 de fevereiro, na 
comunidade indígena Maturuca.

Já respondi a algumas perguntas. Fomos acusa-
dos aqui de queimar pontes; o Conselho Indígena de 
Roraima foi acusado diretamente. Quero informar ao 
Sr. Coordenador e ao Sr. Relator que, em relação a 
isso, foi formalizado um processo na Polícia Federal, 
que está em poder da Justiça Federal ou da Justiça 
Comum Estadual, que deve julgar o caso. A Polícia 
Federal abriu inquérito, ouviu todo o mundo. E, até o 
momento, o CIR não foi acusado. Nós acompanhamos 
esse processo, inclusive os senhores poderão ter aces-

so a ele. Em uma outra Comissão, a senhora chamou 
o Procurador da República para ver como estava o 
andamento do processo. Mas é um processo que tem 
seus atores jurídicos, advogados e outros mais. Então, 
eu acredito que esteja na mão da Justiça.

Foi apresentada a questão da distorção sobre a 
população das comunidades indígenas. Tenho aqui no 
computador mais ou menos a estrutura organizacional 
do Conselho Indígena de Roraima. Não sei se eu teria 
tempo para mostrar isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – O senhor poderia responder apenas se o que 
está sendo apresentado é verdadeiro ou não, se é 
aquele número ou não. 

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – E o 
senhor poderia deixar esse material com a gente. 

O SR. JÚLIO JOSÉ DE SOUZA – Eu solicitaria 
um CD para eu gravar.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Isso.
O SR. JÚLIO JOSÉ DE SOUZA – O.k. Então, eu 

acho que está resolvido.
A SRA. DEPUTADA MARIA HELENA – Eu gos-

taria que o senhor respondesse às duas perguntas 
que eu fiz. 

O SR. JÚLIO JOSÉ DE SOUZA – Já vou chegar 
lá.

A SRA. DEPUTADA MARIA HELENA – Eu per-
guntei o que o levava a concluir...

O SR. JÚLIO JOSÉ DE SOUZA – Sim, Deputada 
Maria Helena, essa questão do prostíbulo. Escreveram 
isso bem aí, onde eu assino, que os vilarejos de Socó, 
Água Fria, Mutum e Uiramutã foram concentrações de 
garimpeiros. Na movimentação de garimpeiros, de fato, 
houve muito a prática da prostituição. Daí se alçou de 
fato à condição de Município.

Eu não chamei mãe de ninguém de prostituta, 
mas houve de fato essa concentração de garimpeiros, 
esse movimento de garimpeiros na década de 70. 
Severino, como você disse, foi um dos que alertou 
a comunidade de que estaria chegando muita gente 
desconhecida naquela região. Isso minha avó conta, 
porque também esteve junto com ele. Mas houve esse 
descontrole, houve essas concentrações, inclusive no 
local chamado Cachoeira da Onça, onde houve forte 
trabalho de garimpagem. A comunidade Maturuca 
teve de tomar a iniciativa, para que a Polícia Federal 
começasse a retirar os garimpeiros. A retirada de 
garimpeiros deu-se por iniciativa das próprias comu-
nidades indígenas. 

Então, até chegar ao status de sede de Mu-
nicípio, isso aconteceu. Foi criado, como já foi dito, 
entre 1995 e 1996.
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A SRA. DEPUTADA MARIA HELENA – Só que 
a declaração é a seguinte: “o Município de Uiramutã, 
um prostíbulo alçado ao status de Município”. Eu copiei 
quando o senhor falou e gostaria que confirmasse no 
seu laptop.

O SR. JÚLIO JOSÉ DE SOUZA – Sim. É o que 
eu estou dizendo. Em Uiramutã houve muita prostitu-
ição, inclusive de indígenas. Os senhores podem ler 
isso. Está muito bem dito. Fui eu quem disse isso e 
assumo, porque convivi com isso.

A SRA. DEPUTADA MARIA HELENA – Então, 
o senhor assume que disse isso?

O SR. JÚLIO JOSÉ DE SOUZA – A segunda in-
dagação da senhora quanto aos impactos culturais e 
sociais negativos ou positivos, que foi a questão...

A SRA. DEPUTADA MARIA HELENA – Quanto à 
presença do Exército. Isso é que nos causa muita preo-
cupação. O senhor disse que a presença do Exército 
na área que faz fronteira com a Venezuela e a Guiana 
causa impactos culturais e ambientais.

O SR. JÚLIO JOSÉ DE SOUZA – Estou acom-
panhando o processo de uma indígena que denunciou 
um soldado do 6º Pelotão Especial de Fronteira da Co-
munidade Indígena de Uiramutã. Ela nos procurou. O 
autor do fato não é indígena. Quando há problemas com 
indígenas – por exemplo: um soldado indígena que fica 
com uma indígena, e nasce a família –, eles resolvem. 
Agora, nesse caso, o soldado é Ronaldo. Fomos ao 
quartel. E como esse denuncio vários outros fatos ao 
Ministério Público Federal e à Polícia Federal. 

Aí começou o problema, o impacto social...
A SRA. DEPUTADA MARIA HELENA – Mas não 

foi essa a pergunta que eu lhe fiz.
O SR. JÚLIO JOSÉ DE SOUZA – Vou chegar a 

sua resposta. Então, isso cria um impacto social para 
as comunidades indígenas, e um impacto ambiental 
muito grave, principalmente no 6º Pelotão Especial de 
Fronteira, quando se começou a discutir a proximidade 
entre o quartel e a comunidade indígena, que é a de 
Uiramutã. A comunidade indígena de Uiramutã recor-
reu à Justiça e, lógico, assim fez porque tinha direito. 
Em primeira instância, a Justiça foi favorável à comuni-
dade. A União recorreu, e a liminar foi suspensa, mas 
ainda não houve o julgamento do mérito. Foi feito um 
laudo antropológico sobre a presença militar na co-
munidade indígena e, de posse desse laudo, o Juiz 
vai julgar o mérito.

Ainda quanto ao impacto ambiental, o quartel o 
causou, sim, principalmente na comunidade e também 
quando da retirada de matéria-prima da região sem a 
devida consulta prévia às comunidades indígenas. E 
isso foi denunciado ao IBAMA, à FUNAI, ao Ministério 
Público Federal.

A SRA. DEPUTADA MARIA HELENA – Então, o 
CIR é contrário à permanência do Comando Militar da 
Amazônia? Aqui foi citado o seguinte: “O Comando Militar 
da Amazônia instalou um pelotão de fronteira, causando 
uma série de impactos culturais e ambientais”. 

Nesse caso, o CIR é contrário à permanência do 
Exército na região?

O SR. JÚLIO JOSÉ DE SOUZA – Na Comuni-
dade de Uiramutã, sim.

A SRA. DEPUTADA MARIA HELENA – Então, 
é contrário. Era isso o que queríamos saber.

O SR. JÚLIO JOSÉ DE SOUZA – Não na terra 
indígena, mas na Comunidade de Uiramutã. 

A SRA. DEPUTADA MARIA HELENA – Eu só 
gostaria de ler novamente o que o senhor escreveu: 
“Desde 1990, uma onda de invasão de garimpeiros 
que haviam sido retirados do território ianomâmi mi-
grou para Raposa Serra do Sol. Respaldados pelas 
lideranças políticas do recém-criado Governo Estad-
ual, organizaram núcleos habitacionais e prostíbulos 
que foram alçados ao longo do tempo ao status de 
Município”.

Eu só gostaria de lhe dizer que vivo em Roraima 
desde 1971, praticamente desde quando ainda era es-
tudante. Em 1973, assumi a Procuradoria-Geral de Boa 
Vista, ao qual pertencia a Vila de Uiramutã. Era meu 
dever visitar todas essas comunidades. E visitei Uira-
mutã nos anos que se seguiram, até 1990, mas nunca 
encontrei nenhum prostíbulo naquela vila, quando ai-
nda pertencia ao Município de Boa Vista. Eu gostaria 
de lhe dar essa informação.

O SR. JÚLIO JOSÉ DE SOUZA – Na época, era 
Governador o Sr. Otomar Pinto, e muitas invasões de 
garimpeiros ocorreram devido à transferência da área 
ianomâmi para a área macuxi. Perdi a minha mãe nessa 
invasão de garimpeiros, pois levaram consigo muitas 
doenças, principalmente a malária. Isso eu acompan-
hei. Minha mãe faleceu no dia 5...

A SRA. DEPUTADA MARIA HELENA – Mas 
não estamos tratando da questão do garimpo, só a 
dos prostíbulos.

O SR. JÚLIO JOSÉ DE SOUZA – A questão dos 
prostíbulos entrou junto com a invasão garimpeira na 
terra indígena Raposa Serra do Sol. Havia casas de 
prostituição não só em Uiramutã, mas também em 
outros locais.

A SRA. DEPUTADA MARIA HELENA – Eu es-
tou satisfeita.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Quero colaborar com o Sr. Júlio, informando que 
há um documento escrito e assinado por ele. Depois, 
os Srs. Parlamentares poderão até verificar que medida 
poderia ser tomada, porque, segundo me parece, ele 
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afirma que a situação continua. Então, o documento 
está assinado, e as providências poderiam ser toma-
das, para não haver mais justificativa.

Solicito ao senhor que seja breve nas respostas, 
porque temos muitos oradores inscritos.

(Não identificado) – Sr. Presidente, permita-me 
usar da palavra.

Prefeita, há quantos anos sua família mora em 
Uiramutã?

A SRA. FLORANY MARIA DOS SANTOS MOTA 
– Foi fundada em 1908.

(Não identificado) – Qual a idade da sua avó, 
D. Mariinha?

A SRA. FLORANY MARIA DOS SANTOS MOTA 
– Ela tem 98 anos.

(Não identificado) – Ela é de Uiramutã?
A SRA. FLORANY MARIA DOS SANTOS MOTA 

– Sim.
(Não identificado) – Só fiz essa pergunta para 

comparar a idade dela e a de criação da vila com a 
chegada dos garimpeiros e da prostituição a que o Sr. 
Júlio se refere.

A SRA. DEPUTADA MARIA HELENA – Tenho 
uma dúvida: o senhor afirma que a migração de garim-
peiros do território ianomâmi para o Município de Uira-
mutã deu-se com o respaldo de lideranças políticas. O 
senhor poderia nominar essas lideranças políticas?

O SR. JÚLIO JOSÉ DE SOUZA – No momento 
não tenho os nomes. Salvo engano, talvez eu erre o 
nome, mas eu posso, se o Presidente requerer, enviar 
matérias de jornais que comprovam o que estamos 
dizendo. Temos um dossiê sobre a garimpagem ilegal 
em terras indígenas. O material que eu trouxe está re-
spaldado em fatos materiais. Isso eu posso repassar, 
se o Presidente requerer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – O senhor teria mais alguma resposta a dar aos 
Parlamentares? Há ainda alguma pergunta que não 
foi respondida pelo Sr. Júlio?

(Não identificado) – Sr. Presidente, já são 
19h40min.

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– Eu gostaria de perguntar ao Sr. Júlio se ele tem con-
hecimento de que o pai dele, hoje Presidente do CIR, 
Sr. Jaci José de Souza, recrutou 3 índios nas comuni-
dades indígenas, junto com o Pe. Jorge, para montar 
uma equipe de garimpagem em 1987 e 1988?

O SR. JÚLIO JOSÉ DE SOUZA – Eu tenho um 
histórico da Comunidade Maturuca. Em 26 de abril 
de 1977, a comunidade se encontrava sob invasão 
garimpeira muito forte e tomou uma decisão que foi 
inclusive citada aqui: ou vai, ou racha. Então, a partir 
daí fez-se o seguinte: os homens foram trabalhar no 

garimpo, e as mulheres, na roça, porque a situação 
era alarmante. Não foram 3 índios; foram os homens 
das comunidades que trabalharam comunitariamente. 
Eu cheguei a ver este comércio funcionando em nome 
da comunidade. Eu me lembro que ainda comprei uma 
camisa para mim.

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– E o ouro do garimpo, para onde foi?

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Sr. 
Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Eu 
só gostaria de perguntar ao Sr. Júlio se esses garim-
peiros indígenas também passavam malária para suas 
comunidades e se participavam dos prostíbulos nos 
garimpos, tomando bebida alcóolica.

O SR. JÚLIO JOSÉ DE SOUZA – Na década de 
90, muitos anos depois, muitos membros das comuni-
dades indígenas, inclusive de Maturuca, deixaram a 
família para viver em garimpo e em puteiros. Isso real-
mente tem. E hoje alguns membros de comunidades 
indígenas têm o vício da bebida alcóolica.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Sr. 
Presidente, é importante o depoimento do companheiro 
do CIR, porque há um desequilíbrio muito grande. Se-
ria interessante que seu tempo de informação fosse 
estendido, até para se fazer um equilíbrio. Faltou a in-
formação sobre a qualidade de vida da população que 
hoje vive na região em que o CIR atua. É importante 
que a população daqui saiba disso, até para que não 
paire dúvida em relação ao grau de escolaridade, à 
qualidade de vida e ao tratamento, por parte dessa 
comunidade, de sua cultura e de suas tradições, e 
para que não haja insinuações de que há interferência 
externa na forma de vida dessa população.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Sr. 
Presidente, peço a palavra para uma questão de or-
dem.

O Sr. Júlio pode responder à pergunta do Depu-
tado Valverde, mas a minha questão de ordem é no 
sentido de que as próximas intervenções não sejam 
interrompidas. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Concordo com V.Exa.

Deputado Valverde, as indagações dos Srs. Depu-
tados se referem ao documento entregue pelo Sr. Júlio. 
Nada mais do que isso. Quanto ao papel do CIR, o Sr. 
Júlio fez uma excelente explanação, e acho que todos 
entenderam.

O SR. DANIEL GIANLUPPI – Sr. Presidente, 
queria ter a chance de responder à única pergunta 
que me fizeram. Eu tenho vôo marcado.
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O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – A 
intervenção do Deputado Valverde veio em meu so-
corro e de toda a Comissão. Na realidade, o nível de 
vida da comunidade indígena supera o nível da classe 
média da Capital e do interior. Daí por que não vejo 
razão para a defesa dessa idéia de separatismo, de 
isolamento. Estamos aqui para nos unir, para nos dar 
as mãos e construir um Brasil novo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – O Dr. Daniel Gianluppi está inscrito para falar. 
Passo a palavra a S.Sa. para responder à Deputada 
Suely Campos. 

O SR. DANIEL GIANLUPPI – A Deputada Suely 
Campos perguntou se existe outra área compensatória 
para a produção de arroz em Roraima. Entre as quali-
dades que se exigem de uma área para a produção de 
arroz é que o solo seja apropriado, que exista água e 
que produza o ano inteiro. Aquela região é a única em 
que se pode produzir arroz o ano inteiro, porque no 
inverno as áreas mais próximas de Boa Vista alagam, 
passam 3 meses debaixo d’água. Então, só seria pos-
sível fazer uma safra por ano na época do verão. Isso 
acarretaria a triplicação de infra-estrutura, de mão-de-
obra temporária e, como os produtores plantam du-
rante todo o ano, hoje a mão-de-obra é praticamente 
permanente. 

Então, causaria uma série de problemas e dificul-
dades para os produtores sair de lá. Aquela área é es-
sencial para a consolidação da atividade no Estado, 
que tem reflexos não só na questão de empregos, mas 
também na da alimentação da população, pessoas 
carentes usam subprodutos do arroz, como o cuim e 
o xerém, para se alimentar.

Os produtos que os arrozeiros usam são utiliza-
dos em outras atividades, e pequenos agricultores 
se aproveitam disso. O arrozeiro é um irradiador de 
produtos, de insumos e de outras coisas, viabilizando 
a ação de muitas outras pessoas. Se não fosse isso, 
não seria capaz de exercitar nada. 

É importante que aquela área permaneça como 
sendo de produção, para, inclusive, consolidação, 
porque ela deverá ter expansão e poderá chegar a 
jusante dos rios, para alcançar seus objetivos de ex-
pansão de área e atender a demanda da população 
também.

Quanto à questão que o Rodolfo levantou sobre a 
água contaminada, acho que a água que sai das lavou-
ras de arroz e entra no rio não representa 1 milésimo 
da água que entra ali. Se o IBAMA diz que há contami-
nantes dentro da água, precisa provar.

Foram feitas várias denúncias sobre as lavouras 
de arroz, inclusive houve uma visita de helicópteros ar-
mados, achavam que havia uma guerra, mas saíram 

de lá convencidos de que na verdade não havia nada. 
Ficaram de analisar a situação, mas nunca deram um 
retorno para os produtores. Essa resposta foi cobrada, 
inclusive, do Presidente do IBAMA, mas ela não che-
gou. Para nossa surpresa, estão dizendo que há con-
taminação por agrotóxico na água de Roraima.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Sr. 
Presidente, faço um requerimento verbal à Mesa, para 
que solicite do IBAMA e da ANA os laudos que foram 
feitos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Feito o registro, assim procederemos. Denúncia 
dessa natureza requer averiguação.

Satisfeitos os Deputados com a resposta do Sr. 
Júlio, passo a palavra à Prefeita Florani.

O SR. JÚLIO JOSÉ DE SOUZA – Apenas para 
concluir, Sr. Presidente. Na colocação do Deputado 
Francisco Rodrigues, quando diz que o CIR está fa-
zendo terrorismo e tal, creio que S.Exa. se referiu a 
esse documento, de minha autoria, tenho capacidade 
para fazê-lo. Isso demonstra um aspecto fundamental: 
como a comunidade, ao longo de 27 anos e mais al-
guns anos que virão, trabalhará e lutará para conquistar 
seus direitos territoriais? Não estamos fazendo terror-
ismo, estamos apenas lutando pelos nosso direitos. A 
comunidade vai lutar por toda a área hoje demarcada 
e que é objeto de questionamento.

Quanto aos riscos apontados, o Paulo César e o 
Agenor recorreram à Justiça – acho que perderam o 
mandado de segurança e não sei como ficou a situa-
ção juridicamente. Nosso recado para os indígenas 
Raposa Serra do Sol é este: temos nossos projetos 
de auto-sustentação, como outras comunidades tam-
bém os têm, mas deixar o Município ali dentro, da 
forma como está, é um veneno para a comunidade 
futuramente. Hoje temos o controle nas mãos, mas 
futuramente a área poderá crescer e se expandir e 
será mais complicado.

Muito obrigado. Este é o recado. Estou à dis-
posição para qualquer outra pergunta. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Obrigado, Sr. Júlio.

Com a palavra a Prefeita Florani Mota.
A SRA. FLORANY MARIA DOS SANTOS MOTA 

– Bem, em relação ao que foi questionado pelo Depu-
tado Asdrubal Bentes, a respeito do ensino bilíngüe, 
no Município do Uiramutã temos um projeto de lei, 
aprovado pela Câmara, que trata da obrigatoriedade 
do ensino nas duas línguas, inclusive a partir da al-
fabetização.

Começamos a trabalhar com jovens e adultos, 
daí vimos a importância de buscar a metodologia do 
socioconstrutivismo. Então, há obrigatoriedade do 
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ensino bilíngüe no Uiramutã, sendo escola indígena 
ou não. Entendemos que, se a escola não é indígena 
– no caso, temos apenas 4 escolas, que são Vilas de 
Mutuã, Água Fria, Socó e a sede, onde há mais de mil 
alunos –, mas ali estudam indígenas, devem ser res-
peitadas suas culturas. Há aulas de educação artística 
e de canto, inclusive com corais indígenas já conheci-
dos no Estado. E quem banca as escolas municipais 
é o Município. Para as escolas estaduais, quando o 
Estado não consegue contratar, a Prefeitura contrata, 
através de um processo seletivo, para que se cumpra 
essa obrigatoriedade.

Antes de abordar o problema da saúde indígena, 
responderei à pergunta da Deputada Suely Campos. 
Realmente, nobre Deputada, a maioria da população 
de Uiramutã é indígena. Isso é inquestionável, o per-
centual é em torno de 92%, segundo último dado ofi-
cial do IBGE.

O Município de Uiramutã é o único do Estado de 
Roraima que não tem nenhum convênio para tratar 
da saúde indígena porque está totalmente na mão 
do convênio CIR/FUNASA. Então, logo que assumi a 
Prefeitura, essa foi a primeira constatação. Como o Sr. 
Júlio falou há pouco, tudo tem que ser deliberado pelo 
Conselho do Distrito Sanitário Leste – DSL. Como o 
Conselho não é paritário, mas totalmente formado pelas 
comunidades do Conselho Indígena de Roraima – CIR, 
há apenas um representante da Sociedade de Defesa 
dos Índios Unidos do Norte de Roraima – SODIURR, 
portanto unilateral. Realmente é difícil pleitearmos um 
convênio. Cansamos de ir às reuniões do DSL.

Agora, quanto aos dados, quero pedir neste mo-
mento, Sr. Presidente, permissão para que eu possa 
passar esse questionamento de valores. Sei quanto a 
Prefeitura recebe: entre 3 mil a 3.500 para dar conta 
de vôos, remoções que vêm para a sede e somos bas-
tante procurados. Inclusive comunidades da Guiana 
nos procuram, comunidades que distam 3 quilômet-
ros, e utilizam a nossa infra-estrutura. As nossas am-
bulâncias também buscam doentes em comunidades 
indígenas; não fazemos discriminação de pessoas em 
momento nenhum, tratamos todos com igualdade. E 
quando temos recursos, quem banca tudo somos nós, 
o Município, mesmo com esse valor irrisório a nós des-
tinado pelo Programa de Assistência Básica – PAB. Os 
senhores podem pesquisar, inclusive, na Internet.

Parece-me que realmente é o CIR que recebe 8 ou 
12 milhões por mês para cuidar da saúde indígena.

Neste momento, peço permissão para dizer que 
não é bem assim como se disse, ou seja, que está tudo 
um mar de rosas. Os Srs. Deputados já visitaram várias 
comunidades indígenas e ouviram reclamações sobre 
a precariedade do atendimento básico.

Peço ao Sr. Presidente que conceda a palavra 
por apenas 30 segundos ao nobre Deputado Dr. Ro-
dolfo Pereira, para que S.Exa. fale algo a respeito do 
problema de saúde daquele Município, até porque o 
Deputado foi Secretário de Saúde por muitos anos no 
Estado e tem todo o conhecimento sobre a questão.

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– Bom, durante o período de 1 ano e meio em que es-
tive à frente da Secretaria de Estado, posso dizer que 
se iniciou, mais ou menos, o processo de descentral-
ização. Recebíamos da União, pelo SUS, 13 milhões 
de reais para cuidar de toda a saúde. Tínhamos que 
dividir esses 13 milhões com as Prefeituras, com a 
prelazia e com o quartel. O CIR e a SODIURR já rece-
biam naquele tempo 22 milhões. Desses 22 milhões, 
2 milhões eram para convênios com Municípios, para 
contratação de 1 médico, 1 dentista, 3 agentes de 
saúde e 1 enfermeiro, que fariam visita periodicamente 
às comunidades indígenas. Em Uiramutã, Normandia e 
Pacaraima, demorou a chegar o convênio, porque ha-
via uma questão muito forte e política entre os índios, 
controlados pelo CIR, e os políticos da região. Depois, 
abriu-se esse espaço para Normandia e Pacaraima. O 
Uiramutã até hoje não fez convênios.

O que posso dizer é que nesse período em que 
fomos Secretários tivemos que ajudar, e muito, a Sec-
retaria do Índio, a Casa do Índio, muitas vezes em re-
moção, e a Casa de Cura, que cuidava dos pacientes 
de tuberculose. Aliás, esse era o serviço bom, porque 
tratava da tuberculose dos índios mais primitivos, que 
precisavam de até 6 meses para se restabelecer. Por 
exemplo, se déssemos para os ianomâmis esses medi-
camentos, eles não tomariam. Eram tratados numa 
área grande, exatamente a que foi fechada, o que cau-
sou um prejuízo enorme. Um dia depois de fechada, 
recebemos 80 índios com tuberculose no pronto-so-
corro da cidade.

Permaneceu a Casa do Índio. O atendimento nas 
comunidades indígenas também reduziu o índice de 
mortalidade infantil, em razão da visita dos índios e por 
um programa que tínhamos naquele tempo, com um 
médico cubano, quando o médico permanecia diutur-
namente em grandes comunidades como Raposa 
Serra do Sol e outras.

Não critico a administração do CIR, acho que 
evoluiu bem quanto à imunização, mas no que diz res-
peito ao atendimento do paciente que tem dor de dente, 
este morrerá com ela, porque não há nenhum dentista; 
também há falta de medicamentos. Sou médico e, se 
trabalhar ali por meia hora, prestando atendimento a 
pacientes com verminoses, principal doença existente 
nas comunidades indígenas, imediatamente verei o me-
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dicamento acabar. Então, o planejamento está muito 
aquém do desejado.

O índice de mortalidade infantil na área do distrito 
leste, na qual há índios mais aculturados, tem caído 
bastante. Em compensação, quanto aos ianomâmis, 
levei um susto, porque em um ano houve 130 mortes 
para cada mil nascidos vivos, e no ano subseqüente 
não houve mortalidade. Ou houve manipulação ou 
então temos que aprender este modelo de combate à 
mortalidade infantil para ser implantado no Nordeste 
pelo Presidente Lula, que está fazendo muitas promes-
sas e precisa executá-las.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Obrigado.

Com a palavra o Professor Jonas Marcolino.
O SR. JONAS MARCOLINO – Foi feita uma per-

gunta à SODIURR, mas o Silvestre não respondeu. 
Então, responderei, porque não foi feita nenhuma in-
dagação diretamente a mim. Afirmo que não há uma 
organização evangélica por trás da SODIURR. Real-
mente, ela foi fundada por 22 comunidades indígenas. 
Em 1993, estivemos em Brasília e mostramos que a 
comunidade indígena não era favorável à demarcação 
da área contínua, considerando ser um projeto antigo, 
nascido em 1967, quando não havia 1 milhão de hect-
ares. Queríamos realmente considerar a área ocupada 
pelos habitantes tradicionais e defendemos isso.

Não existe, então, nenhuma organização religiosa 
por trás da SODIURR. Inclusive as assembléias são 
abertas para qualquer pessoa, sem restrição. 

Há algum tempo, eu era um tuxaua do Contão e 
me convidaram ao Malocão de São Marcos para par-
ticipar do debate sobre alguns assuntos. Ao chegar, 
constatei que havia uma corrente composta de 5 re-
cepcionistas homens. Conhecia um que era do Lago 
Grande e eles disseram: “Senhor, não entra aí. O 
senhor é o tuxaua do Contão, veio para a reunião?” 
Eu disse: “Vim para a reunião.” Eles disseram: “Mas o 
senhor não pode entrar, porque o seu Carvalho está 
chegando daqui a pouco” – o seu Carvalho era consul-
tor indigenista da ELETRONORTE —, “ele vem fazer 
uma palestra aqui e o senhor não pode participar”. Eu 
disse que eles haviam me convidado e eles disseram 
que eu não poderia entrar. 

A reunião da SODIURR é transparente, está ab-
erta para qualquer pessoa, não interessa ser tuxaua ou 
não. Quando comunicamos na rádio, em jornal ou em 
qualquer meio de comunicação, a SODIURR recebe 
qualquer pessoa, não interessa se missionário, evan-
gélico ou pastor. Eu, por exemplo, sou evangélico, mas 
o Silvestre não o é, foi catequista há mais de 20 anos 
na sua comunidade. Não sei se ainda é catequista, 
mas é reconhecido como católico. Portanto, a orga-

nização é bem transparente. Se quiserem conhecê-la, 
realizaremos uma grande assembléia e todos já estão 
convidados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Obrigado, Sr. Jonas Marcolino.

Concedo a palavra ao Sr. Silvestre Leocádio da 
Silva.

O SR. SILVESTRE LEOCÁDIO DA SILVA – Per-
guntaram-me sobre energia nas áreas indígenas. Na 
verdade, trabalhei 20 anos no CIR. Muitas coisas acon-
teceram por lavagem cerebral. Muitos perguntam por 
que saí do CIR. Respondi que chegou um momento em 
que a minha ideologia não coincidiu com a deles. Não 
era o que eu queria, mas só o que eles queriam. Dizem 
que responsabilizamos só a FUNAI, e é verdade. 

Sr. Presidente da FUNAI, algumas vezes, quando 
vim a Brasília, fui à FUNAI falar sobre esse assunto com 
o seu Presidente. Lembro-me muito bem de que, em 
1970, quando a Igreja dizia que não se coligava com 
a FUNAI, tínhamos bom relacionamento com aquele 
órgão. Eu disse várias vezes que por isso a FUNAI 
perdeu politicamente sua moral. 

Há pouco,o Rodolfo disse que às vezes as pes-
soas criticam a FUNAI e dizem que ela não cuida dos 
índios e que os padres estão cuidando muito bem lá 
da Casa de Cura. Eu disse que o fazem porque o din-
heiro não é deles; se fosse, não estariam cuidando. 
Quando fechou a Casa de Cura, eles foram para cima 
da FUNAI e hoje estão lá na Casa do Índio. Por quê? 
Por problema econômico. Quando, por exemplo, vou à 
FUNAI em Boa Vista e digo que estou precisando de 
uma viatura para ir buscar um doente, eles respondem: 
“A FUNAI não mexe mais com doença, quem mexe é 
o CIR-Saúde”.

Quer dizer, as coisas hoje são complicadas nesse 
aspecto. Por exemplo, por que está proibido colocar 
energia em áreas indígenas ou em comunidades in-
dígenas? Porque é uma questão política. Eu ajudei a 
colocar energia e telefone em várias comunidades; 
temos um orelhão hoje no Uiramutã, em Caraparu, no 
Caju, e assim por diante. A FUNAI mandou um ofício 
para mim dizendo que, daquela data em diante, seria 
proibido colocar energia nas áreas indígenas, porque 
ela não iria pagar energia para os índios se beneficia-
rem com energia elétrica.

Por isso sempre afirmei que temos que pedir a 
nossa liberdade e a nossa autonomia, para sermos 
brasileiros e sermos beneficiados, seja pelo Governo 
Federal, Estadual ou Municipal. Fazemos parte da 
sociedade. Então, não vejo por que proibir que sejam 
implantados energia e telefone em comunidades indí-
genas. É isso que tenho apontado sempre.
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O CIMI nacional pressiona a FUNAI por um lado 
e outro e depois fica rindo. Sras. e Srs. Deputados, 
Presidente da FUNAI, é preciso que V.Exas. vejam 
esse tipo de coisa que acontece com as comunidades 
indígenas, muitas das vezes por falta de informação 
e conhecimento.

Tenho apontado essa situação para várias comu-
nidades, vários setores, vários Municípios, porque é 
muito importante. O Presidente da FUNAI, por exemplo, 
está aqui, mas não sabe como procedemos em Boa 
Vista ou como é o relacionamento do Martin comigo. 
Somos brigados lá. O Martin recebe outros indígenas, 
mas é difícil ele me receber. Há discriminação por parte 
da FUNAI. O senhor não me discrimina, mas lá alguém 
me discriminará. Isso é ruim para a nossa sociedade 
indígena. Sou claro ao dizer isso. 

Outro exemplo: o Jonas não se dá com a FUN-
AI. Por quê? Eles pensam o seguinte: “Não comunga 
comigo, então deixa para lá”. Se o meu caminhão tiver 
um pneu furado e eu pedir um pneu, eles dizem que 
não têm. No Contão aconteceu uma coisa incrível: lá 
há um pequeno hospital que não tem remédio, apesar 
de ter 1.000 pessoas, enquanto no Cantagalo, bem ao 
lado, só há 200 pessoas. Mas o Contão tem que ficar 
subordinado, porque tem que ir buscar remédio lá ou 
então ninguém recebe remédio, porque o Contão não 
é a favor da FUNAI ou não é a favor do CIR. 

Responsabilizo-me pelo que vou dizer aqui: mui-
tas das vezes pegam o dinheiro da saúde. Aconteceu 
isso lá no Contão. Os agentes de saúde fizeram uma 
reunião no Contão e disseram que iriam derrubar a 
cerca do João do Boi. Dois agentes que eram lá do 
Contão se negaram. Tenho apontado isso. 

O Martin não gosta de mim, porque eu tenho dito 
que eles usam o carro da FUNAI, o carro da FUNASA, 
alugam carros para fazer terrorismo. Alguém disse isso, 
porque sabe muito bem. Já participei desse terrorismo, 
porque fui integrante do CIR por 20 anos.

Esperamos que essa situação não continue; po-
liticamente ou não isso deve ser mudado. A FUNAI 
tem tudo para reverter a situação. Deve juntar as co-
munidades indígenas e determinar que pode ficar lá 
quem esteja fazendo o bem e sair quem esteja fazendo 
o mal. É o que deveria acontecer, é o que queremos 
que aconteça.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Obrigado, Silvestre.
Com a palavra o Dr. Mércio Pereira Gomes.
O SR. MÉRCIO PEREIRA GOMES – Sras. e Srs. 

Deputados, senhoras e senhores palestrantes, sen-
hores e senhoras, creio que tenha sobrado para mim 
responder a uma série de questões que não foram 

respondidas pelos outros. Tentarei fazê-lo, de modo 
abrangente em alguns casos e, se necessário, detal-
hadamente em outros. 

Em primeiro lugar gostaria de dirigir-me aos ín-
dios macuxis aqui presentes, os 3 que deram os seus 
depoimentos, e aos outros que estão acompanhando 
esta audiência. Os macuxis constituem maioria na 
reserva Raposa Terra do Sol e a grande maioria dos 
povos indígenas presentes em Roraima. 

A FUNAI – digo isso com certeza, responsabili-
zando-me também pelos atos dos seus Presidentes 
anteriores – é responsável pela questão indígena no 
Brasil por determinação constitucional, Lei nº 6.001, 
que criou o Estatuto do Índio, e lei precedente que 
criou a própria FUNAI, órgão que intermedia as rela-
ções do Estado brasileiro, da Nação brasileira e os 
povos indígenas. 

Depois de a FUNAI sofrer algumas modificações, 
dá continuidade a outro órgão. Exerce difícil e reconhe-
cido trabalho, pois, pela própria natureza, está sempre 
na linha de frente de conflitos. 

Qual é sua natureza? A de intermediar relações 
entre as várias etnias no nosso País. Para muitos é 
um órgão que não vale a pena. Um Deputado falou em 
proposta para extinguir a FUNAI. Já houve propostas 
de ONGs nesse sentido, mas esse não é o sentimento 
da sociedade nem do Estado brasileiro. 

Por quê? Diante de tantos anos de pressões, de 
tantas dificuldades, a FUNAI tem realizado trabalhos 
essenciais para os povos indígenas: com todas as 
dificuldades, começou a fazer a reversão demográ-
fica dos povos indígenas, que passaram a crescer de 
modo consolidado. Em 1955, havia cerca de 120 mil; 
a FUNAI foi criada em 1967. Pouco tempo depois, 
eram 130 mil índios e hoje chegaram a 410 mil. Isso 
significa que a FUNAI proporcionou condições e possi-
bilidades de melhoria geral na saúde, com vacinações, 
que consolidaram a defesa imunológica da população 
indígena, e assistência a crianças e adultos. Mas ai-
nda não é bom. 

A média de mortalidade infantil para os índios no 
Brasil é de 70 por 1.000. Esse número, comparativa-
mente a 35 ou 30/1000 da população global brasileira, 
é muito alto. Mas há 20 anos chegava a cento e poucos 
por 1.000. Então, já houve grande melhora.

Aos trancos e barrancos, a FUNAI está demar-
cando as terras indígenas brasileiras. Elas estão em 
cerca de 70% no seu número; na sua extensão já chega 
a 85% do território brasileiro. 

Não se vê em outros órgãos que têm a mesma 
vivência da FUNAI o mesmo índice de realizações. Com 
muita facilidade tentam vilipendiar a FUNAI, mas ela 
está presente em todas as ocasiões em que os índios 
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precisam. Se há coisas falsas na FUNAI, se há inter-
esses daqui ou de acolá, se há tendências para um 
lado ou para outro, isso acontece em vários momentos, 
em várias partes do Brasil. 

Há também divisão entre povos indígenas. Aqueles 
que estão unidos para a demarcação de terra também 
estão em rivalidade. Não estão nessa questão só os 
índios macuxis, que, em sua grande maioria, são a 
favor. Isso ninguém disputa. Das 150 comunidades 
indígenas, cerca de 125 são a favor. 

É significativo e importante que se saiba disso: 
a FUNAI pode estar errada em muitos aspectos, mas 
ela cumpre o seu dever constitucional e está ao lado 
dos índios. É até possível que ela erre, mas está ao 
lado dos índios. Ela cai e se levanta por estar ao lado 
dos índios.

Deixo bem claro que a FUNAI não discrimina 
índios. Uma pessoa ou outra podem discriminá-los, 
mas não a FUNAI. É errado algum administrador ou 
algum chefe de posto praticar qualquer tipo de dis-
criminação. 

Digo isso inclusive em relação ao momento em 
que a FUNAI, em Boa Vista, foi invadida por pessoas 
de fora – pessoas aqui presentes –, junto com outros 
índios. Conversei com duas lideranças, o Gilberto Mac-
uxi e o tuxaua Lásaro, e disse a eles que a FUNAI não 
gosta que se faça uma coisa dessas, que nós não dis-
criminamos. Pedimos que fossem retirados. A FUNAI 
fará um projeto. Uma vez consolidada a homologação, 
a medida será para todos os índios macuxis, não para 
os índios do CIR nem para os da SODIURR. Portanto, 
não há nenhuma possibilidade de a FUNAI estar fa-
zendo política de discriminação.

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ – Dr. Mércio, 
aproveitando a oportunidade....

O SR. MÉRCIO PEREIRA GOMES – Eu não con-
segui concluir. Há muita coisa que quero responder.

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ – Sr. Presidente, 
S.Sa. deu uma cifra. Com referência aos dados es-
tatísticos apresentados pelo Presidente da FUNAI, 
quero saber se são concretos, se houve pesquisa para 
elaborá-los, porque eles são divergentes. 

Se V.Sa. tem alguma pesquisa, pode mandá-la à 
Comissão? É importante. V.Sa. disse que 125 comuni-
dades são favoráveis à continuidade. Dá a impressão 
de que é a maioria. A informação que temos é a de 
que isso não é verdadeiro.

O SR. MÉRCIO PEREIRA GOMES – Posso man-
dar esses dados. Posso mandar todos os dados refer-
entes à área Raposa Serra do Sol. Podemos dar infor-
mações sobre as comunidades que estão a favor, sobre 
quantas pessoas estão lá dentro e, no que se refere às 
fazendas, quantas já foram retiradas. Temos os recibos. 

Se algum Deputado quiser, temos os recibos de quem 
foi retirado, de quem recebeu o dinheiro. 

Com isso também tentam vilipendiar a FUNAI. 
Dizem que ela não paga os ressarcimentos. Ela paga. 
Ninguém sai de graça de uma área indígena. Em ne-
nhum momento houve esse episódio. Eles são pagos, 
e há recibo de tudo.

O SR. DEPUTADO RODOLFO PEREIRA – Sr. 
Presidente, estou aqui fazendo a baliza. Saí de lá.

O SR. MÉRCIO PEREIRA GOMES – Deputado, 
se V.Exa. tinha uma terra na área e saiu dela sem 
receber, reclame, porque a FUNAI pagará suas ben-
feitorias.

O SR. DEPUTADO RODOLFO PEREIRA – Es-
tamos reclamando há quase 30 anos. É preciso dizer 
isso, porque alguém lhe informou errado e confiamos 
no senhor.

O SR. MÉRCIO PEREIRA GOMES – Isso não é 
informação, é uma prática da FUNAI. A FUNAI pode 
ser acusada...

O SR. DEPUTADO RODOLFO PEREIRA – As 
nossas fazendas...

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS – Va-
mos ouvir o convidado.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Sr. 
Presidente, pela ordem. Creio que o tempo de exposição 
do Sr. Presidente, com todo o respeito, expirou. Gos-
taríamos de ouvir agora as repostas às nossas inda-
gações, objetivamente, porque, do contrário, ficaremos 
novamente ouvindo uma dissertação sobre a FUNAI e 
não obteremos as respostas que requeremos, até pelo 
adiantado da hora: estamos aqui há 5 horas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Vamos deixar o palestrante responder às per-
guntas que foram feitas. As indagações sobre pontos 
com que os Srs. Deputados não concordem poderão 
ser feitas depois, para não interrompê-lo. 

O que temos visto é que os números não são 
verdadeiros. Estamos constatando isso desde o iní-
cio. Esse contraditório existe, mas não vamos poder 
resolvê-lo aqui. São 20h14min, e estamos aqui desde 
as 14h30min. Vamos dar oportunidade ao Presidente 
da FUNAI de responder a todas as perguntas. Àquele 
Parlamentar que não ficar satisfeito com a resposta, 
será dada a oportunidade de interpelação.

O SR. MÉRCIO PEREIRA GOMES – Obrigado, 
Sr. Presidente. 

Em termos gerais, estava me dirigindo aos povos 
indígenas aqui presentes. Nesse sentido, eu estava 
dizendo a eles – isso foi indagado por alguns deles 
e por alguns dos Deputados – que a FUNAI não dis-
crimina índios. Essa é uma das questões que queria 
deixar claro.
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Em segundo lugar, também em termos gerais, a 
FUNAI tem uma metodologia de trabalho que fez com 
que o órgão conseguisse demarcar 420 áreas até agora. 
Destas, 400 já estão homologadas; resta homologar 
outras 20. Temos ainda 198 áreas indígenas a serem 
consolidadas no resto do Brasil – algumas estão em 
processo de identificação, outras já em processo de 
demarcação – para que concluamos tudo isso. 

Os processos dessas 400 áreas têm sido feitos 
do mesmo modo: a FUNAI reconhece a área indígena 
– desde a vigência do Decreto nº 1.775, ela recebe as 
contestações; antes, não havia isso –, faz os estudos e 
publica; o Ministro emite uma portaria de demarcação e 
a FUNAI contrata uma empresa para fazer os estudos, 
a demarcação, a avaliação das benfeitorias. 

Todas as benfeitorias são ressarcidas, de acordo 
com o que estabelece a Constituição. Não há ressarci-
mento de terra nua. Essa é uma das grandes questões 
que há com fazendeiros de Mato Grosso do Sul, mas 
não é o caso aqui, especificamente. Não vi nenhuma 
dessas pessoas.

Em relação à Raposa Serra do Sol, até agora 
já foram feitas 140 retiradas de pessoas que tinham 
fazendas na área, das 204 que temos. No caso de al-
gumas dessas fazendas, elas foram retiradas logo no 
início; outras, nos últimos anos. Há um processo de 
retirada de mais 12 dessas fazendas, de modo que 
vão ficar poucas. 

Os arrozeiros, o que foi demonstrado pelo Presi-
dente da Associação dos Produtores de Arroz de Ro-
raima, entraram depois que o processo de demarca-
ção foi feito, depois de a área ser reconhecida como 
indígena. É um escândalo alguém chegar aqui e fazer 
uma explanação sobre expansão de arrozais que es-
tão dentro de uma área que já é reconhecida como 
indígena. É inacreditável que alguém esteja fazendo 
explanações sobre a expansão econômica de seus in-
teresses dentro de uma área que já pertence a outro 
grupo. Isso é inacreditável. Em relação aos arrozeiros, 
é isso que queria dizer.

Houve diversas perguntas muito pertinentes so-
bre a validade ou não do processo. Pelo que entendi, 
o Deputado Luciano Castro já tem esses documentos, 
já fez esses estudos. Ele pode contestar em qualquer 
instância nacional. Isso pode entrar em juízo, de acor-
do com o interesse que possa ser feito. Na FUNAI, 
cumprimos o que nos cabe cumprir. Nesse sentido, 
podemos ter errado. Então, que se prove em juízo que 
estamos errados. 

Não se pode dizer que estamos falsificando. Isso 
é uma vilania. Assumo os atos da administração an-
terior da FUNAI. Quem quiser que processe a FUNAI, 
e eu assumo, como Presidente, os atos praticados 

anteriormente. Acusar a FUNAI de falsificação num 
gesto importantíssimo que é a demarcação da terra 
é inaceitável. Levem o problema a juízo se quiserem 
que haja uma resposta adequada.

Em relação às perguntas sobre a integração 
disso, vejo que a grande preocupação dos Deputados 
que não pertencem à bancada de Roraima é como 
se resolve, como se apazigua, como se encontra um 
meio-termo, a harmonização dessas relações. Quero 
acreditar – e digo isso com a fé que tenho na Nação 
brasileira – que o processo de homologação dessa 
área, uma vez concluído, encontrará o seu próprio 
caminho de pacificação e harmonização.

Digo isso como Presidente da FUNAI em relação 
aos povos indígenas. Sei que há uma contrariedade e 
uma disputa, que será resolvida porque é do interes-
se deles também. Não vejo como isso venha a trazer 
transtornos maiores. Diversas áreas indígenas foram 
demarcadas com conflitos internos e, no entanto, não 
houve nenhum problema ao final. Se pensarmos que 
toda área tivesse que ser demarcada harmonicamente, 
não se demarcaria uma terra indígena no Brasil. 

A demarcação de todas essas 32 áreas em Ro-
raima foi feita a partir da década de 80, porque as 
3 primeiras foram esquecidas, e com esse mesmo 
tipo de contestação que vemos aqui, que já tinha fa-
zendeiro na área, que será um empecilho ao desen-
volvimento do Estado e, no caso da terra dos índios 
ianomâmis, como retirar 20 mil garimpeiros? Houve 
disputas incríveis neste Congresso, realizadas demo-
craticamente e com a presença dos Deputados que 
quiseram participar. 

Se olharem o mapa de Roraima, em todas as 
áreas demarcadas até agora, verão que houve disputas. 
Em algumas delas, a FUNAI agiu errado, destinando 
menos terra do que deveria, mas isso foi feito naquele 
momento em que essas áreas foram demarcadas. 

Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta es-
pecífica, voltarei a responder, mas, em termos gerais, 
existe uma questão de legitimidade, uma questão 
jurídica e uma questão política. No que se refere à 
legitimidade, não vejo como se possa contestar que 
essa seja uma área indígena legítima em toda a sua 
extensão, em toda a sua área, desde o momento em 
que foi reconhecida. Em termos jurídicos, acreditamos 
que estamos certos, que fazemos a coisa juridicamente 
certa. Se há alguma discussão sobre o assunto, se 
há alguma disputa, se há algum interesse maior em 
contestar, que seja contestado. Em termos políticos, 
acreditamos que o desenvolvimento de Roraima possa 
ser alcançado sem prejuízo para os índios. 

O desenvolvimento econômico de Roraima, as 
várzeas de utilização, a expansão dos arrozais pode 
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muito bem ser feito em áreas que não sejam indíge-
nas. Aliás, na sua maioria, os arrozais implantados 
estão fora de área indígena. Não vejo como se possa 
dizer que a demarcação dessa área indígena impedirá 
o desenvolvimento de Roraima, motivará um retorno 
à dependência, que não trará oportunidades para o 
povo do Estado. Este povo valoroso, composto na sua 
maioria por pessoas que vieram para cá nos últimos 
30 anos, encontrará seu espaço, a sua identidade de 
forma harmônica com os interesses indígenas e da 
Nação brasileira como um todo.

Essas são as minhas palavras. (Palmas.)
(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – O primeiro a falar, pela ordem, é o Deputado 
Asdrubal Bentes.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Sr. 
Presidente, louvo a veemência e o zelo do Sr. Presi-
dente da FUNAI, e não poderia ser de outra forma: 
S.Sa. preside o órgão responsável pela política indi-
genista do País. Não tenho por que esperar que ele 
venha aqui contrariar a posição que exerce, senão só 
lhe restaria um caminho: pedir demissão.

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ – Deputado As-
drubal, mas ele tem que falar a verdade nesta Casa. 
Mentir, não. Tem que vir falar a verdade.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Va-
mos manter a elegância nos debates, pelo amor de 
Deus. Esta é a Casa da democracia e devemos ter 
respeito mútuo. 

Sr. Presidente da FUNAI que lamento não terem 
sido respondidas as 8 indagações que fiz, todas elas 
de cunho jurídico, absolutamente fundamentais para o 
deslinde da questão, porque ou o laudo antropológico 
é válido ou não é; ou cumpriu-se o preceito constitu-
cional ou não, e a partir daí é que vamos criar o nosso 
convencimento. 

Fiz, portanto, algumas indagações a S.Sa. que 
são absolutamente fundamentais para o entendimento 
da Comissão, que não é contra a demarcação.

O SR. MÉRCIO PEREIRA GOMES – V.Exa. me 
permite responder?

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Um 
minuto e concluirei. Ouvi atentamente V.Sa. e insisto 
que sou paciente, mas persistente.

Gostaria de reiterar a pergunta a V.Sa. referente a 
quantas portarias há sobre essa área, quais as áreas, 
de forma seqüencial; se houve fatores antropológicos 
novos de modo a propiciar o aumento de área, se o 
despacho do Ministro Nelson Jobim não foi levado na 
devida consideração.

Aliás, esse despacho não foi considerado somente 
nesse processo, mas em vários outros. Em quase todos 

os processos, o Ministro Nelson Jobim deu despacho 
com base no preceito constitucional, e nenhum deles foi 
respeitado. As portarias da FUNAI prevaleceram sobre 
o preceito constitucional. Quem afirmou isso não fui 
eu, mas um emérito constitucionalista, o Ministro Nel-
son Jobim. Todos os preceitos foram desrespeitados. 
Mais uma vez, neste processo, passou-se por cima do 
preceito constitucional, da decisão ministerial. 

O simples despacho de um novo Ministro revo-
gou o anterior, o que pode acontecer, mas desde que 
haja fundamentação coerente, que seria um novo laudo 
antropológico. A partir daí, abrir-se-ia novamente, na 
forma do rito processual do Decreto n.º 1.775, prazo 
para o contraditório e o devido processo legal.

Um dos motivos que me levam a inquinar como 
nulo o laudo antropológico é o não-reconhecimento de 
vilas, posses e cidades dentro da área pretensamente 
indígena. V.Exa. sabe que o preceito constitucional ex-
ige como primeiro requisito a posse permanente. Ora, 
se a área não está ocupada pelos índios, se já é uma 
cidade ocupada por índios e não-índios, ela não pode se 
constituir em área indígena, de acordo com os precisos 
termos do § 1º do art. 231 da Constituição Federal. O 
senhor também não respondeu a essa pergunta. 

Fiz ainda solicitação de todas as peças do pro-
cesso, da primeira página à atual, desde 1977. Temos 
de analisar a seqüência para tirar conclusões. 

Estou analisando o aspecto jurídico constitucional. 
A Constituição é a lei maior do País, vale para índios e 
não-índios, e deve ser respeitada por todos nós. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – A Mesa orienta o seguinte: por serem anti-regi-
mentais, dispensaremos os aplausos. 

A Mesa entende que houve perguntas que foram 
colocadas como resposta em cada uma. V.Sa. foi genéri-
co. O Deputado Asdrubal Bentes levantou uma questão 
de ordem. Como S.Exa. não ficou satisfeito com a 
resposta, gostaríamos de saber se V.Sa. poderia re-
sponder agora pergunta por pergunta ou deixaria para 
depois. 

Devemos colocar ordem na Casa. Vi a insatis-
fação dos Srs. Parlamentares em razão de V.Sa. ter 
sido genérico nas respostas, além de não responder 
a cada uma das perguntas. Se os Srs. Parlamentares 
estiverem satisfeitos com as respostas genéricas do 
Presidente da FUNAI, pararemos por aqui. Do con-
trário, os Parlamentares continuarão insatisfeitos com 
as respostas dadas. 

O Relator está aqui do meu lado e está angus-
tiado. Pediria a S.Exa. que mantivesse a calma, porque 
estamos tentando ordenar os trabalhos.

Proponho a S.Exa. que faça suas considerações 
finais para, em seguida, encerrarmos a reunião.
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Não posso satisfazer a todos. O Relator quer que 
a reunião seja encerrada, outro quer falar, outro está 
insatisfeito com a resposta recebida do convidado...

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Sr. 
Presidente, agradeço ao Presidente da FUNAI a pre-
sença até este momento. 

Sabemos que sobre esse assunto há muitas 
queixas, mas não tem jeito, Deputado Eduardo Val-
verde. Se abrirmos espaço para mais perguntas... Já 
são quase 9 horas da noite.

Na qualidade de Relator, tentarei expressar algu-
mas das angústias que sei são de muitos...

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Sr. 
Relator, só queria pedir ao Presidente da Mesa, que 
tão bem vem conduzindo os trabalhos, um pouco mais 
de calma e de imparcialidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Não posso atender a todos os interesses, que 
são diversos. O Relator tem um, V.Exa. tem outro, o 
Presidente da FUNAI tem outro, o Deputado Asbrubal 
Bentes não está satisfeito com as respostas. Então, 
não sei como fazer.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Sr. 
Presidente, peço paciência aos colegas e tentarei ex-
pressar um sentimento dos Srs. Parlamentares. De-
pois, devolveríamos a palavra ao Presidente da FUNAI 
e enceraríamos esta audiência. Sei que todos estão 
ansiosos para falar, não é Deputado Asdrubal?

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Sr. 
Presidente, o momento é importante para que o Presi-
dente da FUNAI possa esclarecer dúvidas e dissipar 
quaisquer mal-entendidos relativos a boatos veicu-
lados na região, os quais vêm causando transtornos 
à comunidade indígena. Essa intensa boataria tem 
conturbado o processo, dividindo as populações e 
gerando conflitos.

É importante que a FUNAI, o órgão estatal que 
tem o papel de prestar assistência à população indí-
gena, possa fazer tais esclarecimentos de modo a evitar 
que se criem cizânias devido a boatos, não a fatos.

O SR. DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES 
– Sr. Presidente, gostaria de pedir ao nobre Deputado 
Eduardo Valverde que fosse claro sobre os boatos de 
que fala, que nós desconhecemos.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – 
Bem, quem foi à Raposa Serra do Sol e visitou as co-
munidades viu que havia informações desencontradas, 
que chegaram a dividir as populações macuxis; infor-
mações como as de que, com a demarcação, a as-
sistência médica deixaria de ser prestada, as estradas 
não receberiam manutenção e casamentos inter-raciais 
seriam desmanchados, separando esposos. Enfim, são 
boatos, sem qualquer fundamentação legal.

Não à toa perguntei ao Presidente da FUNAI 
sobre quais planos aquela instituição tem para a ar-
rumação interna após a demarcação, que creio será 
homologada da forma proposta, de modo que não haja 
nenhum prejuízo às populações indígenas.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – O re-
ceio de que os não-índios sejam retirados é pertinente. 
Afinal, o próprio Decreto n.º 1.775 prevê que, constatada 
a presença de não-índios na área demarcada, a FU-
NAI deverá removê-los e reassentá-los com o apoio 
do órgão competente, no caso o INCRA. Então, não se 
trata de boataria, mas de temores baseados em fatos 
verídicos, com fundamento no referido decreto.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Não 
tem fundamento. Essas decisões cabem tão-somente 
(ininteligível).

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Vamos deixar de conversas paralelas?
O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 

– Sr. Presidente, pela ordem. Uma coisa que me ofende 
muito é quando alguém transmite uma imagem nega-
tiva do meu Estado. Por isso falei naquele momento, 
e V.Exa. não estava presente, que não falo dos outros 
Estados para evitar cometer injustiças. 

Falar em boatarias é mais ou menos colocar o 
Estado numa fofoca só. Se temem que as estradas não 
sejam mantidas é porque elas não o foram no caso dos 
ianomâmis, assim como as da região de São Marcos – e 
isso não são boatos, são fatos. Tentem andar por uma 
estrada de São Marcos; não vão conseguir. Se temem 
que cônjuges sejam separados é porque houve o caso 
do Sr. Dilson Cabral, que precisou entrar na Justiça e 
ganhar a causa para voltar a ter direito de morar com 
sua esposa e os filhos na colônia indígena.

É preciso, então, cuidado antes de chamar a isso 
de boatos. Vejam que estou citando nomes, com o do 
Sr. Dilson Cabral, que, repito, teve de entrar na Justiça 
para voltar a viver com sua esposa na comunidade in-
dígena. Na região de São Marcos, onde a demarcação 
já está homologada, todas as estradas se acabaram, 
o que é queixa constante dos indígenas.

Quanto ao fato de o setor de saúde vir a acabar, 
é a primeira vez que ouço esse boato da sua boca; 
nunca tinha ouvido falar.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Eles 
queriam fechar os hospitais de lá.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – O Sr. Presidente da FUNAI já deu sua resposta 
genérica, mas os Srs. Deputados não estão satisfeitos 
com a resposta. Já são 20h34min e, embora a reunião 
esteja sendo gravada, há situações que deverão ser 
fiscalizadas por este Congresso ou pelo Poder Exec-
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utivo. Então, passo a palavra ao Sr. Relator, que tem 
por obrigação tentar absorver todo conteúdo e encer-
rar esta sessão. 

Com a palavra o Sr. Relator.
(Não identificado) – Sr. Presidente, Sr. Rela-

tor, deixe-me apenas fazer uma sugestão. Houve um 
bate-boca aqui, mas o Deputado Asdrubal Bentes 
encaminhou algumas questões não respondidas pelo 
Presidente da FUNAI. Certamente outros Parlamentares 
formularam questões que também não foram respon-
didas. Indago se as perguntas podem ser respondidas 
individualmente. Ele falou e depois 10 falaram, e o as-
sunto ficou do mesmo jeito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – A Presidência usou o seguinte expediente: o 
Sr. Presidente encerrou sua exposição. É uma questão 
do Presidente, e agora S.Exa. está achando que pode 
responder uma por uma.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Sr. 
Presidente, quero evitar polêmica e, dado o adiantado 
da hora, me darei por satisfeito se o Sr. Presidente 
puder, em um prazo de 48 horas, remeter as respos-
tas às minhas indagações. Eu aceito, acato e levarei 
à discussão dos meus pares. 

(Não identificado) – Sr. Presidente, uma sug-
estão. Todas as perguntas foram gravadas...

O SR. MÉRCIO PEREIRA GOMES – Eu não me 
eximo de responder as perguntas específicas. Eu mes-
mo disse que vou responder agora de forma abrangente 
e filosófica, mas estou à disposição para responder as 
perguntas específicas, que estão anotadas aqui. Algu-
mas do Deputado Asdrubal, que me honra com suas 
indagações jurídicas, eu posso responder, outras talvez 
não possa, mas terei a lealdade de dizer diretamente 
a S.Exa. aquilo que posso responder.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Vou deixar bem claro, pela responsabilidade 
que tenho ao presidir esta Comissão. Eu acatei a de-
cisão do Presidente da FUNAI que disse ter encer-
rado suas explicações. Quero deixar bem claro, está 
sendo gravado isso. Houve a insatisfação do Plenário 
pelo fato de o Presidente da FUNAI não ter respon-
dido item por item. Então, o Presidente da FUNAI volta 
atrás e passa a responder pergunta por pergunta feita 
pelos Srs. Parlamentares. Há duas possibilidades: ou o 
Presidente da FUNAI responde por escrito, como foi a 
proposta do Deputada Asdrubal, e S.Exa. e os demais 
Parlamentares se contentam com isso, ou encerramos 
esta sessão. Antes, porém, passo a palavra ao Sr. Re-
lator, que está ansioso aqui do meu lado, me deixando 
até constrangido. Fique tranqüilo, Sr. Relator. A cada 
minuto S.Exa. diz que quer falar, quer terminar.

Portanto, vou passar a palavra ao Sr. Relator, que 
é pessoa importante aqui, vai elaborar o relatório, que 
vamos aprovar ou não. Com a palavra o Sr. Relator. As 
perguntas ficam para serem respondidas por escrito, e 
encerraremos a sessão com as palavras do Relator.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Sr. 
Presidente, vou expressar minha posição até discor-
dando em alguns pontos do Presidente da FUNAI. 
Como teve a pergunta do Deputado Alceste Almeida, 
não dá para S.Sa. não falar depois. Vou fazer esta in-
tervenção e depois o Presidente da FUNAI responde 
e encerramos a sessão. Não tem muito mistério: o 
Presidente responde a pergunta do Deputado Asdrubal 
Bentes e as minhas. 

Presidente, confesso que esperava mais da sua 
intervenção final. Estamos em um Parlamento cheio 
de contradições. V.Exa. é funcionário do Governo Fed-
eral e não representante do Conselho Indígena de Ro-
raima, o CIR. O representante do CIR vem aqui com 
suas posições mais duras. É tarefa do Governo Fed-
eral tentar achar uma saída; não dá para se resolver 
na marra e depois ir ajeitando. Não é nesse “vai ou 
racha”. Isso, em vez de acalmar a situação no Estado 
e ajudar a pacificação, agrava o problema.

Estou falando isso porque senti aqui um clima de 
desconforto entre vários Parlamentares. Existe prob-
lema nos números; eu estive lá também. Tudo bem, 
eu queria obter mais dados e os peguei do pessoal 
do Conselho Indígena de Roraima, da Sociedade de 
Defesa dos Índios Unidos do Norte de Roraima – SO-
DIURR. Em relação à ligação da FUNAI com o CIR, às 
vezes, parece incontestável. Mas há outras entidades 
lá. A tese do partido único morreu. Não é apenas uma 
entidade que representa os indígenas. E há conflitos 
de números. Fala-se em número de malocas, no ta-
manho das comunidades. Raposa, Contão e Flechal 
são maiores. Confesso que, quando ouço dizer que 125 
é o mesmo que 15%, não tenho esses dados. Queria 
tê-los para saber qual a diferença de posição. Essa 
dúvida existe entre muitos que foram lá. A intervenção 
de V.Sa. parecia demonstrar os lados brigando. Eu que-
ria que a FUNAI permanecesse, Deputado Eduardo 
Valverde, no meio.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Mas 
a postura dela é essa, não está errado. Seria errado 
se defendesse outra posição.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Essa 
função é do CIR. A FUNAI tem de ajudar em um im-
passe como esse. É um órgão do Governo, tem de 
ajudar a resolver esses problemas.

Fico preocupado porque temos uma luta danada 
aqui. Sou da base do Governo, sou do PT, e devemos 
consolidar minimamente uma relação aqui dentro de 
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maioria e tudo mais. Se cada representante do Governo 
que vier aqui criar uma situação como esta, nosso Gov-
erno ficará em completo isolamento. Essa é uma preo-
cupação que nós temos. Então, penso que podemos 
jogar no meio campo; é esse papel que quero, mesmo 
que não haja possibilidade de consenso. Não é pos-
sível, nesta Casa legislativa, dizer que vamos fazer e 
depois se ajeitar. Não dá. Está errado.

Há problemas. Gostaria de saber os números a 
respeito da indenização. O Presidente da Comissão 
encaminhou um ofício à FUNAI, no dia 4 de março, 
pedindo justamente esses dados. Esse negócio de 
indenização não é o centro deste debate, mas vi que 
um bocado de Deputado tem dúvida. Eu fui lá, e a lista 
de pessoas que lutam por isso, há 20 anos, é grande 
mesmo. Ou está todo mundo mentindo? Ou não tem 
problema? Isso nós temos que ver.

Presidente, V.Sa. menospreza uma questão que 
para mim é central, o papel do Presidente da Repúbli-
ca nesse processo, como se já estivesse tudo feito. 
A FUNAI e os técnicos têm uma visão do problema, 
mas surgem outros problemas. Na verdade, esse é o 
erro da legislação, acaba tudo sob responsabilidade 
do Presidente da República. Veja bem, o Exército, 
nada mais natural, o CIR está lá, tem sua posição, a 
FUNAI também, mas tem outro debate, que é sobre 
a soberania nacional, a importância daquele território. 
Ninguém está falando em invasão de áreas, mas não 
somos bobos. Analisamos a situação do mundo in-
teiro, a disputa que existe em áreas estratégicas no 
mundo inteiro. Então, é a FUNAI que tem de entender 
da necessidade de um pelotão do Exército ali? Não. A 
responsabilidade cai sobre o Presidente da República. 
Há outras questões que fazem parte da demarcação, 
sejam ligadas à soberania nacional, sejam questões 
federativas, econômicas ou políticas. Não é possível 
desconsiderar que tem um Estado com sua represen-
tação legal que se levanta contra isso. Não é só esse 
dado que temos de considerar, mas é um dado que 
devemos levar em conta. 

Vejam bem, os senhores fizeram um trabalho, 
têm o laudo antropológico, a posição da FUNAI. Cabe 
ao Presidente da República analisar todas as outras 
conseqüências. A Dra. Guiomar fez um trabalho, veio 
aqui, mas há outras questões na demarcação de uma 
área. 

Penso que devemos ter mais bom senso para 
avançar. Falo isso para V.Sa. também. É preciso termos 
noção de como as coisas acontecem. Volto a dizer, veja 
bem, a posição do Presidente da FUNAI ao final, no 
tudo ou nada, provoca um impasse, porque há outra 
posição extremada do outro lado, que é a de anular 
tudo, por considerar tudo errado. 

Então, pedi mais flexibilidade da FUNAI e dos fun-
cionários do Governo neste debate. Estou convencido 
de que – digo isso ao representante do CIR – temos 
de demarcar essa área com urgência. A sensação que 
tenho é de que, na marra, não sai nada. Tenho con-
versado com muitos que afirmam que, na marra, não 
sai nada; sem uma discussão mínima, não sai nada.

Peço desculpas ao Dr. Mércio por falar isto, mas 
ele me decepcionou um pouco no final. Tínhamos de 
tentar construir um consenso mínimo, não podemos 
fechar as portas e acirrar mais essa crise. Peço des-
culpas por qualquer atitude mais dura com o Presi-
dente da FUNAI, cuja atitude deve ser elogiada. Ficou 
até esta hora, participou do debate, mas discordo do 
caminho, que penso que não ajuda, atrapalha, acirra 
o conflito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – São palavras do nosso Relator.

Com a palavra o Presidente da FUNAI, para suas 
considerações finais.

O SR. MÉRCIO PEREIRA GOMES – Obrigado, 
Sr. Presidente, Sr. Relator, tomo suas palavras com 
muito respeito. Na devida consideração que cabe a um 
servidor público, em cargo de confiança da Presidência 
da República e do Ministro da Justiça, creio que tenho 
deveres, como Presidente da FUNAI; tenho conheci-
mento do processo de demarcação de área, de todos 
esses conflitos; tenho noção razoável da dimensão 
dessa questão, do respeito que cabe a esta Casa de 
ouvir a todos e da responsabilidade de falar aqui sobre 
a posição da FUNAI.

Essa decepção que provoquei talvez seja devido 
a meu cargo, por um lado; por outro, à minha convicção. 
Nesse sentido, peço desculpas por decepcionar V.Exa., 
os Deputados Federais e o nobre Senador – a quem 
gostaria de ter ouvido, o que é sempre uma satisfação; 
certamente o ouvirei amanhã. 

Estou aqui, ouvi os Deputados, ouvi as consid-
erações e fiz anotações das perguntas. Se puder, 
responderei uma ou outra, ou uma por uma. Disse, 
Sr. Presidente, que ia responder, em primeiro lugar, 
abrangendo as questões de fundo político, de fundo 
social e antropológico e depois responderia uma por 
uma. Houve um transtorno e não foi possível detalhar. 
Mas não foi, de modo algum, uma tentativa de fugir 
dessas questões, que são muito importantes.

Vou responder uma por uma, rapidamente. 
A indagação principal do Deputado Eduardo Val-

verde é quanto ao tipo de ressarcimento, uma vez ho-
mologado. Há uma comissão interministerial, dirigida 
pela Casa Civil, que está fazendo esses estudos. Esses 
estudos estão relacionados com uma série de proje-
tos sobre Roraima. Um estudo que abrange questões 
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fundiárias, questões urbanas de ressarcimento ou 
de consolidação das terras urbanas de Boa Vista, de 
devolução de prédios, uma série de questões trazidas 
pelo Governo do Estado e seu Procurador em diversas 
reuniões do Ministério da Justiça. Está sendo encamin-
hado um relatório que vai definir o que o Estado fará. 

Do ponto de vista da FUNAI, o ressarcimento é 
sobre as benfeitorias, aquelas de boa-fé. E isso vai ser 
estudado. Em 1999, tínhamos uma lista de 204 benfeito-
rias de boa-fé, 204 propriedades, das quais 17 estavam 
desocupadas. Foram feitos estudos das indenizações 
devidas para cerca de 140 propriedades; estão rela-
cionadas ainda 67, inclusive, 7 ou 9 vieram após, que 
são de arrozeiros. Isso terá de ser reavaliado.

Em relação ao desenvolvimento econômico de 
Roraima, como Presidente da FUNAI, não posso dizer 
mais do que um cidadão. Roraima tem seu caminho 
para se desenvolver, não vejo como a homologação 
dessa área pode resultar em prejuízos impressionantes 
como às vezes se fala. Alguns têm visão catastrófica 
do mundo e simbolicamente está relacionado com 
outros assuntos para Roraima, para suas lideranças 
autóctones – aqueles que nasceram lá, aqueles que 
vieram de fora, aqueles que estão se consolidando 
atualmente, aqueles que querem ser líderes políticos 
e fazem discurso político desde já. 

Então, sobre essa questão, falo como um simples 
cidadão, e não como Presidente da FUNAI, pois não 
tenho conhecimento profundo do assunto.

Há uma série de pontos a respeito dos quais o 
Deputado Asdrubal Bentes pediu para eu mandar es-
clarecimentos por escrito, mas posso comentar ver-
balmente. O primeiro deles é como se evitar o conflito. 
Sobre esse assunto falei só em termos genéricos. Não 
posso explicar como se evita conflito. Não há estraté-
gia de como se evitar um conflito. Há várias visões de 
como se faz. 

Acredito que o povo Macuxi não vai entrar em 
conflito. Os Macuxis vão se acomodar, entender e bus-
car as suas possibilidades maiores. Essa é a minha 
impressão. 

O Deputado Asdrubal Bentes perguntou quantas 
portarias vinham sendo feitas. Aqui tenho um relatório 
que fala: uma começou em 1977, não deu em nada; 
outra foi feita em 1979, resultou na proposta de 1 milhão 
350 mil; depois veio uma outra mais adiante. Então, há 
5 ou 6 portarias, Deputado. Elas não estão aqui, mas 
serão mandadas por escrito. 

S.Exa. perguntou em relação ao Ministro Nelson 
Jobim, que sustou a portaria anterior, a de 1993, na 
época em que foi Ministro. Fez uma proposta que não 
resultou em nenhuma portaria. Depois, foi dito que 
a FUNAI induziu o Ministro Renan Calheiros a essa 

proposta. Ora, o Ministro Renan Calheiros, um homem 
dessa categoria, induzido! A proposta foi levada para 
sua consideração. Acho que não é exatamente a ter-
minologia adequada para se aplicar em relação ao 
Ministro Renan Calheiros. 

S.Exa. também me perguntou se eu conhecia 
um parecer da auditoria que manda demarcar área 
descontínua. Eu não conheço esse parecer da audi-
toria. Não sei se uma auditoria pode mandar demar-
car em área descontínua. Que legitimidade tem essa 
auditoria para fazer isso?

Enviar à Comissão todas as peças que contam 
no processo de demarcação, nós podemos enviar. Se 
a Comissão realmente quiser esse processo todo, nós 
enviaremos. O Deputado Luciano Castro, pelo que en-
tendi, já tem essa documentação. Levará algum tempo, 
porque são calhamaços para serem trabalhados.

O Deputado Colbert Martins comentou algumas 
coisas gerais também sobre demarcação contínua e 
descontínua. O que eu acho disso? Bom, isso já está 
evidente. A FUNAI desagrada a todos. Já respondi a 
esta observação tempestiva do Deputado. Rodovia que 
impede a passagem de Waimiri a Atroari. Isso está rela-
cionado com a rodovia Manaus—Boa Vista, a BR-174. 
No ponto da entrada dos índios Waimiri-Atroari – que eu 
acho que compreende 70 quilômetros – ela é fechada 
por uma corrente entre 6 horas da tarde e 6 horas da 
manhã, dando prosseguimento a um processo que já 
vinha sendo feito desde a época do Exército. Depois, 
devolveu-se a corrente para o Projeto Waimiri/Atroari, 
financiado pela ELETRONORTE junto com a FUNAI 
e com os índios Waimiri-Atroari.

Isso tem sido feito durante uma série de anos. A 
FUNAI não tem nenhuma outra atividade contrária ou 
a favor dessa questão. 

O Deputado Lindberg Farias também tem feito 
muitas observações sobre como sair do impasse. É 
papel dele, como Relator. S.Exa. está buscando de 
vários modos, e eu espero que compreenda a posição 
da FUNAI.

O Deputado Luis Carlos Heinze, do Rio Grande 
do Sul, falou sobre a questão de subestimação do 
número de índios das duas cidades. Quero esclarecer 
também que uma cidade chamada Pacaraima está na 
outra área indígena, que é de São Marcos. Então, não 
é para ser confundida.

Há anos a FUNAI quis demarcar área específica 
e até fazer o contorno do que é Pacaraima, para deixar 
diferenciado. E essa cerca foi derrubada. Então, a FU-
NAI tem feito gestões em relação a Pacaraima.

Em relação ao Uiramutã, nossa visão é a seguinte. 
Por se tratar de um Município que tem 92% de índios, 
foi criado em 1995, após o reconhecimento da terra, 



Setembro de 2004 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 18 40487 

e tem 510 pessoas, a grande maioria na sede é indí-
gena. Não é de fato um Município no sentido consoli-
dado da palavra. Aliás, a FUNAI já retirou Municípios 
que foram realizados após a Constituinte de 1988, in-
clusive no Maranhão, pois havia tentativa numa área 
demarcada, chamada São Pedro dos Cacetes, onde 
foi criado o Município.

Sou contrário à presença de Uiramutã e Pa-
caraima. É uma questão a ser discutida, na minha 
opinião.

Parceira. Índios não querem a tutela da FUNAI. 
Isso é uma coisa importante, e que foi falada aqui pelo 
Silvestre. A FUNAI recebe isso com muita clareza. Se 
não quer, não quer. A tutela nunca foi impedimento para 
nada. Desde que Juruna foi para a Holanda com pas-
saporte dado pelo Supremo Tribunal Federal nenhum 
índio tem empecilho algum pela tutela, que serve tão-
somente para estar ao lado dele juridicamente. Ele tem 
direito a carteira de identidade, a passaporte, a viajar 
como quiser; tem salvo-conduto, faz o que quer. Mas 
se alguém diz que não quer ser mais, vai lá, não há 
problema. O art. 231 não faz nenhum...

O SR. SILVESTRE LOCÁDIO DA SILVA – Presi-
dente, uma questão de ordem. Quero só dizer ao sen-
hor que, na condição de presidente de organização 
indígena, fui fazer convênio com o BASA e não pude. 
Por isso é que falei aquilo. O senhor está dizendo que 
temos direito a isso e àquilo outro, mas eu fui fechar um 
convênio com o BASA e não tive como fazê-lo, porque 
sou índio e moro em terras indígenas. 

O SR. MÉRCIO PEREIRA GOMES – Sim, senhor. 
O BASA que o senhor diz é o Banco da Amazônia, não 
é? É porque a terra é da União, e o senhor não pode 
dar a terra como garantia. Mas se o senhor der outra 
coisa como garantia, o senhor poderá.

(Não identificado) – Mas não era para dar a terra 
como garantia, mas como associação de produtor. 

O SR. MÉRCIO PEREIRA GOMES – Eu acho que 
não há nenhuma dificuldade. Os índios Caingangues, 
do Rio Grande do Sul e do Paraná, fazem convênios e 
empréstimos. Os índios do Maranhão já fizeram isso. 
Então, não vejo por que não pode ser feito. Certamente 
não é por uma determinação jurídica que não pode 
ser feito. O que não pode ser feito é você dar a terra 
como garantia.

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– Presidente, é bom o senhor dizer isso, porque há 2 
projetos parados, dos índios do Flechal e dos índios 
da Barata – a Barata já é homologada, e o Flechal é 
a comunidade de Uiramutã. Eles estão esperando há 
quase 1 mês o Presidente da FUNAI dar autorização. 
O banco já autorizou, o Ministério do Meio Ambiente 
também, mas o Presidente da FUNAI não autoriza.

O SR. MÉRCIO PEREIRA GOMES – O senhor 
me falou isso, Deputado, e eu disse que não tinha 
chegado em minhas mãos nada sobre esse assunto. 
Uma vez chegado o assunto em minhas mãos, vamos 
fazer. Mas o senhor fala como se tivesse estado na 
minha mão; não esteve.

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– Não, não é na mão do senhor, não, é que respeita-
mos a hierarquia, fomos falar com a FUNAI, lá onde 
fizemos as reuniões para discutir isso aí.

A SRA. DEPUTADA SUELY CAMPOS – Sr. Presi-
dente Mércio, minha pergunta é importante e angus-
tiante. O senhor está com ela aí?

O SR. MÉRCIO PEREIRA GOMES – Estou com 
ela aqui. Anotei aqui duas questões. Uma delas é: 
Algum produtor rural desalojou índios? Essa é uma 
pergunta que a Antropologia e a História respondem. 
É claro que desalojou. Ao longo da História, têm feito 
vários desalojamentos.

A SRA. DEPUTADA SUELY CAMPOS – Especí-
fico. Se algum fazendeiro mandou o índio sair e ficou 
lá no lugar dele.

O SR. MÉRCIO PEREIRA GOMES – Mas é claro 
que já aconteceu, Deputada.

A SRA. DEPUTADA SUELY CAMPOS – Mas 
isso é genérico, Presidente.

O SR. MÉRCIO PEREIRA GOMES – A senhora 
quer que eu dê nomes, que eu vá fazer pesquisas? 
Posso enviar para a senhora todos os processos em 
que houve desalojamento de índios, conflitos entre ín-
dios e fazendeiros. Não tenho os nomes aqui.

A SRA. DEPUTADA SUELY CAMPOS – Sim, 
mas na Raposa, sobre a qual estamos falando...

O SR. MÉRCIO PEREIRA GOMES – Mas a Ra-
posa é uma terra indígena, Deputada, já reconhecida. 
Como alguém vai desalojar?

A outra pergunta é: A FUNAI está fazendo estu-
dos para ampliar as áreas? Eu respondo que não, que 
a FUNAI está fazendo estudos para mais 3 áreas em 
Roraima: Trombeta – Mapuera, que pega uma parte 
de Roraima e outra mais a sudeste; Tabalascada, em 
processo de demarcação; e Anaro.

A SRA. DEPUTADA SUELY CAMPOS – An-
aro?

O SR. MÉRCIO PEREIRA GOMES – É, não há 
mais nenhuma outra área em estudo de ampliação.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HEINZE – 
Presidente, quando o senhor colocou que eles não 
tinham titulação e já entraram depois dos índios, só 
para esclarecer pergunto se há dados diferentes dos 
que o senhor citou. É importante que seja esclarecida 
essa situação. 
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O SR. PAULO CÉSAR JUSTO QUARTIERO 
– Estão falando que nós invadimos área indígena. 
Na realidade, não é isso. Também não adianta ficar 
questionando isso. O Deputado Luciano apresentou 
aqueles dados dizendo que houve manipulação mali-
ciosa de números e forjamento de documentos. Então, 
isso compromete o diálogo aqui. 

Em todo caso, por questão de ordem, nós está-
vamos dentro de uma área não indígena. Depois da 
ampliação é que ficamos dentro dela.

O SR. MÉRCIO PEREIRA GOMES – Não é ver-
dade, Sr. Quartiero.

O SR. PAULO CÉSAR JUSTO QUARTIERO 
– Espera um pouco. 

Eu não trouxe documentos, mas há produtores 
lá que têm títulos definitivos expedidos pelo INCRA 
e com negativa da FUNAI. Isso é fato público. Como 
se explica isso? A FUNAI deu a negativa porque não 
tinha interesse pela área, foi titular desse terreno. nós, 
arrozeiros, entramos lá para plantar e agora somos in-
vasores? É complicado! Mas tudo bem. Eu dispenso 
as explicações, porque, realmente, não leva a nada. 
Temos de dialogar com seriedade. Temos de nos ater 
à verdade. O Luciano nos mostrou muito bem que isso 
não está acontecendo. 

O SR. MÉRCIO PEREIRA GOMES – Já disse 
ao Deputado Luciano que se ele quiser entrar com um 
processo para averiguar os fatos, esteja à vontade. Eu 
assumo os erros anteriores, caso haja. 

O SR. PAULO CÉSAR JUSTO QUARTIERO – É 
muito bonito esse órgão assumir os erros. Mas não 
podemos entregar o destino de um Estado, que tem 
praticamente o tamanho do Estado de São Paulo, com 
350 mil habitantes, a um órgão considerado inábil e 
ineficiente por todos. Como vão entregar o destino de 
chefes de família para esse pessoal?!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Devolverei a palavra ao Presidente da FUNAI. 
Caso contrário, não sairemos daqui. 

O Presidente da FUNAI afirma – e está sendo 
gravado – que os arrozeiros estão em área indígena. 
O representante dos arrozeiros diz que quando entra-
ram lá não era área indígena, só depois de ampliada 
é que passou a ser. Temos de checar quem está fa-
lando a verdade. Não posso me posicionar no mo-
mento, porque estou presidindo a reunião. Quem está 
falando a verdade?

É o Congresso Nacional, que foi até Roraima? É 
o Presidente da FUNAI, que contradita o presidente de 
uma associação, trazendo inclusive documentos expe-
didos pelo INCRA e com a negativa da FUNAI? Quem 
está falando a verdade neste momento? Dizer que vai 
assumir toda a responsabilidade é muito fácil. Temos 

de resolver um problema da Nação. Inclusive, o nosso 
Relator tentou achar desesperadamente uma saída. 

Estou falando como brasileiro. Presidente, será 
que o senhor está falando a verdade, contrariando um 
documento?

Faço questão de saber quem está mentindo: se o 
Presidente da FUNAI ou se o Presidente da Associação 
dos Produtores de Arroz. Nós não estamos aqui para 
escutar mentiras. Deixo claro que esta reunião está 
sendo gravada. Quero as notas taquigráficas de toda 
a reunião para levantar essa questão. O Presidente da 
FUNAI, perante esta Comissão, faz uma afirmação, e 
o Presidente da Associação dos Produtores de Arroz 
contradita. Afinal, quem está com a verdade?

Passo a palavra ao Presidente da FUNAI, para 
dar continuidade aos trabalhos.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Não 
se trata de falar ou não a verdade. Todo fato jurídico é 
embasado em documento. Há portarias que estabel-
ecem datas e há portarias que ampliam áreas. O Presi-
dente da FUNAI não mentiu, porque ele está pautado 
em documentos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Não estou falando que o Presidente da FUNAI 
mentiu. Estou falando que ele fez uma afirmação e 
que houve o contraditório de outra pessoa, também 
responsável pelo que diz aqui. Quem está falando a 
verdade?

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Sr. 
Presidente, não está em jogo aqui a validade da por-
taria. Está-se discutindo aqui que alguns setores de 
Roraima estão contestando as portarias da FUNAI. 

(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Michelet-

to) – Peço que a senhora tenha respeito por esta Casa. 
Estou dando a minha participação como Parlamentar. 
Estou conduzindo esta Presidência com a maior impar-
cialidade possível, ouvindo a todos, e gostaria que a 
senhora permanecesse na sua cadeira, ouvindo. Aliás, 
a senhora não tem direito de palavra aqui dentro.

Com a palavra o Sr. Presidente da FUNAI, para dar 
continuidade às respostas aos Srs. Parlamentares.

O SR. MÉRCIO PEREIRA GOMES – O Depu-
tado Fernando Gabeira fez considerações sobre a in-
compatibilidade entre fronteiras, e é evidente que não 
há incompatibilidade. O Ministro da Defesa esteve no 
Senado Federal e demonstrou que não há incompati-
bilidade. 
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O Deputado Fernando Gabeira pediu um laudo 
ecológico sobre a poluição da área, promovida pelos 
arrozeiros. Esse laudo está sendo providenciado pelo 
IBAMA, que vai fazer um estudo sobre essa área. S.Exa. 
falou também sobre um projeto maior para Roraima. 
E é claro que isso está na cabeça do Presidente da 
República. 

O Deputado Alceste Almeida também fez consid-
erações genéricas sobre a imposição internacional de 
engessamento da Amazônia. Essa é uma questão que 
poderíamos debater de outro modo. Aqui também não 
cabe mais nenhuma resposta específica. 

S.Exa. disse que a lei etnoambiental surgiu de-
pois e, portanto, até diminuiria ou aumentaria, quem 
sabe? Não sei bem o que é. O fato é que seguimos a 
lei e os seus prosseguimentos. Não posso dizer se a 
lei etnoambiental regulamentaria as terras indígenas 
diferentemente da forma como foram regulamentadas 
em tempos anteriores ou não. Estamos pautados pela 
Constituição brasileira.

O Deputado Dr. Rodolfo Pereira fez considera-
ções sobre a questão de perda de terras e também 
uma análise político-histórica sobre a relação da tribo 
Macuxi na Guiana. O Rio Runoni foi questão de dis-
puta, e terminou havendo a disputa no Rio Ireng ou 
Maú. Enfim, foi uma consideração erudita do Deputado. 
Acho que S.Exa. não queria algo em especial. Em um 
momento S.Exa. disse que eu tinha dito que os índios 
que invadiram a FUNAI, no início de janeiro, e os da 
aldeia do Contão que prenderam os missionários da 
Consolata tinham sido controlados e manipulados pelo 
movimento em Roraima. A palavra que usei foi “alicia-
dos”. O movimento não foi criado pelos índios, e sim, 
por lideranças econômicas da área. Os índios foram 
aliciados, isso é evidente. Eles foram levados de camin-
hão para a sede da FUNAI. E depois a FUNAI é que 
pagou a retirada dos índios. Veja também isso. 

A palavra que usei foi “aliciados”. Você convoca. 
Não disse que houve manipulação. Não tenho motivo 
algum para dizer que os índios Macuxi, como fizeram 
os outros 3 que falaram aqui... Todos eles têm capaci-
dade de reconhecimento político. Aliciamento é uma 
coisa que as pessoas fazem. Não usei as palavras 
“manipulação” nem “controle”. 

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– Pode ser que a palavra “aliciado” esteja bem definida 
neste momento. Mas quando houve aquela entrevista, 
percebemos bem que V.Sa. disse que os índios estavam 
naquele movimento porque tinham sido aliciados por 
alguns fazendeiros. O senhor completou.

O SR. MÉRCIO PEREIRA GOMES – O que 
disse, Deputado, com licença, é que os índios eram 
minoria...

O SR. DEPUTADO Dr. RODOLFO PEREIRA 
– Exatamente. Que eram minoria.

O SR. MÉRCIO PEREIRA GOMES – ... e essa 
minoria tinha sido aliciada para aquele movimento.

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– Há duas questões, uma, que não acreditamos que 
o Jonas Marcolino possa ser aliciado. Só para V.Sa. ter 
uma idéia, ele é meu amigo há muitos anos e nunca 
votou em mim, embora eu tenha pedido o seu voto, 
muitas vezes. Eu não consegui convencê-lo a votar 
em mim.

O SR. MÉRCIO PEREIRA GOMES – Certamente 
ele votará, daqui por diante, Deputado.

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– Preste atenção, no mesmo local onde tive a maio-
ria dos votos. Então, ele é muito difícil de ser aliciado. 
V.Sa. tem de tomar cuidado. Parece-me até que está 
discriminando o povo. 

A outra questão...
O SR. MÉRCIO PEREIRA GOMES – Se olhar-

mos no dicionário o que é “aliciar”, veremos que não se 
trata de uma palavra feia. Aliciar é convocar pessoas 
para pertencer a um mesmo movimento.

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– Quanto à outra questão, a quantidade de índio, V.Sa. 
está desdobrando o sentido da palavra quando diz: “Nós 
temos a maioria, porque mais de 100 comunidades in-
dígenas estão a nosso favor”. Se eu perguntar para o 
Jonas Marcolino... Vou pedir que ao Jonas...

O SR. JONAS MARCOLINO – Quero explicar 
essa questão. Moro no Contão, nasci e fui criado no lo-
cal. Tenho 35 anos. Vim para fazer Direito, como disse. 
As comunidades de Araçá, Olho D´Água e Contão 
são contrárias à demarcação em área contínua. Em 
volta dessas comunidades estão Perdiz, Congresso, 
Gavião, Constantino, Curapá, Caranguejo, Uxi, Limão, 
Maravilha, São Bento, Machado, Monte Cristal, Pedra 
do Sol e Cantagalo. Todas essas comunidades, juntas, 
não têm a mesma população de Araçá, Olho D´Água e 
Contão. Elas são a maioria em comunidades. Se V.Sa. 
mandar levantar dados dessas comunidades que estou 
citando verá que se tratam de comunidades com 2, 3 
famílias. V.Sa. pode afirmar que são 125 a favor, mas 
se tratam de comunidades com 2 famílias. O Contão 
tem 160 famílias; o Araçá, 60; o Olho D’Água, 30. O 
senhor vai verificar essas diferenças. Isso tem que ser 
constatado. 

O SR. MÉRCIO PEREIRA GOMES – Obrigado, 
Sr. Jonas Marcolino, pelo seu esclarecimento. Penso 
que essa questão está esclarecida. Eu disse a maioria 
das comunidades, e isso foi confirmado agora. 

A Deputada Maria Helena me fez umas pergun-
tas muito importantes, como sempre. Uma delas está 
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relacionada com a imagem da FUNAI. O orçamento 
da FUNAI é muito ruim. Todo o mundo sabe disso. No 
ano passado pedimos crédito suplementar. Aliás, esse 
crédito suplementar de 30 milhões estava lá numa das 
Comissões que tinham direito a 5 projetos no valor de 
30 milhões. Havia 6 projetos, e, do dia para a noite, 
foi mudado o projeto e a FUNAI ficou fora. O orça-
mento da FUNAI é de 93 milhões. Vamos enviar ao 
Presidente da República mensagem pedindo crédito 
suplementar de 60 milhões, para que possamos dar 
prosseguimento aos vários projetos de demarcação 
de terra e de assistência. 

O orçamento da FUNAI é mínimo. A FUNAI não 
cuida mais de uma série de assuntos importantes, 
como cuidava anteriormente. Ela não cuida mais da 
parte de saúde, que está com a FUNASA. A FUNASA 
tem um orçamento de 258 milhões de reais para este 
ano, está em processo de remodelação. Ela alega – e 
mostra números – ter melhorado a saúde dos índios 
em vários aspectos, em vários outros não. Há mui-
tas reclamações. Quando a FUNASA deixou a parte 
da saúde, foi como se tivesse arrancado um pedaço 
do nosso braço, pois não temos mais como fiscalizar 
esse aspecto. 

Logo que conseguirmos os DAS que estão sendo 
distribuídos, vamos criar uma coordenação geral de 
saúde para ter mais atuação nessa área. 

Foi tirada também a educação. Passou para o 
Ministério da Educação, por meio do FUNDEF, que 
tem de 80 a 100 milhões de reais. Isso depende do 
FUNDEF, das Prefeituras, da proporção de jovens índios 
para jovens brasileiros, para ver qual a porcentagem 
que vai cair. Como sabemos, o FUNDEF sempre sofre 
dificuldades na sua aplicação. Também é uma coisa 
difícil. Temos uma coordenação geral que acompanha 
melhor essa questão. Com isso, temos 1.300 índios 
em universidades. Recentemente, a Universidade de 
Brasília fez um convênio com a FUNAI abrindo vagas 
para 15 índios. A Universidade de Roraima tem diver-
sas aberturas, sessenta.

O Deputado Dr. Rodolfo Pereira está com um 
projeto de lei para ampliar isso. Tudo isso é louvável. 
A questão do índio não é só do Governo Federal, mas 
também dos Governos Estadual e Municipal. 

Em relação a recursos ambientais, em certo mo-
mento também estes passaram para o Ministério do 
Meio Ambiente, e lá eles têm recursos internacionais 
e nacionais para serem aplicados em várias áreas, so-
bretudo na Amazônia. Queremos que eles olhem para 
o Nordeste, que tem áreas devastadas, pobres, com 
pouca capacidade para a agricultura, como também 
para o sul do Brasil, que precisa também disso. Estamos 

entabulando relações com o Ministério do Meio Ambi-
ente para que dê uma melhorada nesse aspecto. 

Há outros Ministérios que têm recursos. Lá no 
Rio Grande do Sul, o Ministério da Agricultura faz con-
vênios e ajuda os índios Caingangue, abrindo crédito. 
Quer dizer, espero que em outros momentos possa-
mos fazê-lo.

A FUNAI já foi macrocéfala; era o único lugar que 
tinha o controle da política indigenista. Hoje, a política 
indigenista é muito cefálica, está em todos os lugares. 
Formamos um grupo multiministerial tentando encontrar 
uma visão abrangente que possa orientar a saída e as 
ações indigenistas desses vários Ministérios. 

A outra consideração importante: o que signifi-
cam os 10%. Quanto a isso, já falamos em termos 
genéricos. 

A relação entre pressão da comunidade inter-
nacional e necessidade nacional é importante. Acho 
que o Brasil, antecipando minha fala ao Senado sobre 
esse assunto, mas já de pronto falando aqui para a Câ-
mara dos Deputados, gostaria de dizer que há certa 
disposição de se afirmar que a FUNAI, como outros 
órgãos brasileiros, recebe pressão internacional. Ha-
via o boato de que a Alemanha estava pressionando 
o Brasil, o que é um pouco esquisito. Esse boato veio 
de um funcionário da FUNAI, que foi exonerado da sua 
função. Ele começou a dizer que a FUNAI tem sido 
vítima de pressão e que a política indigenista é feita 
por alemães, o que não faz nenhum sentido.

O Brasil não é uma republiqueta de bananas. 
Nosso País tem convênios internacionais de várias or-
dens; tem convênios com um potencial de 300 milhões 
de dólares com o PP G-7. O País não está à mercê da 
comunidade internacional. Através do Ministério das 
Relações Exteriores, tem uma relação com a comuni-
dade internacional muito firme; tem convênios com o 
FMI. Se quiserem criticar o FMI, podem fazê-lo. O Brasil 
têm convênios e acordos com aquela instituição e com 
diversas organizações, mas não se submete, em mo-
mento algum, a interesses e pressões internacionais. 
As ONGs internacionais interessadas também criticam 
a FUNAI, quando acham que ela está deixando de lado 
os índios, que não cumpre com os seus deveres.

A questão da demarcação de terras indígenas 
é sempre problemática. Eles estão interessados na 
demarcação de terras indígenas na Amazônia, isso 
eles estão. O mundo inteiro está interessado que o 
Brasil reserve parte da sua Amazônia como território 
permanente de defesa ambiental. Os brasileiros estão 
interessados. Façam uma pesquisa para ver quem não 
está interessado nisso. É essencial a preservação das 
terras indígenas. Nas áreas preservadas, temos ga-
rantias maiores de que não haverá invasão nem uso 
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indevido da terra pelos madeireiros e mineradores. 
Quem sobrevoa partes do sul do Pará, Maranhão ou 
Mato Grosso sabe onde há terra indígena, porque é 
onde há um verdezinho. Isso é uma coisa importante 
que está sendo feita.

Não aceitamos que digam que há intervenção 
internacional. A FUNAI e o Governo brasileiro não 
aceitam. Ter uma verba de 7 milhões de dólares em 
relação a 300 milhões de dólares, que é o potencial 
que o Brasil pode adquirir da comunidade internacio-
nal, especificamente da comunidade européia, é algo 
muito pequeno. E a Alemanha não é conhecida por 
intervir em áreas indígenas.

O Deputado Pastor Frankembergen fez também 
questões de ordem geral sobre a irreversibilidade da 
demarcação, sobre o projeto de ecoturismo. Vários 
povos indígenas estão fazendo o ecoturismo. O Xingu 
está querendo abrir. Há muitas pessoas interessadas 
em ver a área. Há uma prática que foi criticada aqui, 
mas que existe, que é o etnoturismo – as pessoas 
querem ver danças indígenas, e há várias opções. E 
não seria de todo irreal, porque isso se faz no mundo 
inteiro. Se formos a Santa Catarina, veremos etnotur-
ismo, na festa do Bauhaus, que é realizada também 
em Petrópolis. Isso é etnoturismo também. Mas há 
dificuldades. A FUNAI ainda não tem clareza sobre 
essa questão, embora já esteja sendo atropelada. Na 
Baía da Traição, os índios estão fazendo isso. Os ín-
dios Pataxós fazem ecoturismo também. Trata-se de 
uma importante fonte de recursos, essencial, para os 
índios, que não traz conseqüências maléficas ao meio 
ambiente, nem às suas culturas.

Por fim, o Deputado Luciano Castro fez acusa-
ções. Nem sei bem como responder à sua agressivi-
dade, que deve ser transformada em ações que ele 
queira fazer do ponto de vista jurídico.

O Deputado Francisco Rodrigues fez considera-
ções genéricas sobre terrorismo. Acho que o Júlio já 
respondeu. Essa é uma palavra muito forte para se fa-
lar num processo histórico. S.Exa. também disse que 
a FUNAI, por unanimidade, é contra. Mas é dever do 
Estado estar presente, acreditando estar cumprindo um 
dever constitucional, um dever do Estado brasileiro, um 
dever da Nação. Há muitas pessoas que são contra. 
Às vezes, acirram-se os ânimos e ficam achando que 
o Brasil é um barril de pólvora, que vai sucumbir aos 
interesses, necessidades e demandas indígenas. Mas 
isso não acontecerá. Temos fé em que demarcaremos 
as terras indígenas nos próximos 3 anos.

O não-cumprimento da Constituição, em relação 
aos 5 anos, também é um aspecto relevante, que de-
veria ter sido considerado anteriormente. Não sei que 
tipo de sanção poderá haver, do ponto de vista do Con-

gresso Nacional ou da sociedade brasileira, mas há 
determinação do Presidente da República e do Ministro 
da Justiça de concluir essas demarcações.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Agradecemos ao Presidente da FUNAI e aos 
demais administradores por sua participação.

Damos por encerrada a presente reunião.
Ata da 6 ª Reunião, Realizada em 17 de Março 

de 2004.
Aos dezessete dias do mês de março de dois 

mil e quatro, às quinze horas e quinze minutos, no 
plenário número dezesseis, do anexo dois da Câmara 
dos Deputados, sob a Coordenação do Deputado Mo-
acir Micheletto, reuniram-se, em audiência pública, os 
Deputados membros da Comissão Externa destinada 
a avaliar “in loco”, a situação da demarcação em área 
contínua da reserva indígena “Raposa Serra do Sol”, 
no Estado de Roraima. Estiveram presentes os Depu-
tados Moacir Micheletto, Coordenador; Lindberg Farias, 
Relator; Asdrubal Bentes, Colbert Martins, Eduardo 
Valverde, Luis Carlos Heinze e Perpétua Almeida. De-
ixaram de comparecer os Deputados Coronel Alves, 
Jair Bolsonaro, José Rocha, Mussa Demes, Nicias 
Ribeiro e Zenaldo Coutinho. Compareceram também 
os Deputados: Dr. Rodolfo Pereira, Suely Campos, 
Francisco Rodrigues, Luciano Castro, Alceste Almeida, 
autor do requerimento que criou a Comissão; Maria 
Helena, Almir Sá e Pastor Frankembergen, todos in-
tegram a bancada Federal de Roraima, participaram 
como não-membro. Abertura: O Senhor Coordenador 
declarou aberta a presente reunião e informou que 
encontram-se sobre as bancadas, cópias da Ata da 
quinta reunião, realizada no dia dezesseis de março do 
ano em curso. O Senhor Coordenador indagou sobre 
a necessida da leitura da Ata, não havendo objeções 
anunciou a discussão. Em votação, a Ata foi aprovada 
sem restrições. Ordem do Dia: Esta reunião foi mar-
cada para ouvirmos os seguintes palestrantes: 1 – Dr. 
Darlan Dias, Procurador da República no Estado de 
Roraima, representando o Ministério Público Federal; 
2 – Dr. Paulo Santilli, Antropólogo. Após as exposições, 
iniciou a fase dos debates. Participaram, na ordem de 
inscrição, os Deputados Perpétua Almeida, Eduardo 
Valverde, Asdrubal Bentes, Coubert Martins, Luis Car-
los Heinze, Lindberg Farias e Moacir Micheletto. Às 
dezoito horas e cinquenta minutos assumiu a Coor-
denação dos trabalhos o Senhor Deputado Asdrubal 
Bentes. Às dezoito horas e cinquenta minutos reassu-
miu a Coordenação dos trabalhos o Senor Deputado 
Moacir Micheletto. O Senhor Deputado Luciano Castro 
encaminhou novos documentos ao Senhor Relator, que 
tratam do processo de demarcação da área raposa 
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serra do sol. Os Deputados Luciano Castro, Dr. Rodolfo 
Pereira, Almir Sá, Suely Campos, Alceste Almeida, 
Pastor Frankembergen e Maria Helena, participaram 
dos debates. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, o Senhor Coordenador encerrou a reunião às 
dezenove horas e doze minutos, do que, para constar, 
eu, ,  José Maria Aguiar de Castro, secretário, lavrei a 
presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Coordenador, Deputado Moacir Micheletto e 
encaminhada para publicação no Diário da Câmara 
dos Deputados. O inteiro teor da reunião foi gravado e 
as notas taquigráficas, após decodificadas, farão parte 
integrante desta Ata. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Michelet-
to) – Declaro aberto os trabalhos da comissão externa 
destinada a avaliar in loco a situação da demarcação 
em área contínua da Reserva Indígena Raposa Serra 
do Sol, no Estado de Roraima.

Convido para integrarem os trabalhos da mesa e 
tomar assento à minha esquerda os palestrantes: Dr. 
Darlan Dias, Procurador da República no Estado de 
Roraima e representante do Ministério Público Federal, 
e o Sr. Paulo Santilli, antropólogo.

Indago dos Deputados presentes da necessidade 
de leitura da ata.

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA – 
Solicito a dispensa da leitura da ata, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Em discussão e em votação o pedido de dis-
pensa.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

Aprovado. 
Ordem do Dia. Esta reunião foi marcada para ou-

virmos as exposições do Sr. Darlan Dias, Procurador 
da República no Estado de Roraima, representando o 
Ministério Público Federal, e do Dr. Paulo Santilli, antrop-
ólogo, a respeito do tema objeto desta Comissão.

Informo que cada palestrantes terá o tempo de 20 
minutos, podendo se alongar por mais 5 minutos, se 
necessário. Peço que se esforcem para o cumprimento 
do horário, porque alguns membros da Comissão têm 
compromisso a partir das 15h30min. 

Antes de passar a palavra ao primeiro palestrante, 
farei algumas observações, principalmente ao Sr. Re-
lator, a respeito da reunião de ontem. 

Esta Comissão tem a responsabilidade – muito 
mais a coordenação da Comissão e o Sr. Relator, e 
lembro que a reunião está sendo gravada – de apre-
sentar, posteriormente, o relatório para aprovação e 
depois entrega ao Sr. Presidente da República. 

Esclareço que, na reunião de ontem, foi levan-
tada pelo representante dos arrozeiros a existência de 

documento que contrariava a informação trazida pelo 
Presidente da FUNAI. Não quis colocá-lo em situação 
constrangedora, mas tenho o documento em mãos, Sr. 
Relator, e vou passá-lo a V.Exa. No documento o INCRA 
informa que a área não era indígena. O comportamento 
do Presidente da FUNAI foi dúbio. Deixou esta Casa 
em situação constrangedora, assim como S.Sa., pelo 
fato de não ter desmentido. Ao mesmo tempo, mentiu 
quando afirmou que a área onde se encontravam os 
arrozeiros era delimitada área indígena antes daqueles 
lá chegarem. O documento do INCRA que prova que 
a área não era indígena passo neste instante a V.Exa. 
para que seja incluso em seu relatório, assim como 
outro documento, sem resposta por parte do Presi-
dente, que diz respeito a área dos ianomâmis. 

Deixou também a Comissão em situação con-
strangedora, dado o levantamento feito e os documen-
tos apresentados pelo Deputado Luciano Castro, situa-
ções preocupantes e sérias, o fato de Sr. Presidente da 
FUNAI limitar-se a dizer que entrássemos na Justiça. 
A Comissão não pode deixar passar em vão, porque 
o Presidente da FUNAI conhece o laudo antropológico 
existente da Reserva Raposa Serra do Sol. Falo isso 
pela responsabilidade que temos, os Srs. Parlamen-
tares presentes, de que ele simplesmente limitou-se 
a dizer que entrássemos na justiça. 

Ora, se o Presidente da FUNAI tem conhecimento 
do documento, por que não contestou os documentos 
apresentados pelo Deputado Luciano Castro, afora 
outros tantos que temos? 

Deixo bem claro, pela responsabilidade que te-
mos, que não brincamos em serviço. Está tudo gra-
vado. Solicitaremos do Departamento de Taquigrafia 
as notas taquigráficas das palavras do Presidente da 
FUNAI, para que possamos elucidar de vez a situação, 
pois que a Comissão discute o laudo antropológico da 
Reserva Raposa Serra do Sol. Não queremos divagar 
para outros lados.

O Presidente da FUNAI deixou de falar e de 
apresentar a verdade, ao menos a mim. Tenho respon-
sabilidade como Deputado Federal, eleito por mais 
de 100 mil pessoas. Levanto a questão. Esclareço o 
assunto para que o Relator tenha conhecimento do 
fato. São documentos sérios que comprovam irregu-
laridades. O Presidente da FUNAI teve uma ação fria, 
insípida, incolor. Essa foi a realidade. Não contestou. 
Simplesmente assumam o que os outros fizeram. De 
fato assumirá o que os outros fizeram. Devemos tratar 
o episódio com muita seriedade.

Esta era a minha participação. Como Presidente, 
busquei informação se o Regimento Interno permitia-me 
ter essa posição, porque viajei ao Estado de Roraima. 
Estive lá e constatei tanto quanto os demais Deputados, 
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não apenas como coordenador da Comissão. Devo 
ter a postura de trazer a verdade para que o Relator 
possa, de fato, fazer constar em seu relatório. 

Eram essas as minhas observações. 
O Deputado tinha alguma intervenção a fazer?
O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 

– Sr. Presidente, tenho acompanhado a questão da 
Reserva Raposa Serra do Sol durante minha vida 
inteira, pois lá nasci, bem como meus pais e meus 
avós. 

Desde que tornei-me Deputado, tenho denun-
ciado, com clareza, inverdades criadas a respeito do 
meu Estado e posteriormente publicadas na imprensa 
como se verdades fossem. Às vezes, o Governo toma 
decisão baseado nessas inverdades manipuladas. 

Verificamos que no Congresso Nacional a situ-
ação chegou ao ponto da falta de respeito com a 
questão fundiária. Tanto nesta Casa quanto no Se-
nado as pessoas faltam com a verdade sem o menor 
medo e o menor receio. Temos alertado quanto a esse 
fato em todas as reuniões que fazemos a respeito da 
questão. Assim como os documentos que V.Exa. está 
apresentando, outros que não têm documento também 
não são verdadeiros. Assim como a denúncia de on-
tem, de assinatura de pessoas analfabetas que ainda 
estão vivas e são analfabetas, indígenas, há docu-
mentos fraudulentos dos mais graves, porque índios 
são enrolados por sua boa-fé. Falo isso porque sou 
descendente de índio e sei que é possível tal prática. 
E vai-se passando por um processo para chegar a um 
ponto verdadeiro e que o Governo tome decisão em 
outros pontos. 

Esta Comissão começa a mostrar de verdade o 
que está acontecendo. Muitas vezes o que sai nos dis-
cursos não é verdadeiro. Devemos tomar a decisão na 
Comissão de apresentar ao Presidente da República 
o que seja verdadeiro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Agradecemos ao Deputado Dr. Rodolfo Pereira 
as palavras.

Concedo a palavra ao Sr. Darlan Dias, Procura-
dor da República no Estado de Roraima, que disporá 
de 20 minutos.

O SR. DARLAN DIAS – Sr. Presidente, Deputa-
do Moacir Micheletto, Sr. Relator, Deputado Lindberg 
Farias, Sra. Deputada Suely Campos, Sr. Deputado 
Dr. Rodolfo Pereira, Sr. Paulo Santilli, demais Parla-
mentares, Dr. Marcos Paulo e demais convidados, 
inicialmente, agradeço aos nobres Parlamentares o 
convite, que muito me honra, para participar desta 
reunião. Quero dizer a V.Exas. que compareço a esta 
Casa disposto a expor com toda franqueza minhas 
opiniões, aberto ao debate e ciente de que ninguém 

é dono da verdade. Honra-me muito contribuir para o 
debate nesta Comissão.

Exponho a seguir objetivamente 8 pontos prepara-
dos por mim, pois não quero estourar o tempo. Con-
sidero mais rico o debate do que a exposição em si. 

Somos 3 Procuradores da República e temos pro-
curado pautar a atuação do Ministério Público Federal 
em Roraima de maneira técnica, no estrito respeito 
à Constituição Federal e às leis. Assim tem sido em 
todas as questões, em particular, na nossa missão, 
imposta pela Constituição, de defender os direitos e 
interesses das populações indígenas. No desenrolar 
de nossas atividades nem sempre patrocinamos cau-
sas que são simpáticas à maioria da população. Por 
exemplo, estamos realizando um trabalho de combate 
à corrupção pelo qual a população tem simpatia. No 
que diz respeito à causa indígena, não posso dizer 
o mesmo, porque o tema é bastante controvertido, 
principalmente no que diz respeito àqueles episódios 
ocorridos em janeiro. Havia slogan com as seguintes 
frases: Fora FUNAI, Fora ONG, Fora estrangeiros e 
também Fora Ministério Público, mas nem por isso 
deixamos de fazer nosso trabalho.

No que tange à demarcação da área Raposa 
Serra do Sol, no aspecto jurídico – não me estende-
rei, pois, pelo que sei, essa questão já foi longamente 
debatida até por pessoas mais preparadas do que eu 
—, na minha opinião, a forma como foi realizada, por 
meio da Portaria nº 820, de 1998, atende ao que es-
tabelece o § 1º do art. 231 da Constituição Federal, 
que traz a definição da terra tradicionalmente ocu-
pada pelos índios. Para contrapor um argumento que 
tem sido apresentado, terra indígena não é só aquela 
onde há uma maloca instalada, mas também aquela 
utilizada nas atividades produtivas imprescindíveis à 
preservação dos recursos ambientais, nos termos da 
Carta Magna. 

A Portaria nº 820 baseou-se num laudo antrop-
ológico – e saúdo o Deputado Luciano Castro – que, na 
nossa opinião, não tem vícios; até prova em contrário, 
ele é hígido. Esse processo de demarcação obedeceu 
ao processo contraditório estabelecido pelo Decreto nº 
1.775, de 1996. Sei que essa portaria está sendo ques-
tionada politicamente nas Comissões e também por 
meio de uma ação popular em tramitação em Roraima. 
Se for do interesse de V.Exas., posso falar sobre ação 
popular, mas não me estenderei nesse ponto agora. 

Deixando de lado o aspecto jurídico, tecerei al-
guns comentários fáticos. Ressalvo, de antemão, que 
estou em Roraima há 6 meses. Portanto, o que disser 
baseia-se em visitas que fiz a áreas indígenas, em 
contatos com as associações que pensam de forma 
diferente e no que vejo nas centenas de processos 
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que tratam da questão indígena e tramitam na Justiça 
Federal. Os conflitos na área Raposa Serra do Sol são 
antigos e antecedem a esse anúncio feito pelo Ministro 
da Justiça, no final do ano, que causou toda aquela 
confusão. A maioria desses conflitos é causada pela 
disputa da terra – índios brigando com fazendeiros. 
Tivemos alguns conflitos que terminaram de maneira 
trágica. O mais emblemático é o caso da morte do ín-
dio Aldo Mota, que acompanho de perto.

Outra questão palpitante é a disseminação de 
bebida alcoólica nas áreas indígenas como um todo, 
em particular, na Raposa Serra do Sol. No nosso en-
tendimento, a presença das vilas não-índias favorece 
essa disseminação, em função da presença de bares 
e da própria cultura do não-índio, que é diferente. No 
que se refere à facilitação do garimpo – refiro-me ao 
garimpo na área ianomâmi –, eu mesmo tive a opor-
tunidade de fazer um sobrevôo naquela região. Pode-se 
ver, no Rio Maú, várias balsas de garimpo. De alguma 
forma, esses garimpeiros compram gêneros alimentí-
cios. Acredito que eles se servem das vilas Mutum e 
Socó. Os Deputados certamente conhecem melhor os 
dados geográficos daquela região.

Todos sabem que existem 2 laudos: um que de-
fende a homologação da forma como foi demarcada e 
o outro que é contrário. Surpreendo-me sinceramente, 
chegando de fora e analisando a questão, de ver um 
grupo indígena, representado pela ARIKON, ALIDICIR 
e SODIUR, que se opõe à homologação da demarca-
ção da própria terra que também é deles. 

Constatei a existência de um sistema de coop-
tação de índios e de lideranças indígenas. Podemos 
observar uma relação promíscua entre Governo do Es-
tado e algumas lideranças indígenas. Em virtude desses 
fatos recentes de gafanhotos, isso tem diminuído, é 
possível perceber que essa relação existia. Primeiro, 
a Secretaria do Índio, do Governo do Estado, prioriza 
os projetos das comunidades contrárias à demarcação 
de forma contínua. Segundo, há várias denúncias de 
líderes indígenas pagos pelo Governo do Estado para 
atuar como lideranças indígenas. Terceiro, no caso 
dos gafanhotos, na Ação Penal nº 2004.4200.149-1, 
identificamos mais de 150 índios utilizados como ga-
fanhotos. São elementos que me levam à conclusão 
de que realmente existe essa relação promíscua das 
lideranças indígenas com o poder político local.

Em relação à questão das fazendas de arroz, 
darei uma pincelada. Depois podemos voltar a esse 
ponto. Entendo, como cidadão, que a produção é im-
portante. Entretanto, precisamos pensar qual a real 
importância dessa produção de arroz para o Estado 
de Roraima. Existem no Ministério Público denúncias 
provenientes do IBAMA referentes a danos ambientais 

causados por essas plantações de arroz, que ficam 
às margens dos rios, nas quais se aplica agrotóxico 
por via aérea,. Não sou antropólogo, mas certamente 
este poderá abordar melhor a questão. Deduz-se que 
o índio necessita de acesso ao rio, e essas fazendas 
estão justamente nas margens do rio. 

Logo que comecei a trabalhar com a questão in-
dígena, questionava muito o sacrifício que o não-índio 
tinha que suportar para garantir a terra para o índio, 
não só em Roraima, mas também em todo o Brasil. 
Essa reflexão me levou a uma conclusão: o Constitu-
inte de 1988 fez uma opção em relação aos índios e 
a outras minorias, como deficientes físicos, negros, 
etc. Acredito que o Constituinte disse assim: “Vamos 
respeitar a diferença”. Ou seja, a cultura do índio tem 
que ser respeitada. Mais do que isso, ele criou uma 
espécie de ação afirmativa, um comando para o Gov-
erno Federal, para a União, ao dizer: “A União tem o 
dever de demarcar as terras indígenas”. Isso é uma 
ação afirmativa. E não existe, na minha opinião, uma 
proteção à minoria sem sacrifício da maioria. A maio-
ria sempre paga o preço quando queremos proteger 
a minoria. 

Cito o exemplo da reserva de cotas em concurso 
público para deficiente físico e reserva de cotas para 
negros nas universidades. É só uma reflexão.

O Governo Federal já manifestou que, havendo 
homologação de forma contínua, haverá compensa-
ções para o Estado de Roraima, ou seja, aquelas pes-
soas que terão de deixar a área indígena não ficarão 
ao relento. Claro que somos favoráveis a isso. E mais, 
por ocasião daqueles conflitos, houve uma reunião 
no Ministério da Justiça, com a participação do Parla-
mentares de Roraima, o Ministro da Justiça e o Pro-
curador-Geral da República, Dr. Cláudio Fontelles. Ele 
nos relatou essa reunião e disse: “Olha, eu assumi um 
compromisso lá perante os Parlamentares e o Minis-
tro de que vamos respeitar, saindo a homologação, 
o cronograma de desintrusão”. Portanto, o Ministério 
Público não atropelará o cronograma de desintrusão. 
Saindo a homologação e existindo um plano, nós o re-
speitaremos e não anteciparemos a saída de ninguém 
da área indígena.

Em relação à segurança nacional, esse é um tema 
que tem sido relacionado com a questão indígena por 
ser uma área de fronteira. O Pelotão do Uiramutã tem 
causado uma grande discussão. Há uma Ação de In-
terdito Proibitório – e tenho o número aqui – movida 
pelas comunidades indígenas que questionam a pre-
sença do pelotão. Recentemente, assinamos um pa-
recer, eu e 2 colegas, no dia 19 de fevereiro, no que 
se refere a essa ação que está em julgamento. O pa-
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recer do Ministério Público, e já houve manifestação 
das partes, o juiz decidirá. 

Informo ao Presidente, e não sei se é praxe, 
que trouxe uma cópia para V.Exas. juntarem, porque 
nosso parecer é pela presença do pelotão naquela 
área. Por quê? Porque, de acordo com o disposto na 
Constituição, não há nenhum óbice à presença das 
Forças Armadas na área indígena. A própria Portaria 
nº 820 ressalvou a área do pelotão. O Procurador-
Geral da República, num parecer recente, em função 
de uma representação pela inconstitucionalidade de 
um decreto presidencial que autoriza a presença das 
Forças Armadas na área indígena, manifestou-se pela 
constitucionalidade, divergindo do entendimento da 6ª 
Câmara. Concordamos, em Roraima, com o parecer 
do Procurador-Geral da República. Esse parecer é 
interessante porque existem alguns trechos do laudo 
que relatam as relações dos militares com os índios. 
Há realmente uma história de inconveniência para os 
índios, no meu entendimento, que está expresso, mais 
por um despreparo das Forças Armadas em advertir o 
seu pessoal de como fazer essa relação com os índios 
e pela falta de diálogo que poderia evitar esses conflitos. 
Entendo que, apesar desses problemas relatados no 
laudo, sobrepõe-se a autorização constitucional para 
a presença do pelotão.

Tem sido bastante discutida em Roraima essa 
questão das ONGs e de estrangeiros. Inclusive o Se-
nador Mozarildo Cavalcanti tem um relatório, que li 
integralmente, a respeito de uma CPI realizada algum 
tempo atrás. É preciso separar o joio do trigo, porque 
ONG é um termo muito genérico. Há pessoas bem in-
tencionadas e mal-intencionadas, como em qualquer 
lugar. ALIDICIR e SODIUR são ONGs. 

Essas denúncias envolvendo estrangeiros são 
antigas e recorrentes. No Ministério Público, há várias 
denúncias da MEVA, da Diocese e também de uma 
suposta intenção de criar outro país, mas nunca che-
gou a ser provada a existência de algo real. Instaura-
mos inquérito civil. 

Trouxe dados para mostrar a V.Exas., para que 
possam investigar especificamente a presença de 
missões religiosas e de estrangeiros na reserva Raposa 
Serra do Sol. Deixarei para expor durante o debate. 
Caso haja interesse, tenho aqui dados sobre quantas, 
quais são as missões e onde estão situadas. 

Na nossa opinião, há presença de religiosos na 
terra indígena. Os antropólogos aqui presentes podem 
falar melhor a respeito. Causam vários problemas, 
distorcem a cultura. É muito questionável a presença 
desses missionários, que há décadas estão na Ra-
posa Serra do Sol. 

Nesse inquérito civil, possuindo agora dados 
objetivos, verificamos 3 requisitos em relação a essas 
missões. Primeiro: os estrangeiros têm visto de entrada 
no País, ou estão aqui legalmente? Essas indagações 
já foras enviadas para a Polícia Federal, mas não ob-
tivemos ainda resposta completa. Ela está averiguando. 
Se alguém estiver em situação ilegal, tem de ir embora. 
Temos de seguir os trâmites legais. 

Segundo ponto: anuência da comunidade. A Con-
stituição de 1988 determinou que o índio não é mais 
aquele sujeito tutelado, sem vontade própria. Então, 
queremos que as comunidades digam o que pensam 
das missões em suas terras.

Terceiro: a FUNAI tem de se manifestar. Ela tem 
sido omissa em relação a essa questão. De certa forma, 
estão empurrando com a barriga. As missões estão 
pedindo renovação de autorização para permanecer 
no local, e a FUNAI não diz nem sim nem não. Esta-
mos provocando para ver como eles se posicionam. 
E também sobre os religiosos. Penso que temos de 
separar o joio do trigo, repetindo a expressão. Muitos 
têm vocação para esse trabalho. Muitos deixaram o 
conforto que tinham em seu país e vieram morar com 
os índios no meio do mato. Ele devotou sua vida por 
sua fé. Então, não podemos generalizar, sob pena de 
cometermos injustiça com muita gente. E possivelmente 
outros não tenham vocação alguma. 

Um exemplo muito claro que está novamente 
sendo discutido é a atuação da FUNASA na área 
ianomâmi. Quando a FUNASA prestava diretamente o 
serviço de saúde, havia muitos problemas. Em primeiro 
lugar, é necessário que as vagas de funcionários se-
jam preenchidas por concurso público. Muitas vezes o 
concursado não queria ser lotado em Roraima. Quan-
do isso acontecia, ele queria ficar em Boa Vista, não 
na área ianomâmi. E o coitado do índio precisando 
de serviço de saúde. Agora, com a Urihi, para ficar-
mos no exemplo ianomâmi, as pessoas que vão para 
lá são vocacionadas. É preciso fiscalizar a aplicação 
do convênio? Claro que é preciso. Aquilo é um poço 
sem fundo para a corrupção. Então, queria apenas 
fazer essa ponderação. Quando se fala de ONG e es-
trangeiros, a tendência em Roraima é de se fazer uma 
generalização injusta. 

Concluindo, destaco as preocupações relativas à 
segurança. O período de janeiro foi muito difícil. Temos 
dito que o direito à livre manifestação é sagrado, desde 
que seja pacífico. Como agentes públicos, a Polícia e 
o Ministério Público não podem tolerar atos de violên-
cia de quem quer que seja. Os fatos ocorridos foram 
muito tristes, com fechamento de estradas, seqüestro 
de padres e invasão de prédios públicos. Esperamos 
que isso não volte a acontecer. Incisivamente temos 
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pedido à Polícia Federal que reforce a segurança até 
que haja o desfecho dessa questão da reserva Ra-
posa Serra do Sol. A Polícia Federal está conduzindo 
inquérito sobre esses fatos, notadamente o seqüestro 
de padres. Estamos acompanhando o processo. Duas 
pessoas já foram indiciadas: um líder indígena e um 
representante dos arrozeiros.

Na minha opinião, um sério problema, que inclu-
sive está sendo discutido na Justiça, é o bloqueio das 
estradas. Não me alongarei nessa questão. Deixo-a 
para o debate. Há também uma escola em Surumu, 
mantida pela diocese, que está sob ameaça. Há a 
preocupação muito séria de que a violência volte a 
acontecer. Até agora, todos os atos de violência parti-
ram de um grupo que se opõe à homologação. A Polí-
cia Federal está investigando uma suspeita relativa à 
queima de uma casa, mas até agora não chegou a 
nenhuma conclusão. 

Em todo grupo há os mais e os menos exalta-
dos, os que querem revidar e os que dizem não. Tenho 
dito para eles o seguinte: “Enquanto vocês estiverem 
do lado da lei, terão o apoio do Ministério Público. Se 
se afastarem disso, não o terão mais, mesmo que as 
opiniões sobre a demarcação sejam coincidentes”. 
Disse isso para o pessoal da SODIUR. 

Por fim, quero dizer que Roraima, na nossa opin-
ião, é um Estado que ainda está se institucionalizando 
e há esforço nesse sentido. É um Estado recente, novo. 
Só agora estão sendo feitos os primeiros concursos 
públicos. Estão investigando um caso de corrupção de 
grandes proporções. Sentimos que os órgãos federais 
têm ainda muitas dificuldades, mas a simples presença 
deles tem sido um importante instrumento de institucio-
nalização do Estado. Todos eles enfrentam dificuldades 
de pessoal. A própria AGU tem apenas uma procura-
dora para tratar de todas as ações indígenas. A Polícia 
Federal tem um quadro efetivo muito pequeno. Enfim, 
na minha opinião, é preciso que o Governo priorize a 
presença dos órgãos federais em Roraima. 

Muito obrigado.
O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO – Sr. 

Presidente, pela ordem. Gostaria de encaminhar a 
V.Exa. os documentos a que ontem me referi. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Pois não.

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO – Sr. 
Presidente, ontem, em meu pronunciamento, denunciei 
à Comissão que o processo Raposa Serra Sol apre-
senta irregularidades em sua constituição. Ele nasce do 
apoiamento de comunidades indígenas, mas há fortes 
indícios de que essas relações sejam fraudulentas. 
Os índios alegam que não assinaram nada. Aproveito 
até a presença do eminente Procurador da República 

para dizer que a denúncia é grave e, portanto, precisa 
ser investigada. 

Passo estes documentos ao Relator, com abaixo-
assinados, para que possa examinar essa questão ex-
tremamente grave. O processo teve início em 1985, com 
os abaixo-assinados das comunidades indígenas. 

Aproveito também para encaminhar um docu-
mento interessante, formalizado em 1989, por um 
membro do GTI, Decreto nº 94.945, de 1987, em que 
se concluiu que a superfície em área contínua da 
reserva Raposa Serra do Sol – é um documento da 
FUNAI – é de 1.347.810 hectares, com perímetro de 
750 quilômetros quadrados, que engloba 60 malocas. 
Cita todas as etnias. É um número diferente dos atuais. 
Trata-se de documento claro, específico, que já defen-
dia, naquela ocasião, a área contínua – inclusive esta 
era uma posição da própria FUNAI quanto à questão. 
No entanto, diferentemente, chegou-se a 1 milhão e 
700 mil hectares.

Enfim, passo a suas mãos estes documentos e 
afirmo que oferecerei a denúncia ao Ministro da Justiça, 
para ele tome providências em relação à atuação e 
negligência do Presidente da FUNAI. 

SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Micheletto) 
– Estamos recebendo oficialmente os documentos que 
V.Exa. nos enviou ontem, entre outros que apresen-
tou. E não houve rebate do Sr. Presidente da FUNAI, 
ele não entregou seu parecer. Acabei de entregar ao 
Relator outros documentos.

Agradeço ao Dr. Darlan Dias a brilhante explana-
ção. Posteriormente passaremos ao debate com os 
Srs. Parlamentares.

Agora, concedo a palavra ao Dr. Paulo Santilli, 
antropólogo, que também terá 20 minutos para a sua 
exposição.

SR. PAULO SANTILLI – Boa tarde! Agradeço 
ao Sr. Presidente, ao Sr. Relator, aos Srs. Deputados 
membros da Comissão, assim como aos demais as-
sistentes da sessão de hoje a oportunidade de vir a 
esta Casa. Quero parabenizar a todos pela atenção 
que têm dedicado à questão da área indígena Raposa 
Serra do Sol.

Disse o Sr. Presidente, quando abriu a sessão, 
que o laudo antropológico que fundamenta o ato do 
Ministro da Justiça está sendo discutido pela Comissão. 
Na condição de participante do grupo de trabalho que 
o elaborou, eu trouxe algumas das informações que 
subsidiaram sua confecção, para podermos continuar 
debatendo a questão. Assim, é com muita satisfação 
que venho prestar minha pequena colaboração. Estou 
também à disposição para maiores esclarecimentos.
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Farei pequena exposição sobre alguns dos tópi-
cos que fundamentaram o laudo. O primeiro deles é 
relativo a informações lingüísticas. 

Atualmente, a família lingüística caribe, à qual 
estão filiados os makuxis, os ingarikós, povos indíge-
nas habitantes da área Raposa Serra do Sol, é com-
posta atualmente por 55 línguas distintas, para as 
quais se dispõem de registro sistemáticos e análises 
comparativas.

Muito embora não se saiba como ocorreu a divisão 
dessas línguas distintas e inter-relacionadas, é pos-
sível afirmar, com certa segurança, que a maior parte 
das línguas caribe faladas na região das Guianas está 
mais próxima de uma língua ancestral comum, proto-
caribe, do que as línguas de mesma filiação faladas 
atualmente por povos que vivem ao sul do Amazonas, 
ou seja, povos falantes de língua caribe que vivem no 
Xingu e em outras regiões.

Tendo como hipótese que a língua mais dife-
renciada da protoforma comum caribe deve ter se 
distanciado do seu local de origem pela reconstrução 
de maior número de formas protocaribe, isto é, a téc-
nica de investigação que permite datar a separação 
de duas línguas aparentadas por meio do tratamento 
estatístico do vocabulário, pode-se dizer que a dis-
persão caribe ocorreu provavelmente a partir da área 
central da região das Guianas. Temos, pelos estudos 
lingüísticos, uma profundidade temporal em torno de 
4.500 anos atrás para a conformação dessas diferen-
tes 55 línguas. E a região de onde se origina essa pro-
tolíngua caribe, comum a todas elas, é exatamente a 
região das Guianas, onde está situada a área indígena 
Raposa Serra do Sol. 

Pelas informações lingüísticas, portanto, temos 
todas as indicações da procedência dos povos que 
habitam a Raposa Serra do Sol, da mesma região 
onde habitam hoje.

Quanto à arqueologia, temos poucas pesquisas 
realizadas na região. Mas desconsiderando o entorno, 
indo direto à área em questão, foram realizadas pesqui-
sas em 1985, no Projeto Arqueológico de Salvamento, 
na região de Boa Vista, financiado pelo Governo de 
Roraima, então Território Federal, que contaram com 
a participação dos Pesquisadores do CNPq Pedro 
Augusto Mendes Ribeiro, das Faculdades Integradas 
de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Ana Lúcia 
Machado e Vera Lúcia Calandrine, ambas do Museu 
Paraense Emílio Goeldi, que pesquisaram 23 sítios 
arqueológicos nos Vales do Uraricoera e do Tacutu, 
incluindo pinturas rupestres, petróglifos, cerâmicas, ur-
nas funerárias, sobretudo, e peças líticas, que incluem 
pedras lascadas, polidas e picotadas.

Pelas comparações estabelecidas do pesquisado 
com outro material referenciado na literatura arque-
ológica, essa equipe concluiu que esse conjunto de 
achados pertence à mesma tradição cultural da Fase 
Rupununi. Segundo os autores, que demonstraram 
a existência de uma tradição comum, Cliford Ivans e 
Betty Megars, foram os macuxis, habitantes da região 
do lavrado e das serras de Roraima, os responsáveis 
pelos sítios dessa fase.

A conclusão a que essa grupo de pesquisadores 
chegou, resumindo, foi: “Não nos atrevemos, no en-
tanto, a apresentar datações, mesmo relativas entre 
pinturas e gravados, exceto que são anteriores a que 
os dados étnicos históricos possam alcançar, isto é, 
mais de 300 anos antes do presente”.

Assim, se reunirmos as informações lingüísticas 
que nos apontam profundidade de 4.500 anos para a 
distinção dessas 55 línguas de mesma filiação, com 
os dados arqueológicos, embora não tenha sido pos-
sível ter procedido à datação por carbono-14 ou por 
termoluminescência, verificaremos que a conclusão dos 
pesquisadores é de que têm pelo menos mais de 300 
anos de idade. Portanto, há evidências de continuidade 
de ocupação dessa região pelos atuais habitantes.

História. Grande diversidade étnica é atestada 
pelas fontes setecentistas para o Rio Branco, lá esta-
belecidas desde os fins da década de 70 do Século 
XVIII, onde construíram uma fortaleza e investiram no 
aldeamento de índios. Os portugueses, nos anos 80 
do século XVII, já possuíam conhecimento relativa-
mente acurado das etnias e de seus territórios. É, por 
exemplo, o que podemos constatar no diário de via-
gem do Naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira ao 
Rio Branco, em 1786, que menciona: “Os macuxi eram 
dominantes nos Rios Maú e Tacutu, onde conviviam 
com os pauxianas e com os uapixanas.”

Manuel da Gama Lobo D’Almada, que explorou 
a região do Rio Branco para fins de demarcações 
luso-espanholas, é quem oferece, à época, o mapa 
etnográfico mais acurado da área, que registra a pre-
sença dos paravilhanos, atroaris e amaribás entre as 
cabeceiras dos Rios Tacutu e Rupununi. Os macuxis 
ocupavam o território contíguo nas serras que se es-
tendem do Rio Rupununi, em direção a oeste, até as 
vertentes do Rio Surumu. Os uapixanas, por sua vez, 
ocupavam as serras das vertentes do Rio Maú, até as 
do Rio Parimé.

De fato, temos registros, já de 1768, antes mesmo 
do estabelecimento permanente dos portugueses no 
vale do Rio Branco, do Vigário-Geral do Rio Negro, José 
Monteiro de Noronha, que, em seu roteiro de viagem 
do Pará até as últimas colônias do sertão da provín-
cia, faz menção à localização dos macuxis em áreas 
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próximas aos Rios Uraricoera e Tacutu, os principais 
formadores do Rio Branco.

Ainda para 1774 e 1777, o então Ouvidor da 
Capitania de São José do Rio Negro, Francisco Xavier 
Ribeiro de Sampaio, apresenta as maiores indicações 
de habitações macuxi, situadas nos campos e ser-
ras que se estendem a partir de 30 léguas acima da 
barra do Rio Branco, mais precisamente junto à foz 
do Rio Maú.

Atentemos também para o caráter da ocupação. 
A ocupação colonial portuguesa do Vale do Rio Branco 
teve início na década de 70 do século XVIII e foi marca-
damente estratégico-militar. Nessa região limítrofe com 
as possessões espanhola e holandesa nas Guianas, 
os portugueses procuraram impedir possíveis tentati-
vas de invasão a seus domínios no vale amazônico, 
construindo, em 1775, o Forte São Joaquim, na con-
fluência dos Rios Uraricoera e Tacutu, formadores do 
Rio Branco e via de acesso para as bacias dos Rios 
Orenoco e Essequibo.

A estratégia utilizada pelos portugueses para as-
segurar a posse do Vale do Rio Branco baseou-se no 
aldeamento da população indígena, articulado pelo 
destacamento do Forte São Joaquim. Por meio de 
escoltas, enviadas a partir do forte, os portugueses 
identificavam as nações indígenas – esse é o termo 
da época – e seus principais, ou seja, seus chefes, 
seus líderes, e as procuravam atrair com presentes, e 
mesmo com o uso das armas, para os aldeamentos 
que empreendiam.

Ao final do século XVIII, precisamente em 1798, 
os estabelecimentos portugueses empreendidos no 
Vale do Rio Branco – de São Felipe, Santa Maria, São 
Martinho, Nossa Senhora do Carmo e Nossa Senhora 
da Conceição – chegaram a contar com população de 
cerca de 3 dezenas de índios macuxis – note-se, isso 
é importante –, provenientes das aldeias localizadas 
na serra ao norte do Forte.

Ainda durante o período colonial, é importante 
atentarmos para a introdução do rebanho bovino nos 
campos do Rio Branco e para a criação das fazendas 
nacionais, iniciativa do Governo da Capitania de São 
José do Rio Negro, na década de 80 do século XVIII. 
A existência das 3 fazendas de propriedade do Estado 
– São Bento, São José e São Marcos – foi reconhecida 
ainda nesse período. Posteriormente, mostrarei mapa 
que pode elucidar sua extensão, que abrangia grande 
parte de campos e serras de Roraima.

Finalizando este rápido apanhado das fontes do 
período colonial, parecia se cumprir, então, em 1798, 
final dos aldeamentos indígenas, o vaticínio de um 
parecer do Conselho Ultramarino, de 20 de dezembro 
de 1695, que atribuía aos povos indígenas, na política 

colonial portuguesa, no rio Branco, a designação de 
muralhas dos sertões.

Foram esses os termos utilizados por Joaquim 
Nabuco na defesa de direito do Brasil, em 1902, quando 
de disputa territorial com a Inglaterra. Toda a defesa 
foi centrada neste mesmo princípio: os índios foram 
deslocados, como mencionei, para esses diferentes 
aldeamentos pelas escoltas que partiam do Forte São 
Joaquim, que concebia esses aldeamentos como as 
muralhas dos sertões das fronteiras dos domínios 
portugueses diante dos outros domínios coloniais 
concorrentes.

No século XIX, inúmeras fontes mencionam a 
presença dos macuxis e dos ingarikós no mesmo ter-
ritório habitado por eles atualmente. Desde as primeiras 
décadas do século, o naturalista Robert Schomburgk 
fornece informações detalhadas sobre a localização 
das aldeias macuxis, situando-as, primeiramente, nos 
campos abertos entre os Rios Parima e Rupununi e 
nas cadeias de montanha Pacaraima e Kanuku e, pos-
teriormente, no Rio Cotingo, e também entre os Rios 
Uraricoera e Amajari.

Em 1887, o cronista Henri Coudreau descreve as 
aldeias macuxi, concentradas em dois grandes grupos 
centrados a leste, junto aos Rios Ireng, Maú e Tacutu 
até as Montanhas Kanuku, e a oeste, nos rios Urari-
coera, Amajari, Muruá ou Parimé.

Ao final do Império no Brasil, o Tenente-Coro-
nel Lopes de Araújo, chefiando a expedição demar-
cadora de fronteiras com a Venezuela, comenta em 
seu relatório: 

“Em toda a Cordilheira Pacaraima, há 
malocas de índios brasileiros e venezuelanos. 
Os macuxis e aricunas dominam o alto da cor-
dilheira, e os wapixanas a sua base.”

Restam por mencionar os aricunas, macuxis 
e wapixanas, que são os mais numerosos no Rio 
Branco. Essas tribos moram na zona inteira, entre a 
Serra Pacaraima, os Rios Uraricoera e Tacutu e estão 
espalhados pelos campos dos rios Amajari, Parimé, 
Surumu e Maú. Os aricunas moram nas partes mais 
altas desses rios.

Esse mesmo quadro etnográfico e territorial é 
confirmado pelo mapa do Rio Branco, elaborado pelo 
conde italiano Ermano Stradelli, no final do século XIX, 
que veremos logo mais. Ele elaborou esse mapa na 
condição de comissário de arbitragem de fronteiras 
entre o Império do Brasil e a Guiana Inglesa. Verifi-
caremos nesse mapa que a distribuição territorial dos 
macuxis e ingarikós no sentido norte/sul e leste/oeste, 
ocupando as vertentes meridionais da Cordilheira Pa-
caraima e a região contígua de Campos do Rio Branco, 
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demonstram assim que, apesar das mudanças havi-
das a partir da colonização, os territórios macuxi e in-
garikó se mantinham praticamente inalterados desde 
os primeiros relatos dos cronistas portugueses para a 
região datados do século XVIII.

É no século XX que o etnólogo Koch-Grumberg, 
autor do mais completo estudo da região do Rio Bran-
co, corroborou as informações prestadas por todos os 
cronistas que o antecederam nessa região, ao relatar 
os limites da área de ocupação macuxi. Diz ele:

“Seu território principal se encontra como 
na época do seu primeiro contato com os eu-
ropeus desde fins do século XVIII, entre o 
Tacutu, seu afluente à direita, Maú ou Ireng, 
e o Rupununi, o grande afluente à esquerda 
do alto Essequibo, no terreno fronteiriço entre 
Brasil e Guiana Inglesa, onde eles habitam es-
pecialmente a grande Serra Kanuku coberta 
pela selva. Desde aí se estendem pelo oeste 
e noroeste, até o Cotingo, e mais adiante em 
povoações isoladas nas duas margens do Rio 
Surumu e ao sul deste, nos campos ondulados 
até a região do alto Parimé, Muruá, ao lado 
dos wapixanas.” 

E segue a descrição a oeste, que já sai fora dos 
limites da área em questão.

Nos anos subseqüentes, o etnólogo William Curtis 
Farabee também testemunha sobre os macuxis: 

“No Brasil, suas aldeias se encontram na 
maior parte entre os Rios Tacutu e Uraricoera 
e nas altas montanhas ao norte.”

Há uma série de outros documentos historiográ-
ficos que foram consultados, mas pularei alguns deles 
para não extrapolar o tempo. 

Desde a instalação da Inspetoria Regional de 
Serviço de Proteção aos Índios na Fazenda São Mar-
cos, há uma documentação bastante vasta da missão 
beneditina que se instala no início do século às mar-
gens do Rio Surumu. Quero só destacar que teremos 
oportunidade de ver rapidamente o mapa elaborado 
em 1933 pela Comissão Brasileira Demarcadora de 
Limites, a primeira divisão chefiada pelo Capitão-de-
Mar-e-Guerra Brás Dias Aguiar. Também o mapa feito 
em 1960, pelo lingüista Ernesto Migliazza, que localiza 
as aldeias macuxi e ingarikó. 

Para não extrapolarmos muito o tempo, eu gos-
taria de mencionar que, embora o território macuxi e 
ingarikó haja sido recortado pela ocupação colonial e 
formalmente para fins de demarcação, tendo por cri-
tério a área ocupada pelas aldeias atuais, sua ocupa-
ção territorial histórica não se resume à localização 
contingente das aldeias. Historicamente, a aldeia se 

movimenta num espaço mais amplo que constitui, a 
rigor, um território.

Passadas rapidamente em revista algumas das 
fontes historiográficas, eu gostaria de falar propria-
mente da pesquisa etnológica. 

Os macuxis e os ingarikós constituem dois po-
vos que compõem uma unidade maior, os kapons e 
os pemons. Esses dois últimos ocupam essa região 
circum-Roraima. Os macuxis, assim como os ariku-
nas, os taurepans e os karamarakotos formam essa 
unidade maior, designada pemon. Todos eles se con-
sideram pemon, assim como os ingarikós fazem parte 
de um grupo maior, os akawaios. Então, os akawaios 
e os patamonas é que formam essa unidade maior, 
os povos kapons. 

Estes são os dois grandes grupos dentro dessa 
família lingüística composta por 55 diferentes línguas, 
5 delas mais próximas. Devo dizer que, da pesquisa 
etnológica, tanto com respeito à mitologia como à 
tradição oral desses povos que habitam imemorialmente 
essa região, os kaponn e os pemons se consideram 
– e temos uma farta documentação sobre isso – de-
scendentes comuns dos irmãos que são filhos do Sol. 
São esses irmãos que produzem a atual configuração 
fisiográfica do mundo com o corte da árvore da vida, 
a árvore vasaka, cujo tronco cortado é precisamente 
o Monte Roraima.

Os macuxis e os ingarikós consideram-se paren-
tes. O termo que usam é yomba. Eles apresentam um 
sistema de parentesco dravidiano, isto é, um sistema 
bipartido, que conforma duas seções a partir da qual 
o cálculo genealógico de qualquer indivíduo pode ser 
feito tanto de forma matri quanto patrilateral. Por essa 
terminologia de parentesco, distinguem-se os indivíduos 
entre duas gerações acima e duas gerações abaixo 
de ego. A partir dessas, todos os demais caem numa 
mesma categoria.

Por essa mesma terminologia, consideram-se 
irmãos as filhas das irmãs da mãe de um indivíduo 
e os filhos dos irmãos do pai. Essa terminologia tam-
bém confere um casamento preferencial com a prima 
cruzada bilateral. Dada a forte tendência uxorilocal, ou 
seja, a residência junto à família da esposa, em que os 
homens, em grande parte, saem para casar em outras 
aldeias, fora das aldeias de onde nasceram, o paren-
tesco e a residência são instâncias necessariamente 
associadas, e da sua articulação derivam a chefia e 
a liderança política nas aldeias. Uma vez que os ho-
mens saem, em geral, a liderança política ou mesmo 
o prestígio político é retido na figura de um líder sogro, 
que tem a habilidade de manter os genros junto de si 
numa mesma aldeia.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Dr. Paulo Santilli, o seu tempo esgotou-se, 
mas lhe concederei mais 5 minutos para o seu encer-
ramento.

O SR. PAULO SANTILLI – Só quero dizer que 
o movimento das aldeias nessa área tem uma com-
posição análoga na floresta e no lavrado. Na floresta, 
são casas comunais; no lavrado e nas serras, são ca-
sas familiares, mas com essa mesma composição a 
que me referi. Então, temos um processo de formação 
e de cisão de aldeias. Em geral, há 4 gerações recon-
hecidas nessa terminologia de parentesco. 

Tanto pela agricultura de coivara, em que as áreas 
de cultivo obedecem a um rodízio em diferentes partes 
abertas na mata para o cultivo, quanto também por uma 
alternância sazonal, há um movimento de dispersão 
durante o período das chuvas e de concentração nas 
aldeias no período das secas, além das atividades de 
caça, pesca, coleta e pecuária, para não mencionar 
a celebração dos ritos. Há, então, tanto o movimento 
espacial das aldeias quanto do seu próprio processo 
de formação e cisão, que deve ser observado na iden-
tificação de um território contínuo.

Devo observar também que a área indígena Ra-
posa Serra do Sol é uma das que apresenta densidade 
demográfica mais alta em toda a região amazônica, 
bem mais alta do que a área indígena do Alto Rio Ne-
gro, ianomâmi e kaiapó, entre tantas outras. 

Por fim, gostaria de ler rapidamente um parágrafo 
do Boletim da Associação Brasileira de Antropologia, 
de 1996, quando esse laudo foi colocado em questão, 
por ocasião da edição do Decreto nº 1.775:

“A Associação Brasileira de Antropologia 
manifesta forte preocupação diante dos rumos 
adotados pelo processo de reconhecimento 
oficial do território de ocupação tradicional 
dos índios macuxi e ingarikó, no Vale do Rio 
Branco. Os estudos especializados para iden-
tificação da terra indígena Raposa Serra do 
Sol, procedidos pelo grupo técnico instaurado 
pelas portarias da Presidência da Fundação 
Nacional do Índio, números tais e tais, com a 
participação de quadros profissionais integran-
tes da administração pública federal e estadual, 
das universidades e lideranças indígenas, já 
foram devidamente concluídos e aprovados no 
âmbito administrativo pela Comissão Especial 
de análise e pela Presidência da Fundação Na-
cional do Índio, assim como consubstanciados 
no Despacho nº 09, emitido pela Presidência 
da Fundação Nacional do Índio, em 18 de maio 
de 1993, e publicado no Diário Oficial, também 
em maio de 1993.

Cumpre-nos atentar especialmente para 
o fato de que há pesquisas antropológicas de 
campo, realizadas nessa região da Guiana 
brasileira, que permitem definir, com acurado 
grau de precisão, um padrão próprio de dis-
posição espacial das populações indígenas 
habitantes no Vale do Rio Branco e que os 
laudos antropológicos que informam o referido 
processo de regularização das terras indíge-
nas, elaborado de forma tecnicamente cor-
reta, são fartamente comprobatórios, tanto 
historiográfica quanto antropologicamente, da 
ocupação tradicional Macuxi-Ingarikó na área 
denominada Raposa Serra do Sol.

Ao manifestar forte preocupação diante 
de tal processo de regularização das terras 
indígenas, a Associação Brasileira de Antro-
pologia apresenta sua disposição em acom-
panhar atentamente o trâmite da proposta de 
delimitação do território Macuxi-Ingarikó, en-
caminhada pela Fundação Nacional do Índio 
ao Ministério da Justiça há mais de 3 anos 
e da qual deverá finalmente ser submetida 
a decisão política do Sr. Ministro da Justiça, 
dentro do prazo oportuno, para que se evite 
o agravamento dos conflitos envolvendo ín-
dios e regionais, cuja ocorrência se verifica 
de modo crescente durante os últimos anos 
na área mencionada.”

Quero dizer que, por aquele momento, a própria 
Associação Brasileira de Antropologia considerava 
concluída a fase técnica do trabalho de reconheci-
mento dos direitos desses povos. Portanto, desde 
esse período, temos um trâmite propriamente político 
e não mais técnico.

Muito obrigado pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Agradecemos ao antropólogo Paulo Santilli 
pela explanação.

Há uma lista de Parlamentares. Iniciaremos pelos 
Parlamentares da Comissão.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Sr. 
Presidente, permaneci aqui para assistir à exposição 
dos Drs. Santilli e Darlan, mas terei de me ausentar para 
participar de uma reunião do PT, em que estão escol-
hendo as Comissões e as Presidências das Comissões 
de todos os membros do partido. Solicitei, o mais breve 
possível, as notas taquigráficas do debate, para que 
todas as informações sejam incorporadas ao relatório. 
Na próxima semana, na quarta-feira, deveremos votá-lo. 
Ficarei aqui esta semana até sexta-feira à disposição 
dos Parlamentares. Seria importante realizarmos, na 



Setembro de 2004 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 18 40501 

terça-feira, uma reunião para iniciarmos a discussão 
preliminar do relatório. 

Estarei aqui ao lado desta reunião. Peço descul-
pas aos expositores. O Dr. Asdrubal sempre fala que 
devemos ter o dom da ubiqüidade. Não podemos faltar. 
Estarei lá e aqui. 

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Sr. 
Relator, só uma indagação, para minha orientação. 
Quarta-feira já é para aprovar?

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – A data 
é para aprovar.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Quan-
do teremos conhecimento do relatório?

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Espero 
estar com ele pronto na segunda-feira. Já estamos num 
grau avançado de conversas.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – É 
prazo fatal da Comissão?

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Não.
O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Creio 

que está havendo muita pressa. Sou o mais velho de 
todos aqui e posso dizer que a pressa é inimiga da 
perfeição, principalmente num assunto tão relevante 
e tão polêmico como este, que envolve a iminência 
de conflitos. 

Devemos estabelecer certo prazo de transição ou 
de adequação, para que não frustremos a sociedade 
brasileira, que espera ansiosa por uma definição desta 
Comissão. Gostaria apenas de ponderar com relação 
à pressa para a conclusão dos trabalhos.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Tem V.Exa. a palavra.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA – Na 
instalação desta Comissão, aprovamos um calendário 
de trabalho das nossas atividades, que está sendo cum-
prido. É o Relator, pela responsabilidade de elaborar o 
relatório, que deve dar a palavra final, já que estamos 
cumprindo o calendário das audiências e reuniões. Se 
o Relator achar que precisa de mais tempo, acredito 
que esta Comissão dar-lhe-á o tempo necessário. Não 
atropelemos aquilo que determinamos e que estamos 
cumprindo.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Sr. 
Presidente, entendo a ansiedade da nobre colega, 
mas o Presidente nem o Relator, individualmente, são 
superiores ao Plenário desta Comissão, com todo o 
respeito que tenho por V.Exa. Este é o meu posiciona-
mento. Evidentemente, farei tudo para apoiar o Rela-
tor e o Presidente, como sempre fiz, participando de 
tudo. Não faltei sequer à Comissão Externa, a viagens 
e participei de todos os debates.

Dessa maneira, o bom senso deve prevalecer.
O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Podería-

mos deixar marcada essa reunião para a próxima ter-
ça-feira, às 14h30min. Avaliaremos, na terça-feira, se 
votamos na quarta ou se precisaremos de uma se-
mana a mais.

Trabalharei para que tudo esteja pronto. É claro 
que há outras questões para concluir o relatório. Ver-
emos se surgem problemas, negociações e discussões. 
Tudo isso será avaliado na terça-feira.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – A prudência está acima de tudo. Não atrope-
laremos os fatos. Existe um cronograma, como dizia a 
nobre Deputada. A Comissão é soberana, como disse 
o Deputado Asdrubal. Nem o Coordenador nem o Re-
lator têm o direito de atropelar os prazos. Temos a re-
sponsabilidade de apresentar um relatório consistente. 
O Relator deve entregá-lo à Comissão até terça-feira 
para análise da Comissão. Esse relatório não pode ser 
aprovado pelo Relator nem pela Comissão. Os Srs. 
Parlamentares é que o aprovarão. Se acharmos que 
haverá tempo e se os membros titulares concordarem, 
aprovaremos o relatório na quarta-feira, mas estou 
de acordo com o que disse, pela sua experiência, o 
Deputado Asdrubal Bentes, pela sua experiência, de 
que temos de ir devagar com o andor, porque o santo 
é de barro. Temos que elaborar um relatório consis-
tente. Se precisarmos de mais uma semana para que 
o Relator nos entregue o relatório e possamos fazer 
mais algumas análises, tudo bem. Porém, se o Rela-
tor achar que, na segunda-feira, o relatório já estará 
pronto, então que o faça, para, reunidos na terça e 
quarta-feiras o aprovarmos. 

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Sr. 
Presidente, ainda com a intenção de contribuir com 
a Comissão, ontem o Deputado Luciano trouxe à co-
lação documentos da maior gravidade entregues a 
V.Exa. Esses documentos apontam para fraudes no 
processo de identificação de demarcação dessa área, 
desde a petição inicial, assinada por pessoas cujas 
assinaturas não correspondem à realidade, o que é 
extremamente grave. Trata-se de falsidade ideológica, 
se houver comprovação.

Há, então, necessidade de comprovação. É evi-
dente que não somos autoridades policiais para fazer 
esse tipo de comprovação. Exige-se uma perícia para 
comprovar a falsidade ou não dos documentos, inclu-
sive aqueles que comprovam as pressões externas do 
Congresso americano, de associações estrangeiras, 
excluindo-se as decisões genuinamente nacionais. Tudo 
precisa ser apurado. Agora, apressar o processo nos 
impedirá de chegar a uma conclusão, ao que está em 
jogo, inclusive a nossa soberania.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Como esta Comissão é pequena e os fatos são 
graves, proponho, como já fizemos nesses últimos dias, 
uma reunião conjunta entre os Parlamentares desta 
Comissão e os de Roraima, para avaliar os fatos, até 
para dar alguns rumos ao Relator, independente de 
uma reunião oficial. Essa é a proposta levantada por 
alguns Deputados. Se pudéssemos fazer isso hoje à 
noite, melhor; amanhã já não será possível. 

Apresentei essa proposta para os senhores 
porque alguns Parlamentares da Comissão querem 
convocar o Presidente da FUNAI, já que a participação 
de S.Sa. ontem foi dúbia.

Na minha opinião, o relatório poderá sair man-
chado se aprovarmos um relatório sem a nossa par-
ticipação efetiva e até mesmo de uma autoridade da 
postura do Presidente. Como não sou o dono da ver-
dade, quero ouvi-los. Alguns Parlamentares já solici-
taram a palavra. 

Consulto V.Exas. sobre a necessidade do convite 
– e não se trata de convocação, porque não temos 
competência para isso –, ao Presidente da FUNAI para 
explicar mais alguns fatos não esclarecidos ontem.

Como ainda temos algum tempo, deixo esse ponto 
em aberto para decisão posterior. Tenho a responsabi-
lidade de unir os membros da Comissão. Portanto, se 
achar que ainda temos de nos reunir, nós o faremos.

Ficamos assim, visto que o Relator não está pre-
sente. Como a reunião está sendo gravada e ainda 
teremos as notas taquigráficas, S.Exa. poderá incluir 
ou não aquilo que os senhores perguntarão ao antrop-
ólogo e ao representante do Ministério Público. 

Conforme a lista de inscrição, passo a palavra 
ao Deputado Asdrubal Bentes, membro da Comissão, 
para fazer suas perguntas aos palestrantes.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA – 
Qual a ordem de inscrição?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – A ordem é a seguinte: Deputado Dr. Rodolfo... 
Desculpe-me, Deputada. V.Exa. tem a palavra. Pela 
lista de inscrição, seu nome aparece antes do Depu-
tado Asdrubal Bentes

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA – 
Muito obrigada, Sr. Presidente. Inicialmente, quero 
saudar nossos convidados.

Ontem, infelizmente, tive que me retirar mais cedo 
da Comissão. Tive de comparecer a uma audiência 
com o Ministro e alguns Parlamentares do Acre. Como 
não sabia que a reunião da Comissão iria até às 21h, 
desocupei-me às 19h30min e não retornei.

Sr. Presidente, desde o início participo desta 
Comissão, em função da minha preocupação de de-

fender a causa indígena. Trago essa preocupação do 
meu Estado, o Acre.

Acredito que o debate é necessário e salutar. 
Posso não concordar com absolutamente nada do que 
dizem nesta Comissão, mas continuarei defendendo 
o direito de falar, porque é nisso que reside o debate. 
Fico muito preocupada de ver esta Casa, instituição 
responsável pela elaboração e cumprimento das leis 
aqui votadas, realizar debate para cobrar do Presi-
dente da República o cumprimento da Constituição 
em relação ao caso específico de Raposa Serra do 
Sol. É obrigação desta Casa.

Como o debate não vem sendo feito dessa ma-
neira, continuarei dizendo que defendo o direito do 
debate, embora não concorde com a maioria dos ex-
positores. Ontem mesmo, fiquei muito triste com as 
observações de alguns convidados; um deles, por 
exemplo, defendeu veementemente o desmatamento 
de 50% da área do Estado e a não-homologação de 
terras indígenas a fim de garantir o desenvolvimento 
do Estado. Realmente, fiquei muito triste, porque ouvi 
mais um discurso fora da realidade brasileira e mun-
dial, exatamente no momento em que se defende a 
preservação de nossas riquezas naturais. E sabemos 
que não há ninguém melhor para fazer isso do que os 
povos indígenas. 

Tenho em mãos as medidas de combate ao des-
matamento na Amazônia, anunciadas pelo Presidente 
Lula anteontem. Para que fique claro para todos, esse 
plano de ação para preservação e controle do desmata-
mento na Amazônia terá a participação de 14 Minis-
tros, se não me engano, porque o Presidente, antes 
de assinar o decreto, ampliaria esse número. 

Ele diz o seguinte: 

“As ações emergenciais, além do respeito 
à integridade das áreas protegidas, incluirão 
o combate à grilagem de terras públicas, a 
criação de novas unidades de conservação, 
tanto de uso sustentável como de proteção 
integral, e a demarcação e homologação de 
terras indígenas”. 

É uma decisão do Governo que sabe, como sa-
bem nossos Ministros, que preservar a Amazônia passa 
também pela garantia do direito das terras indígenas 
e de outras áreas de preservação.

Uma das reclamações que ouvi do Governador 
de Roraima, bem como, e constantemente, dos meus 
nobres pares, pelos quais tenho profundo respeito, é 
que, com a homologação de Raposa Serra do Sol, mais 
da metade do Estado ficará com áreas protegidas e 
intocáveis. No Acre, utilizamos esse discurso de forma 
positiva. Lembro que 47,8% das áreas naturais já es-
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tavam protegidas, incluindo terras indígenas e florestas 
estaduais. Estavam de fora as terras da União. 

Sr. Presidente, participei hoje de audiência com 
o Ministro da Justiça acompanhada de um represent-
ante do Governo do Acre, de um representante da As-
sembléia Legislativa do Acre, de um dos Senadores do 
Acre, que foi reforçar a posição da bancada, e de um 
Vereador do Município de Tarauacá, mais as lideran-
ças indígenas desse Município que foram reivindicar 
a ampliação da reserva do Rio Gregório, porque, no 
processo de demarcação, haviam ficado de fora as 
cabeceiras dos rios. Todas as instituições acreanas, 
sem exceção, desejam garantir a revisão da terra aos 
povos indígenas e a inclusão das cabeceiras dos rios. 
Conforme dizem, ficar sem as cabeceiras é como criar 
um animal sem cabeça. 

Hoje, recebemos a garantia do Ministro da Justiça. 
Disse S.Exa. que atenderá à reivindicação das comu-
nidades indígenas daquele Estado.

Nós, do Estado do Acre, continuamos preocupa-
dos. Em conversa com os Governadores Flamarion Por-
tela, de Roraima, e Jorge Vianna, do Acre, mostramos 
essa preocupação. Hoje, o debate acerca da preserva-
ção de áreas protegidas de terras indígenas interessa 
a todos. Particularmente, fiquei envergonhada com a 
decisão de um juiz de Roraima que deveria, no mínimo, 
conhecer a Constituição brasileira.

Estabelece o §6º do art. 231: 

“São nulos e extintos, não produzindo 
efeitos jurídicos, os atos que tenham por ob-
jeto a ocupação, o domínio e a posse das 
terras...” 

Parece estar havendo, de certa forma, uma in-
versão do processo legislativo no que se refere à in-
terpretação deste artigo. 

Por outro lado, fico muito feliz com a posição 
adotada pelo Procurador em relação ao Pelotão de 
Uiramutã, porque também acredito que, quando se de-
bate a soberania nacional, não cabe muita discussão. 
Já disse isso aos povos indígenas que defendo. Na 
minha opinião, o Pelotão precisa ser mantido naquela 
área, porque tem a ver com a defesa da soberania 
nacional. Tenho levado esse debate às comunidades 
indígenas, porque entendo que não podemos misturar 
essas questões.

Na minha opinião, as observações foram muito 
bem-feitas. Tenho muito orgulho de ver o Ministério 
Público Federal fazer sua parte.

Muito obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Agradeço à Deputada Perpétua Almeida a 
participação.

O segundo inscrito é o Deputado Eduardo Val-
verde, a quem concedo a palavra.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Ob-
rigado, Sr. Presidente. Vejo que hoje V.Exa. está um 
pouco mais calmo que ontem. Quero cumprimentar o 
Sr. Paulo Santilli, que conheço pelo trabalho na def-
esa dos povos indígenas, e o valoroso Procurador da 
República, Dr. Darlan Dias, pela coragem e posição 
firmes em situação de fogo cerrado. 

Coloco-me entre aqueles que entendem que o 
problema da demarcação e da homologação de terra 
indígena no Brasil não é assunto tão-somente da comu-
nidade local, mas envolve toda a sociedade brasileira. 

Ao se constitucionalizarem os direitos indígenas, 
o Estado assumiu, conforme determina a Constituição 
Federal, a responsabilidade de responder a uma dív-
ida histórica da população com suas minorias. Uma 
das mais importantes condições para preservação 
da cultura e das tradições da população indígena é o 
acesso a seu território, onde ela cultiva sua história, 
suas tradições e seu folclore. Tirar dos povos indígenas 
sua terra é eliminar, não geneticamente, mas a forma 
como falam, cultuam, respeitam seus mortos e suas 
tradições. É importante que haja essa diferença entre 
as nossas culturas e respeito às mesmas, porque, se 
a homogeneizarmos, colocaremos todo mundo num 
só balaio cultural, estaremos eliminando as minorias 
e não conseguiremos diferenciá-las. 

Sempre enfatizo por que a terra é importante: 
porque a relação do indígena com a terra não é igual 
à nossa, de posse, de patrimônio. É uma relação dife-
renciada, onde o acesso à terra é condição sine qua 
non para sua vida, não com fins econômicos, mas com 
o objetivo de manter suas tradições. 

No Sul e no Sudeste isolaram as comunidades 
indígenas em uma grande área urbana, não permitindo 
que essa população se expandisse numericamente, 
porque se acreditava que a qualidade de vida da maio-
ria iria aumentar se se restringisse essas terras a pou-
cos hectares. Ou seja, aquelas comunidades foram 
condenadas. 

Diante, então, desse passado triste de direitos 
negados e populações dizimadas, cabe-nos agora 
garantir futuro para eles. A atuação do Ministério Pú-
blico e a postura do Ministro da Justiça e do Governo 
como um todo, que tem de ser duro neste momento, 
são fundamentais para preservação e garantia desses 
direitos.

Tergiversar agora seria regredir ao estágio an-
terior. Defendo compensações ao povo e ao Estado 
de Roraima, para que não haja perda de potencial 
econômico; defendo também que o Brasil veja a Amazô-
nia com bons olhos. Se queremos sua sobrevivência, 
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devemos dar a ela um modelo de desenvolvimento dife-
renciado das demais partes do Brasil. Como disse, ela 
precisará de compensações, embora entendamos que 
um modelo diferente não represente atraso econômico; 
pelo contrário, há fontes de riquezas que poderiam ser 
utilizadas de maneira mais racional.

A pergunta que faço ao Procurador Darlan Dias 
tem sido um questionamento constante nesta Comissão: 
relativamente aos procedimentos demarcatórios, existe 
vício? Houve algum tipo de situação que tenha ferido 
a legalidade ou houve algum dolo no processo demar-
catório empreendido pelo INCRA? 

Faço essas perguntas porque um dos argumentos 
de que lançam mão é o de que há vício no processo 
demarcatório, o de que têm operado outros interesses 
que não o interesse público.

A ambos os convidados, ao Dr. Darlan Dias e ao 
Sr. Paulo Santilli, pergunto se o argumento procede ou 
se não se pauta em fundamentação jurídica.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Solicito aos inscritos mais brevidade porque 
o Sr. Paulo Santilli terá de se retirar até as 17h30min 
devido ao horário de seu vôo.

Com a palavra o Deputado Asdrubal Bentes.
O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Sr. 

Presidente, Dr. Darlan Dias, digno Procurador da 
República, Sr. Paulo Santilli, renomado antropólogo, 
companheiros Deputados.

Inicio por louvar a Deputada Perpétua Almeida 
pela sua permanente preocupação com a defesa do 
texto constitucional, dever de todos nós. De outro lado, 
manifesto minha estranheza com a observação de 
S.Exa. de que essa preocupação seja unilateral.

Não se pode analisar artigo, parágrafo ou inciso da 
Constituição isoladamente, tem de ser em seu contexto 
global. Felizmente temos hoje, aqui, todos os ingredien-
tes próprios para um debate: temos o antropólogo que 
elaborou laudo sobre a matéria e temos um Procurador 
da República apto a debater a questão constitucional 
da posse indígena permanente e sua caracterização 
nos precisos termos do art. 231 da Constituição. Fico 
muito feliz por tê-los aqui presentes.

O Procurador é meu colega, pois para ser Pro-
curador teve de se formar advogado, o que sou até 
hoje – hoje estou político, mas, na realidade, sou ad-
vogado.

Minha grande preocupação – e a tenho demon-
strado ao longo dos debates nesta Comissão – é saber 
se a área indígena Raposa Serra do Sol preenche os 
requisitos constitucionais do art. 231 para ser consid-
erada, em toda a sua extensão, área de posse indí-
gena permanente, como definido no § 1º do referido 
artigo.

Não se discute que aos índios cabe o direito sobre 
as terras que habitem em caráter permanente. 

Nisso reside minha dúvida e a de tantos outros, 
como do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que 
em vários arestos fulminou portarias por não terem 
sido elaboradas de acordo com o texto constitucional 
– V.Exa. deve saber disso. Em alguns deles, inclusive, 
eu fui advogado. O caso da Baú, por exemplo.

Minha grande preocupação é não ferir direitos 
constitucionais, porque a lei é igual para todos e todos 
são iguais perante a lei. A lei maior é a Constituição, e 
por ela devem pautar-se todos os atos. 

Lamentavelmente, de uns tempos para cá – disse 
ontem ao Dr. Mércio —, a FUNAI passou a sobrepor-
se à Constituição. Em uma simples portaria, unilateral-
mente, declarou como de posse permanente dos índios 
determinada área, estabelecendo limites. A partir daí, 
virou dogma: ninguém pode entrar, ninguém pode sair. 
E enquanto não se conclui a demarcação – esta só 
será levada a cabo com a homologação presidencial 
– fica o impasse.

O que ocorre na Raposa Serra do Sol? Carac-
teriza-se habitação em caráter permanente toda essa 
área de 1 milhão e 600 mil hectares de terra? 

O art. 231, §1º, da Constituição, é claro: 

“Art. 231.................................................
§ 1º São terras tradicionalmente ocu-

padas pelos índios as por eles habitadas em 
caráter permanente, as utilizadas para suas 
atividades produtivas, as imprescindíveis à 
preservação dos recursos ambientais ne-
cessários a seu bem-estar e as necessárias 
a sua reprodução física e cultural (...)”

São 4 os requisitos, todos cumulativos. A falta de 
um deles acarreta impossibilidade de ser decretada 
a área como de posse indígena permanente. Essa a 
definição constitucional, esse o entendimento de um 
constitucionalista defensor do indigenato, D. Afonso 
Borges. Na Constituinte, foi assessor do nosso partido, 
o PMDB, do eminente e saudoso Mário Covas.

Minha preocupação, Dr. Darlan, é exatamente 
esta: a ocupação tem de ser permanente e atual. Se 
V.Exa. verificar, o verbo está no tempo presente. E qual 
o momento? O momento do laudo antropológico. Se 
aquela área estava toda habitada em caráter perma-
nente, o primeiro requisito já está satisfeito.

A propósito, faço duas indagações ao Sr. Paulo 
Santilli. Primeiro, em que ano V.Sa. produziu o laudo 
antropológico? É interessante saber, porque existem 2 
decretos, o Decreto nº 78 e o Decreto nº 1.755. Segun-
do, qual foi a área identificada por V.Sa. como habitada 
em caráter permanente pelos índios, utilizada para sua 
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atividade produtiva, imprescindível à preservação dos 
recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e 
indispensável à sua reprodução física e cultural? Pa-
rece-me que no primeiro laudo antropológico consta-
tou-se que determinada área era ocupada em caráter 
efetivo e permanente pelos índios e no segundo laudo, 
o atual, houve aumento dessa área. É isso? Na sua 
concepção, se ocorreu aumento dessa área, da primi-
tivamente identificada pela atualmente identificada, 
que fatores teriam levado a antropóloga que elaborou 
o novo laudo a aumentá-la?

Outra indagação ao antropólogo: ao efetuar seus 
trabalhos de identificação, V.Sa. encontrou algum po-
voado ou posses dentro da área que seria identificada 
à época?

Volto a me dirigir ao Dr. Darlan Dias. Sabemos 
perfeitamente, e já foi invocado aqui pela nobre Depu-
tada Perpétua Almeida, que são nulos esses títulos. 
Não vou repeti-los, porque V.Sa. conhece sobejamente 
a questão. Porém, são nulos e extintos aqueles em 
que a área é efetivamente indígena, nos termos con-
stitucionais. Não podemos declarar a nulidade desses 
documentos se a área não preenche os requisitos 
que acabei de citar. Se não os preenche, não é área 
indígena.

Então, ou vale ou não vale o laudo antropológico. 
Ou ele foi firmado e elaborado de acordo com a Con-
stituição Federal ou feriu o texto constitucional. É isso 
que nos compete analisar para saber se esses trabal-
hos devem ou não prosperar.

E mais, requeiro ao Sr. Presidente que sejam 
periciados os documentos denunciados pelo Deputado 
Luciano Castro. Isso é de suma gravidade. Haverá, cer-
tamente, preocupação maior com todas as áreas indí-
genas, se prosperar a denúncia do ilustre Parlamentar, 
que pela sua gravidade merece ser apurada.

Vejam bem, em 1981 eu já era advogado há 18 
anos. Quando o INCRA ia titular uma área, consul-
tava a FUNAI para saber se ela era ou não indígena. 
A FUNAI oficiava ao INCRA e só após esses trâmites 
expedia o título.

Em 1981, o INCRA, depois de consultar a FUNAI 
sobre a área do Baixo Surumu, titulou áreas, exata-
mente algumas onde estão aqueles arrozais.

O que diz a informação do INCRA?

“Informamos que o imóvel denominado 
Carnaúba, localizado na região do Rio Baixo 
Surumu, na gleba Caracaranã, Município de 
Boa Vista, encontra-se posicionado da seguinte 
maneira: a) fora da área de pretensão da FU-
NAI (de pretensão; não era nem da área já 
tida área indígena), localizada na faixa de 66 

quilômetros da fronteira da República Federa-
tiva da Guiana (....)”.

Observem a preocupação do INCRA de ver a 
parte de fronteiras e a de área indígena para então 
documentar a área.

Agora o terceiro, que entrou de boa-fé, vai ser 
punido pelo desencontro de políticas governamentais, 
quando INCRA e FUNAI não se entendem, não falam 
a mesma língua? O terceiro é quem vai ser punido?

Já estou convencido de que essa área indígena 
existe, mas não na dimensão que se quer atribuir a ela, 
porque lá existem vilas, cidades e posses. A simples 
existência disso descaracteriza a área como de posse 
permanente indígena, nos precisos termos do § 1º do 
art. 231 da Constituição Federal.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Feitas essas perguntas, como o Sr. Paulo San-
tilli tem de se retirar, proponho que as respostas do 
Dr. Darlan Dias fiquem para depois, já que S.Exa. vai 
continuar conosco, e que o antropólogo responda aos 
Parlamentares que fazem parte da Comissão. Há tam-
bém perguntas de Deputados de Roraima, que formam 
o grupo de apoio. 

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– Por considerar importante que o Sr. Paulo Santilli 
permaneça, gostaria de saber se, quando V.Exa. o 
convidou, pediu sua presença parcial ou até o final 
da reunião.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – A convocação do antropólogo é até o final da 
reunião, que não sei quando vai terminar. No entanto, 
fui comunicado de que S.Sa. terá de se ausentar, como 
ocorreu ontem com o Presidente da FUNAI. Não sei 
se S.Sa. poderá permanecer até o final. 

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – En-
tendo que se fez um convite a S.Sa. de forma elegante, 
amiga, fraterna, para que seus conhecimentos fossem 
postos à disposição da nossa Comissão. Mas faço 
um apelo ao Sr. Paulo Santilli, em meu nome e no da 
Comissão, para que permaneça de maneira fraterna, 
amiga, companheira, porque seus conhecimentos são 
muito importantes para o deslinde dessa questão. 

O SR. PAULO SANTILLI – Perfeitamente. Quero 
apenas esclarecer que não fui eu quem marcou esses 
horários. Isso ficou a cargo da própria Comissão. Ela 
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me enviou as passagens de ida e de volta. De qualquer 
forma, tenho compromissos em São Paulo. Abrirei 
amanhã um ciclo de conferências na Universidade Es-
tadual Paulista, do qual participarão pesquisadores de 
diferentes procedências. Já confirmei presença. Mas, 
como os trabalhos da Comissão se estenderão por 
mais dias, prontifico-me a comparecer quando for do 
interesse de V.Exas. Só não posso deixar de atender a 
um compromisso que confirmei, em função do horário 
estipulado pela própria Comissão. 

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Dr. 
Santilli, creio que as companhias aéreas decolam para 
São Paulo até às 22h. Portanto, peço ao Presidente 
que verifique isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Deputado Asdrubal Bentes, a informação que 
tenho é de que não haverá vôo para São Paulo depois 
desse horário. 

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– Sr. Presidente, ainda que pense que esta Comissão 
tem todo o direito de ouvir o Sr. Paulo Santilli até o fi-
nal, acho que seria viável adotarmos a mesma posição 
que ontem assumimos com o Presidente da FUNAI, 
que teve de sair no momento em que íamos começar a 
discussão. Na impossibilidade de S.Sa. ficar, que seja 
chamado para um debate fechado conosco. 

O SR. PAULO SANTILLI – Repito: não fui eu 
quem estipulou esse horário de saída. Foi-me enviada 
uma passagem marcada para esse horário e, em fun-
ção disso, confirmei outros compromissos. 

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– Já entendemos, Sr. Paulo Santilli. Mas não podemos, 
pelo fato de a Comissão ter errado o horário, prejudi-
car nossos trabalhos. A presença de V.Sa. no debate 
é extremamente importante, porque foi um dos que 
fizeram os laudos antropológicos. Com certeza, ter-
emos perguntas a lhe fazer, para elaborarmos o pa-
recer da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Quero deixar bem claro: não foi a Presidência 
nem a Relatoria desta Comissão que marcaram a pas-
sagem, foi a Casa.

O SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA – Sr. 
Presidente, parece-me que o Deputado Dr. Rodolfo 
Pereira tem interesse especial na formalização de per-
guntas ao Sr. Paulo Santilli. Por que ele não as faz de 
imediato, para que se possam conciliar os interesses 
das duas partes?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Acho que daria para desfrutarmos da presen-
ça do antropólogo Paulo Santilli até às 17h30min. O 
Deputado terá 5 minutos para fazer suas perguntas e 
o convidado, 25 minutos para responder. 

Com a palavra o Deputado Dr. Rodolfo Pereira.
O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 

– Sr. Presidente, antes de mais nada, é preciso dizer 
que não há no Estado de Roraima nenhum político 
que seja contra a demarcação. Também não há esse 
pensamento de considerar bandidos aqueles que são 
contra e mocinhos os que são a favor.

Alguns pontos têm-nos preocupado, no que diz 
respeito ao laudo antropológico, como a questão so-
cial. O Dr. Darlan Dias disse, de forma muito correta, 
que se obedece à lei. Mas nós, políticos que vivemos 
naquela região, vemos a questão do ponto de vista so-
cial. Queremos, sim, que os direitos dos índios sejam 
mantidos. Embora de forma diferente da Igreja Católi-
ca, também temos defendido a questão indígena. No 
entanto, esperamos que o pioneiro que lá chegou há 
muitos e muitos anos, assim como a Igreja Católica, 
tenha o direito de ter lei ou alguém que o defenda.

Então, pergunto ao Sr. Paulo Santilli se existe 
algum lugar no Brasil que não tenha pertencido aos 
povos indígenas séculos atrás, com base nas informa-
ções lingüísticas, nos dados arqueológicos, nos estu-
dos historiográficos que S.Sa. mencionou.

Outra pergunta: os povos indígenas pertencentes 
à região que alcança os Rios Maú, Rupununi, Tacutu 
e Uraricoera, territórios contíguos a países vizinhos, 
também são proprietários dos territórios pertencentes 
à Guiana e à Venezuela?

Eram as duas perguntas que tinha a fazer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Com a palavra a Deputada Suely Campos, para 
um breve pergunta.

A SRA. DEPUTADA SUELY CAMPOS – Cum-
primento os integrantes da Mesa e me dirijo ao antrop-
ólogo Paulo Santilli, uma vez que no site de S.Sa. iden-
tificamos a afirmação de que, se por acaso o Governo 
Federal recuar na homologação da reserva indígena 
Raposa Serra do Sol, vai haver grande desmoralização 
em âmbito internacional. Pergunto a S.Sa.: que inter-
esses internacionais há nessas áreas?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Com a palavra o Deputado Francisco Ro-
drigues.

O SR. DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES 
– Pergunto ao antropólogo Paulo Santilli qual é exata-
mente a área proposta no primeiro laudo realizado e 
por que ela evoluiu de 700 mil hectares para 1 milhão 
e 700 mil hectares.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Feitas as perguntas, tem a palavra o antrop-
ólogo para as respostas.
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O SR. PAULO SANTILLI – Agradeço-lhes muito 
o interesse e mesmo a possibilidade de conversar com 
V.Exas. nesta tarde.

Pela ordem, primeiramente vou fazer referência á 
questão formulada pelo Deputado Eduardo Valverde, 
com respeito à ocorrência de vícios no processo de-
marcatório. 

Participei dos grupos de trabalho instituídos pela 
Fundação Nacional do Índio, como prevê a legislação 
para regularização fundiária dos territórios indígenas, 
na qualidade de antropólogo, na parte que se refere 
– expus brevemente aos senhores – à ocupação tradi-
cional indígena. 

Sou etnólogo por formação e fui chamado porque 
desenvolvi pesquisas acadêmica e etnográfica de cam-
po, desde 1984, em Roraima, nas diferentes aldeias, 
não apenas na Raposa Serra do Sol. 

Em função das pesquisas por mim desenvolvidas 
e de publicações feitas, fui convidado a integrar esses 
grupos de trabalho – não foi por qualquer outro inter-
esse a não ser pela minha vivência e pelas pesquisas 
etnográficas anteriormente realizadas. Em toda minha 
participação, não tive conhecimento de qualquer vício 
nesse processo. Vi a entrega de documentos e escutei 
alegações feitas pelos Parlamentares. Mas, como não 
sou funcionário da FUNAI, não tenho controle de todo 
o processo administrativo. 

Sabem V.Exas., tanto quanto eu, que esse proces-
so se arrasta há muitos anos. Dele participei em alguns 
momentos e posso garantir-lhes que não houve, nesses 
períodos, qualquer constrangimento. Pelo contrário, as 
pesquisas foram realizadas de forma exaustiva. Não 
digo isso apenas por mim. A Associação Brasileira de 
Antropologia tem a mesma opinião, porque conhece 
os laudos e o trabalho feito.

Portanto, os estudos etnográficos existentes sobre 
essa região permitem fundamentar o processo demar-
catório. E posso lhes assegurar, em relação às pesqui-
sas realizadas, que não há qualquer tipo de vício.

Passo às perguntas feitas pelo Deputado Asdrubal 
Bentes. A primeira delas é se a área indígena preenche 
os requisitos constitucionais do art. 231, a começar 
pela existência de ocupação permanente. 

Creio que essa ocupação tradicional pode ser 
entendida de duas formas diferentes. A primeira de-
las diz respeito à imemorialidade, ou seja, ao tempo 
de ocupação – se ela é tradicional ou se ocorreu ao 
longo do tempo. 

Tanto as informações lingüísticas quanto as ar-
queológicas e historiográficas demonstram uma con-
tinuidade de ocupação, que com certeza é secular. 
Aliás, a lingüística aponta para períodos bem mais 
recuados. Então, há uma constância. Não foram po-

vos que vieram de fora, que se mudaram para essa 
área; são populações nativas, e pesquisas podem 
fundamentar isso. 

A segunda forma de ocupação é a tradicional, a 
que se constitui numa territorialidade própria, diferencia-
da da sociedade nacional. Também procurei demonstrar 
isso com dados etnográficos. Os povos que habitam a 
área têm uma forma própria de organização social, de 
ocupação; portanto, territorialidade própria.

Como já mencionei, as aldeias têm movimentação 
no espaço. Em determinados momentos, ainda que 
essa ocupação não seja visível aos padrões normais 
da nossa sociedade, no caso da área Raposa Serra 
do Sol, sim. Foi possível atestar isso em função do 
rodízio das áreas cultivadas. A área pode não estar 
sendo cultivada neste exato momento, mas isso não 
quer dizer que não o tenha sido alguns anos atrás e 
não volte a sê-lo alguns anos adiante. Aliás, o sistema 
de culturas rotativas tem-se mostrado perfeitamente 
adaptado às condições ecológicas do lugar. Ele não 
degrada o meio ambiente e permite uma agricultura 
sustentável ao longo do tempo. Então, só uma pes-
quisa ao longo do tempo pode permitir diagnosticar 
esse tipo diferenciado. 

Estou citando o caso da agricultura, mas isso tam-
bém vale para a caça. Roraima tem regime climático 
dividido em duas estações bem nítidas: a seca e a 
chuva. Os seus representantes estão aqui e podem 
confirmar o que acabo de dizer. Portanto, os hábitos 
dos animais e a flora se alteram consideravelmente 
ao longo do período de seca e chuva. Isso implica um 
tipo de exploração territorial bastante diversificado e 
que muda tanto em termos sazonais quanto ao longo 
de períodos maiores de tempo, como essa rotatividade 
das áreas de cultivo, das áreas agrícolas. Portanto, 
essa ocupação é tradicional tanto pela antigüidade, 
por ocorrer ao longo do tempo, quanto por sua forma 
própria.

(Intervenção inaudível.)
O SR. PAULO SANTILLI – Sim, eles estão lá. 
(Intervenção inaudível.)
O SR. PAULO SANTILLI – Eu vou chegar lá. 

Essa é uma das suas questões. 
Quanto ao ano do laudo antropológico, ele foi 

elaborado em 1991, 1992. O grupo de trabalho foi for-
mado por portaria do então Presidente da FUNAI, Sr. 
Sidney Possuelo. Foi ele quem constituiu esse grupo 
de trabalho.

(Intervenção inaudível.)
O SR. PAULO SANTILLI – Sim. Não havia sido 

editado o Decreto nº 1.775.
A outra pergunta é se a área é habitada em 

caráter permanente. 
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Sim, conforme tentei mostrar por essa forma 
própria de ocupação, ela tem caráter permanente, ai-
nda que essa sociedade não tenha a mesma forma de 
ocupação que a nossa.

A questão seguinte é se houve aumento da área 
identificada e que fatores levariam a esse aumento.

Não. Os grupos de trabalho de que participei es-
tabelecem a identificação de uma área tal descrita na 
Portaria nº 820, de 11 de dezembro de 1998. Eu não 
participei de qualquer outra formulação de proposta 
com área diferente.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Quan-
tos hectares?

O SR. PAULO SANTILLI – Um milhão e seiscen-
tos e oitenta mil, se estou bem lembrado .

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – E 
a anterior?

O SR. PAULO SANTILLI – Seiscentos e setenta 
e oito mil.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Tudo 
bem, a pergunta é pertinente a V.Sa..

O SR. PAULO SANTILLI – Sim.
O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Veja 

bem, a identificação anterior declarava como de posse 
permanente indígena 780 mil hectares. Mas, no que 
se refere à necessidade de existirem todos os fatores, 
como habitação permanente, cultura efetiva, manuten-
ção dos seus usos, costumes, tradições etc., que fa-
tores levaram V.Sa. e a outra antropóloga a ampliarem 
essa área para 1 milhão e 560 mil hectares?

O SR. PAULO SANTILLI – Eu não a ampliei, ap-
enas participei da identificação dessa área. 

O processo de reconhecimento dos direitos terri-
toriais indígenas é gradativo, envolve diferentes etapas 
administrativas: uma primeira, em que se procede à 
identificação da área; uma segunda, em que se realiza 
a delimitação; uma terceira, em que se faz a demarca-
ção; e a etapa conclusiva, como V.Exa. mencionou, da 
homologação da demarcação. Posteriormente, ainda 
há o registro.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – O 
levantamento fundiário não integra o seu laudo?

O SR. PAULO SANTILLI – Ele faz parte do pro-
cesso demarcatório.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – No 
momento da identificação, antes da demarcação.

O SR. PAULO SANTILLI – Perfeitamente, com 
a demarcação. É posterior à identificação. Esse foi o 
trabalho feito pelo grupo instituído pelo Presidente 
Sidney Possuelo.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Quem 
coordenou o grupo?

O SR. PAULO SANTILLI – A antropóloga Guio-
mar, da FUNAI. Sempre um servidor da FUNAI coor-
dena o grupo.

Portanto, se foi inicialmente proposta uma área 
com extensão menor, essa proposta não foi conclusi-
va. Isso talvez tenha sido o início de estudos que não 
prosperaram nem no percurso administrativo interno 
da FUNAI. Nós só podemos considerar concluída a 
parte administrativa dos estudos quando o processo 
sai do âmbito da FUNAI e vai para o Ministério da 
Justiça. Não foi o que ocorreu com as propostas an-
teriores, que não foram aceitas, não foram concluídas 
nem sequer no âmbito da FUNAI, por insuficiência de 
dados, de informação. 

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Con-
cluo que o laudo anterior é imprestável. Não estou en-
tendendo mais nada. Se há um laudo antropológico 
que identifica, delimita e diz o que é necessário para a 
manutenção da cultura indígena, dos seus costumes, 
dos seus hábitos, que os índios habitam ali em caráter 
permanente... 

Sr. Presidente, para mim, habitar é o mesmo que 
morar, residir, seja no vernáculo coloquial, seja no ju-
rídico. Cheguei a reafirmar o que já tenho dito há muito 
nas minhas lides, na condição de advogado ou de Par-
lamentar: a FUNAI sobrepõe os laudos antropológicos 
ao preceito constitucional, e a sua portaria tem mais 
valor do que o art. 231 da Constituição. Lamento ter 
participado da sua elaboração. Deveria rasgá-la, porque 
a portaria da FUNAI vale mais do que a Constituição. 
E temos visto os desrespeitos constantes, inclusive 
com negativas, com adiamentos de depoimentos, na 
tentativa de protelar para evitar outra decisão que não 
seja a que os senhores antropólogos entendem como 
dogmática. Inclusive, o despacho do Ministro Nelson 
Jobim, emérito constitucionalista, que merece o re-
speito da classe de advogados de todo o País, dos 
brasileiros, pelo seu posicionamento na Assembléia 
Nacional Constituinte, foi revogado de forma abrupta. 
Após, não se deu mais direito à contestação. 

Ao ser revogado o despacho do Ministro Nelson 
Jobim, que determinava a diligência no sentido de 
modificar os limites, justamente com base na definição 
constitucional – o Dr. Darlan deve conhecer muito bem 
o parecer de S.Exa. —, o que houve? 

A partir daí, dever-se-ia proceder na forma do 
Decreto nº 1.775. O despacho do Ministro Nelson 
Jobim foi revogado? Então vamos ter de baixar uma 
nova portaria, com a mesma limitação, proceder no-
vamente ao contraditório, à ampla defesa. Mas não. A 
partir daí foi rápido, a toque de caixa, para se tentar 
uma homologação contínua, que vai gerar conflito que 
não existe. Estivemos na área e não vi conflitos en-
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tre índios e não-índios, mas convivência harmoniosa, 
pacífica. Inclusive, os índios declararam expressamente 
que não querem mais voltar ao passado, que querem 
conviver conosco fraternalmente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – V.Sa. tem mais algumas perguntas a respond-
er?

O SR. PAULO SANTILLI – Tenho sim. Talvez não 
tenha sido claro. Se V.Exa. me permite, quero apenas 
dizer que em momento algum a FUNAI submeteu ao 
Ministério da Justiça outra proposta. A proposta ante-
rior a que V.Exa. faz referência não foi aprovada nem 
sequer no âmbito administrativo da FUNAI.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – As 
aprovações da Comissão Especial de Análise eram 
feitas nas coxas, nos gabinetes da FUNAI – despacho 
num dia e homologação no outro. Tenho provas.

(Não identificado) – Sr. Presidente, peço que 
seja retirada a expressão “nas coxas”, por não ser 
regimental. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Michelet-
to) – Peço que essa expressão seja retirada do texto. 

Retorno a palavra ao Sr. Paulo Santilli.
O SR. PAULO SANTILLI – Quanto às vilas po-

voadas por não-índios, havia, sim, a presença de não-
índios nessas áreas, mas a grande maioria da popula-
ção é indígena. A Vila Surumu tem origem numa aldeia 
indígena que ainda existe.

Sobre a expedição de título do INCRA, houve 
falha do órgão. Não sou o responsável por esse pro-
cedimento, mas, pelo que entendi do documento lido 
por V.Exa., se ele expediu alguma certidão negativa 
incidente em área indígena...

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Quem 
expediu foi a FUNAI, em 1981. 

O SR. PAULO SANTILLI – Então, sem dúvida, 
houve erro do órgão público. 

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Em 
1981 não havia índio lá, por essa definição. 

O SR. PAULO SANTILLI – Havia. Então, houve 
erro do órgão público. 

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Tudo 
o que a FUNAI diz é dogma. 

O SR. PAULO SANTILLI – Deputado Dr. Rodolfo 
Pereira, V.Exa. pode reformular sua pergunta?

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– São duas. Primeiro, se há algum lugar no Brasil que 
não tenha sido tradicionalmente ocupado pelos povos 
indígenas. Segundo, como ocorre em Roraima – caso 
citado por V.Sa. —, se os territórios dos povos indíge-
nas nos países vizinhos, Guiana e Venezuela, são de 
propriedade dos índios.

O SR. PAULO SANTILLI – Conhecemos muito 
pouco a história dos povos indígenas no Brasil, an-
teriormente à chegada dos portugueses, mas posso 
dizer que neste momento algumas áreas são habita-
das por índios e outras não. Este é o procedimento, 
no reconhecimento dos direitos territoriais: as áreas 
efetivamente ocupadas. No caso, a área Raposa Serra 
do Sol é efetivamente ocupada. 

Em relação ao território contíguo em países viz-
inhos, quero esclarecer que a demarcação é um ato 
de soberania do Estado brasileiro, pelo qual o Estado 
reafirma sua presença. A questão é até militar. V.Exas. 
vão discutir o assunto. Também gostaria de omitir 
minha opinião, mas nada foi perguntado. Quero ap-
enas dizer que não temos nenhuma responsabilidade 
no que diz respeito ao território contíguo em países 
vizinhos. Podemos falar sobre a aplicação da legis-
lação brasileira no território nacional, onde o Estado 
brasileiro é soberano. 

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– Dr. Paulo, V.Sa. não entendeu minha pergunta. No 
início da sua explanação, V.Sa. falou muito sobre o 
Rio Rupununi, na Guiana, sobre os índios patamonas, 
da Venezuela. V.Sa. pode não interferir na segurança 
nacional, mas tem conhecimento técnico sobre o as-
sunto. Estou fazendo uma pergunta a um antropólogo. 
Por exemplo, a quarta geração para trás, dos índios de 
Maturuca, veio da Guiana. Sei disso porque a bisavó 
do meu filho é de Maturuca e o seu registro se encon-
tra na prelazia da Guiana Inglesa, assim como sei da 
convivência de índios venezuelanos no Brasil e de 
brasileiros na Venezuela. Não estamos tratando aqui 
de segurança nacional e até da internacionalização 
da Amazônia ou da criação de um país. Há rumores 
de pretensões internacionais, mas não existem docu-
mentos. Se pegarmos todos os laudos antropológicos 
das demarcações de áreas indígenas, veremos que 
elas são exatamente iguais às das mineradoras. De-
marca-se área indígena onde há bons minérios, boa 
água. Pode ser uma paranóia, pode ser mentira, mas 
são fatos. 

Por isso, pergunto: o território da Venezuela per-
tence aos índios brasileiros, já que eles por lá peram-
bulam, vivem, caçam, plantam? Os guianenses e os 
venezuelanos também são donos de territórios no 
Brasil? 

O SR. PAULO SANTILLI – Não, os territórios 
venezuelano e guianense não pertencem aos índios 
brasileiros. Cada país tem legislação própria, e o Estado 
é soberano na aplicação do seu ordenamento jurídico. 
Portanto, podemos falar do Estado brasileiro. Partilho, 
inclusive, da opinião do Procurador da República de 
que as Forças Armadas têm atribuição para estarem 
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presentes em qualquer área, independentemente de 
ser ou não indígena. 

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– V.Sa. conhece muito bem a região da Raposa II, onde 
os índios são todos guianenses e a maioria deles fala 
inglês e macuxi, não fala português. Eles estão legais 
no Brasil?

O SR. PAULO SANTILLI – Não sei responder 
sobre a situação de cada pessoa. 

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– Não estou falando de pessoas, mas de uma comu-
nidade indígena chamada Raposa II, ao lado da Ra-
posa Serra do Sol. Todos os índios vieram da Guiana, 
num período muito recente. Lá, os índios mais velhos 
falam com dificuldade o português; as línguas rotinei-
ras são o macuxi e o inglês. Eles estão legalizados no 
Brasil? Aquela comunidade é considerada brasileira 
pelo CIR?

O SR. PAULO SANTILLI – Sim, eles alegam que 
saíram do Brasil, foram para a Guiana e voltaram para 
cá. Essa é a trajetória deles. 

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– Vejo que eles esqueceram língua portuguesa, quan-
do saíram do Brasil para ir para lá, porque não falam 
português. 

O SR. PAULO SANTILLI – Eles falam. 
O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA – A 

maioria deles fala português. Tenho propriedade lá. Não 
posso falar nada sobre o Acre, porque não conheço os 
índios, mas nasci na região de Raposa Serra do Sol 
e, portanto, conheço�os até por nome. 

Realmente há controvérsia no que V.Sa. diz, ou 
seja, se o índio da Guiana não tem espaço no Brasil 
e vice-versa, porque cada qual tem a sua legislação, 
a comunidade tem de ser excluída por estar ilegal. O 
CIR, a FUNAI e até V.Sa. deveriam retirá-la do laudo 
até ver o que está havendo. São fatos verdadeiros. 
Estou indo na quinta-feira para Roraima. Qualquer 
cidadão pode ir comigo até lá para ver os índios que 
falam inglês, português.

(Não identificado) – Sim, mas o que isso tem a 
ver com a demarcação de áreas indígenas? 

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – São 
gerações de pessoas... A transmissão é oral. 

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– Deputado Eduardo Valverde, estou falando de pes-
soas que vieram da Guiana, não de pessoas que falam 
inglês. Eles realmente são guianenses, estão no Brasil. 
A comunidade é computada pelo órgão federal como 
brasileira. Esperei chegar este instante, porque o próprio 
antropólogo explicou que não existe. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Deputado Dr. Rodolfo Pereira, vamos dar con-

tinuidade aos trabalhos, visto que há mais algumas 
perguntas para serem respondidas. 

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– Sr. Presidente, a explicação não me convenceu. Há 
controvérsias.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Perfeito. 

O SR. PAULO SANTILLI – Sr. Presidente, a 
questão deve ser debatida, mas não interfere no re-
conhecimento dos direitos dos que estão lá. 

O recuo na demarcação é em função de inter-
esses internacionais. Creio que, como ato de sobera-
nia, o País não deve sujeitar-se a qualquer interesse 
internacional alheio aos seus próprios interesses. É um 
ato de soberania. Portanto, o Estado brasileiro deve 
levar em consideração única e exclusivamente seus 
próprios interesses. O Brasil não deve submeter-se à 
pressão externa seja lá de quem for. 

(intervenção inaudível.) 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – S.Sa. está respondendo a pergunta formulada 
por V.Exa. e enviada ao site do antropólogo: o recuo do 
Governo brasileiro seria uma situação constrangedora 
internacionalmente?

O SR. PAULO SANTILLI – Deve haver algum en-
gano, não tenho nenhum site na Internet. De qualquer 
forma, creio ser reprovável qualquer submissão a in-
teresses externos. O País deve levar em consideração 
única e exclusivamente o seu próprio ordenamento 
jurídico, a Constituição.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Tem V.Exa. a palavra. 

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA – Não 
se discute aqui sobre soberania nacional. Mas não 
podemos nos esquecer de que o Brasil é signatário 
de acordos internacionais em relação aos direitos in-
dígenas. São realizados debates internacionais sobre 
o assunto inclusive na ONU. Não podemos esquecer 
esse pequeno detalhe.

Muito obrigada.
O SR. DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES 

– Sr. Presidente, dizer que não há pressão internacional 
velada em relação à questão indígena é ingenuidade 
ou irresponsabilidade. 

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Ve-
lada, não; expressa. Ontem foram anexados docu-
mentos do Congresso americano, de sociedades 
norte�americanas, interferindo na demarcação de áreas 
indígenas, especificamente na reserva indígena Ra-
posa Serra do Sol.
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O SR. DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES 
– Sr. Presidente, estou nesta Casa há 14 anos. 

Quando da demarcação da área dos ianomâmis, 
em 1991, fomos, um grupo de mais de 10 Parlamen-
tares, ao Presidente Fernando Collor de Mello, que 
nos afirmou que a pressão internacional, da ONU e 
do Congresso americano, era arrasadora, não havia 
como segurá-la. Inclusive, fez aquela demarcação aos 
olhos do mundo. 

Hoje a situação se repete: apesar da quantidade 
significativa de documentos, a pressão internacional 
nega tudo. Realmente é um absurdo. É óbvio que o 
trabalho técnico-científico elaborado pelo antropólogo 
Paulo Santilli, da mais alta competência, do mais alto 
saber, deve ser respeitado dentro dos limites que con-
sideramos razoável. Porém, é um absurdo dizer que 
não há interesse internacional. 

A SRA. DEPUTADA MARIA HELENA – Sr. Presi-
dente, peço desculpas, porque, infelizmente, não pude 
assistir às palestras dos convidados. Faço parte de 3 
Comissões desta Casa, que estavam reunidas con-
comitante nesta tarde, além de ter participado de uma 
reunião do partido. 

Dr. Paulo Santilli, a antropóloga Maria Guiomar 
de Melo, que esteve conosco na semana passada, 
afirmou que, se tivesse feito o laudo, teria condições 
de elaborar um que se adequasse à situação atual. 
Confessou-nos – peço desculpas por estar lendo, mas 
são as palavras da Dra. Maria Guiomar de Melo – que 
“essa área e a sua delimitação não decorreram essen-
cialmente da averiguação de campo, mas atenderam 
muito do que foi sugerido pelas ONGs, pelos tuxauas, 
pelos procuradores da Diocese de Roraima, que par-
ticiparam do GTI constituído pela FUNAI”.

Quero saber se V.Sa. confirma as declarações 
da Dra. Maria Guiomar. 

A Dra. Guiomar declarou que nesse laudo, assi-
nado por ela e elaborado também por V.Sa., consta que 
não havia nenhuma infra-estrutura na área indígena 
que demandasse indenização substancial. O fato nos 
leva a concluir que não existiam os arrozais. Ou seja, 
o laudo não previu indenização de uma área produtiva, 
conforme constatado hoje, que é o Vale do Arroz.

Também consta no laudo que havia, à época, 83 
aldeias habitadas. Cada uma delas precisava de cerca 
de 3 a 40 hectares para o cultivo. Porém, permaneciam 
em cada aldeia aproximadamente 3 a 5 anos. De acordo 
com as anotações que fiz, o laudo mostrou que não 
haveria necessidade de 1 milhão e 700 mil hectares 
de área, poderia ser menor.

Dr. Paulo Santilli, no processo há um documento 
afirmando que o Dr. José Jaime Mancini, engenheiro 
que elaborou o memorial descritivo, não participou do 

trabalho de campo e que as informações necessárias 
para a sua elaboração não lhe foram fornecidas. Isso 
nos causa bastante preocupação. Como pode uma 
pessoa que não participou do trabalho de campo ser 
responsável, signatária do memorial descritivo? O que 
V.Sa. pensa a respeito do assunto?

Finalmente, V.Sa. afirmou que decretos garantem 
a presença do Exército brasileiro em áreas indígenas. 
No entanto, ontem, o representante do CIR compareceu 
à audiência pública e disse – depois reafirmou – que 
são contrários à presença do Exército na cidade de 
Uiramutã. Se depender deles, decidem pela retirada 
do Exército naquela região. 

O SR. PAULO SANTILLI – Não sei de influências 
estranhas ao processo. Todas as informações que colhi 
vieram diretamente da população indígena habitante do 
local. Participaram as duas associações constituídas 
– CIR e APIR – naquela época. Consultamos todos, e 
eles foram unânimes. O que saiu no final foi seguindo 
todas as informações.

Também não sei sobre o Jaime. Não posso re-
sponder por sua conduta. Não sou servidor da FUNAI 
e não acompanho todo o processo.

Quanto à área, ela não pode ser estimada de 
forma padronizada. Não é o mesmo cálculo de um 
módulo de reforma agrária. Tentei mostrar que a ocu-
pação é diferenciada, própria de outra sociedade. Tanto 
cultural quanto socialmente, não podemos proceder à 
ocupação a partir de referenciais próprios. Essa popu-
lação não vai a supermercados. É diferente.

Sobre indenizações, havia vilas e cerca de 200 
fazendas. Cabe considerar cada caso. Não podemos 
dizer que toda e qualquer ocupação é digna do mesmo 
tipo de indenização. Não sei estimar caso por caso, 
mas havia, sim, um número considerável de fazendas 
e vilas de apoio ao garimpo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 

– Apenas uma informação. V.Sa. disse que foi a campo. 
A segunda maior comunidade de Roraima chama-se 
Contão. O Jonas Marcolino foi tuxaua por 10 anos, 
exatamente durante o período de elaboração do lau-
do antropológico. Ontem S.Sa. disse nesta Casa que 
nunca um antropólogo passou por ali para saber o que 
eles queriam. Então, ou o senhor ou ele está faltando 
com a verdade.

O SR. PAULO SANTILLI – Estive no Contão; não 
sei se na ausência dele, mas estive lá.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Agradecemos ao Dr. Paulo Santilli a presença. 
As impressões de V.Sa. sobre o assunto serão inseri-
das no relatório.



40512 Sábado 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2004

O SR. PAULO SANTILLI – Agradeço a todos a 
atenção. Coloco-me à disposição de V.Exas. Se quiser-
em encaminhar por escrito qualquer outra sugestão, 
estarei pronto a atendê-los. 

Muito obrigado.
A SRA. DEPUTADA MARIA HELENA – Perdoe-

me, mas uma pergunta ficou sem resposta: a posição 
dos indígenas no CIR e a permanência do Exército 
brasileiro na região, sobre a qual o representante do 
CIR disse ser contrário.

O SR. PAULO SANTILLI – A legislação garante 
a presença das Forças Armadas em todo o território 
nacional, independentemente de ser ou não área in-
dígena.

Sou pelo respeito à legislação.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Passamos a palavra ao Dr. Darlan Dias.
O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 

– Por que não fazemos todas as perguntas e S.Sa. as 
responde no final?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Perfeito. 

Passo a palavra ao Deputado Dr. Rodolfo Pereira, 
o quinto escrito.

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– Em Roraima, não somos contra a homologação da 
PEC. Só temos visão um pouco diferente da que V.Sa. 
tem de ter, na condição de Procurador da República, 
que deve cumprir rigorosamente a lei. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Deputado Dr. Rodolfo Pereira, tenho de me re-
tirar por alguns minutos. Peço ao Deputado Asdrubal 
Bentes que assuma a Presidência.

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– No momento em que se discute a questão fundiária, 
todo homem da lei, todo procurador, todo jurista tem de 
ter um pouco de sentimento agrarista para analisar as 
conseqüências que uma lei pode causar ao cidadão. 
De qualquer forma, todo cidadão, seja ele rico, pobre 
ou miserável, precisa ser tratado com muito carinho. 

V.Sa. é novato em Roraima e não tem profundo 
conhecimento sobre as questões fundiárias em nosso 
Estado, nos últimos 30 anos. Realmente, concordamos 
com V.Sa., quando diz que não há laudo sem visto. 
Mas, no momento em que analfabetos o assinaram 
e membros de Comissões negaram a sua presença, 
com certeza, a questão tem de ser avaliada, a fim de 
que seja afirmado, com toda veemência, que realmente 
não há vistos.

Sr. Procurador, segundo V.Sa., o caso Aldo Mota 
é o mais grave já ocorrido na reserva Raposa Serra 
do Sol. No período em que houve derrubada de torres, 

corte de cercas e incêndios em fazenda, duas crianças 
morreram queimadas perto da aldeia Olho D’Água. 

Segundo informações, os filhos de D. Fátima e do 
Sr. Reinaldo, da Fazenda São Jorge, queimaram uma 
ponte à noite. O incidente foi atribuído ao CIR, mas há 
inúmeras testemunhas. O caso está na Justiça há vários 
anos. Não sei exatamente quando ocorreu...

(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 

– Em 1992.
Um pouco antes desses acontecimentos, alguns 

fazendeiros foram pegos pelos índios do Maturuca, 
amarrados e deixados dentro da água durante 6 dias, 
só com o nariz de fora. Lá começou a violência. Os 
índios da Sociedade de Defesa dos Índios Unidos do 
Norte de Roraima – SODIUR seqüestraram religiosos 
na sede da missão Surumu. Indago se em algum mo-
mento eles pregaram religião naquela área, rezaram 
alguma missa. Nós desconhecemos esse fato. É a 
primeira vez que esse tipo de violência é anunciado 
para o Brasil, porque é muito difícil o pobre que vive 
no interior do meu Estado ser ouvido pela mídia, es-
pecialmente pela Folha de S.Paulo, pela Rede Globo. 
Nem que uma pessoa se pendurasse em uma corda 
chamaria atenção. Teve de haver todo aquele movi-
mento, que consideramos extremo, para se discutir 
claramente sobre a demarcação das terras indígenas 
não só na área Raposa Serra do Sol, mas em todas 
as outras até hoje não indenizadas.

Sr. Procurador, V.Sa. não sabe, mas as balsas 
vistas no Rio Maú não pertencem aos garimpeiros 
brasileiros e sim aos da Guiana, onde o garimpo é 
muito ativo. Índios brasileiros e não-índios vivem do 
garimpo artesanal no Rio Uiramutã. 

Quanto à cooptação, realmente há alguns grupos 
da Igreja Católica ligados aos índios da SODIUR, aos 
ianomâmis e ao CIR. A pena deveria ser uniforme. Tanto 
a Igreja Católica quanto os outros grupos deveriam pas-
sar pelo mesmo processo de cooptação ou de vícios 
inadequados para as comunidades indígenas. 

Como disse anteriormente, pode ter havido al-
guns gafanhotos interessados nas comunidades indí-
genas. O salário dos tuxauas, muito antigo, era pago 
por algumas Prefeituras de Uiramutã, de Pacaraima 
e principalmente de Normandia, mãe desses novos 
Municípios. A pedido deles mesmos, recebiam um 
salário, porque tinham de buscar em Boa Vista e em 
outros lugares ajuda para as comunidades. Na hora da 
colheita, todas as comunidades tinham roça, menos 
os tuxauas, que eram os líderes, porque não tinham 
tempo de fazê-lo. Então, chegou a haver alguns projetos 
aprovados ou rejeitados no Município de Normandia. 
É fácil ver isso.
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Ministério Público, cronograma.
Maioria, minorias e compensação. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Deputado, peço a V.Exa. que seja breve, porque 
já se iniciou a Ordem do Dia.

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– Já vou encerrar.

Naquela região temos minoria, que é o índio, pela 
lei. Mas há muitos cidadãos pobres, humildes, que já 
saíram de lá porque eram mais pobres mesmo, foram 
expulsos e ninguém nunca se posicionou ao lado deles 
– nem a lei nem ninguém. Na verdade, são mendigos 
saíram. Alguns morreram e outros vivem no fundo do 
quintal de seus filhos.

Eu poderia apresentar-lhe tudo isso com facili-
dade. Em Roraima, dessas 10, 30, 40 pessoas que 
estão relacionadas nas fazendas que o antropólogo 
mencionou, um é o vigia da Secretaria de Saúde. Era 
grande fazendeiro, no tempo da demarcação. Roubaram 
todo seu gado e ele saiu de lá.

Estou lhe passando essas informações porque, 
embora concorde com a maioria das coisas que o 
senhor diz, sinto que ainda falta um pouco mais de 
conhecimento. 

Religiosos e pioneiros chegaram na mesma ép-
oca. Se os religiosos chegaram fazendo algum bem 
ou algum mal para os índios, os pioneiros também 
chegaram fazendo muito bem para os índios e para 
o Estado. Vivi com eles. Tínhamos uma convivência 
pacífica, até tomávamos a benção dos tuxauas. Meu 
pai recebeu o nome de Tuxaua Pereira, porque con-
vivia muito com os índios.

Nunca protestamos contra as ONGs. Como o 
senhor mesmo disse, era muito dinheiro. Recebíamos 
13 milhões por ano, as ONGs recebem 26 milhões. Os 
índios são tratados pelo Governo e pelo Município, e 
esse dinheiro some. São muitas horas de avião que 
precisam ser justificadas, são muitos custos de qualifi-
cação – precisamos saber onde estão os qualificados 
– e são muitas peças de carro e muitas coisas que 
estão legalizadas por nota fiscal. O senhor sabe que 
no nosso País nota fiscal não é comprovante de nada. 
É uma rotina ocorre esse tipo de coisa.

Já disse que é a primeira vez que fazemos mani-
festação desse porte para chamar a atenção. Não 
era um líder, não era o Paulo César o líder, não era o 
Tuxaua. Foi um movimento social. Onde chegávamos, 
todos participavam, porque era um sentimento preso, 
uma angústia que foi apresentada, e todos participaram 
voluntariamente. Acredito que foi até bastante pacífica, 
porque prenderam o carro do CIR em Boa Vista, na 
barreira, e eles não puderam descer para brigar no 

Contão. Foi esta a razão de não haver conflito: eles não 
tinham carro para trazer o pessoal do Maturuca.

Quero fazer a defesa do Juiz Helder Girão. Não 
o conheço pessoalmente. Em nenhum momento tive 
qualquer contato com ele. Conheço-o pelos seus atos, 
e ele não é uma vergonha como juiz. Tem tomado al-
gumas decisões importantes no nosso Estado. Posso 
citar a questão do Pacaraima, que estava em conflito. 
Se não fosse o conhecimento do Helder Girão, quando 
tentaram fazer aquela cerca, ao dar uma liminar para 
parar a construção da cerca, naquele dia teríamos uns 
30 ou 40 mortos – índios e pessoas que moram em 
Pacaraima, que são do bem. 

Então, Helder Girão não representa nenhuma 
vergonha para o nosso Estado. Faço essa afirmação 
mesmo não tendo tido nenhum contato com ele e não 
o conhecendo. Nunca me referi a ele, mas acompanhei 
alguns processos. Então, fica essa defesa.

Quanto à questão da segurança nacional, é aq-
uilo que já disse mais ou menos. É índio para cá, índio 
para lá, um monte de estrangeiros que entram e saem 
da nossa região sem o menor problema. 

Posso citar um exemplo: há 12 meses, um índio 
matou um enfermeiro na área ianomâmi. Quase nin-
guém falou sobre o assunto. O senhor deve ter tomado 
conhecimento, foi um tiro acidental.

Depois, houve a acusação de que um garimpeiro 
matou um índio ianomâmi. Os garimpeiros não são 
pessoas criadas com infra-estrutura que os tornem 
elementos perigosos. Não, são pais de família, desem-
pregados, que estão na periferia de Boa Vista, que se 
aventuram a passar 14 dias nos garimpos em busca 
de algum ouro. Alguns voltam bastante doentes – sou 
médico —, com malária, com febre tifóide.

A Polícia Federal, que é o nosso instrumento 
bom – isso tem de ser registrado – colocou 40 dos 
melhores homens para prender esse garimpeiro que 
matou um servidor indígena da FUNAI e não encon-
trou nenhum rastro. 

Naquela região dos ianomâmis, depois de você 
sair do que chamam de varação ou picadão, tem 
de chegar a um rio para sair de lá e pegar um bote. 
Qualquer polícia consegue pegar aquilo.

Então, é preciso verificar se realmente esse índio, 
que em um tiroteio ficou com vários projéteis de espin-
garda na barriga, não foi também vítima de acidente, 
porque todos eles portam arma – espingarda. Assim 
como o índio matou o outro há um mês, acidentalmente, 
uma vez que usam arma e não têm habilidade, pode 
também ter acontecido isso. 

Isso mostra que nem a Polícia Federal nem o Ex-
ercito conseguiram prender um único índio, um único 
garimpeiro, porque não têm estrutura. Imaginem se 



40514 Sábado 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2004

isso ocorresse na área ianomâmi, por parte de alguma 
guerrilha, de alguma pessoa treinada, bem armada e 
preparada para conviver ali. Com certeza, estaríamos 
desguarnecidos, mesmo tendo SIVAM e todos esses 
processos.

Então, a segurança nacional é importante.
Outra questão é o narcotráfico, que já é visível na 

Raposa Serra do Sol. Na Guiana a maconha é plantada 
naturalmente. Pode-se plantar cocaína também, porque 
não há nenhuma presença do Estado do outro lado.

Do lado das áreas já demarcadas e homologa-
das, como São Marcos, o índio vive do contrabando de 
gasolina na vista de todas as pessoas, o que mostra 
que a demarcação, por si só, não resolve o problema. 
Então, com certeza, há esse tráfico de combustível. E 
pode também haver tráfico de drogas, porque a Ven-
ezuela sempre as passou por aquela mesma região. 
E hoje não há nenhum controle. A droga entra acima 
da guarda e por baixo. Misturou aquilo ali, e lá vêm 
droga, combustível e tudo o mais.

Realmente, a demarcação é importante. Mas te-
mos de buscar um modelo em que não haja problema 
social, em que se proteja o índio do narcotraficante, 
porque esse é o elemento mais perigoso dentro do 
processo. É mais perigoso do que as ONGs, os fa-
zendeiros ou qualquer pessoa, pelo grande poder de 
corrupção que tem sobre as pessoas e pelo seu poder 
financeiro para comprar uma sociedade indígena, que 
vive baseada na economia de mercado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Informo aos Srs. Parlamentares que depois de 
votar podem voltar, porque haverá uma segunda ses-
são e tem de haver outra presença no plenário.

Passo a palavra à Deputada Suely Campos.
A SRA. DEPUTADA SUELY CAMPOS – Sr. Presi-

dente, Sr. Procurador da República, Darlan Dias, a dis-
tância entre Raposa e Serra do Sol é de cerca de 100 
quilômetros. Em princípio, a gleba Raposa era isolada 
da Serra do Sol. Quer dizer, havia uma e outra.

Nessas últimas décadas, o que ocorreu? Índios 
da Guiana Inglesa foram trazidos para construir malo-
cas entre essas duas comunidades. Estrategicamente, 
pretendiam ligar essas duas terras como área única.

Pergunto: o Ministério Público está ciente dessa 
estratégia? Há alguma ação nesse sentido?

Outra pergunta: o senhor disse também que em 
Roraima existe a Secretaria do Índio, do Governo, que 
atende algumas comunidades e outras não. Ela atende 
aquelas que estão ligadas à SODIUR, à ALIDICIR e à 
ARIKON. Também a FUNAI e o CIR atendem somente 
aquelas que são ligadas a eles. Então, há discrimina-
ção. A Comissão teve ciência dessa discriminação da 
FUNAI, em relação às outras comunidades.

O que ocorre? Constatamos, mais uma vez, que 
existe divisão entre os povos indígenas e essas insti-
tuições são coniventes. Daí a essência desse grande 
conflito quanto às demarcações. Uns são dessa ala, 
outros são daquela outra.

Quero deixar bem claro também que não sou, de 
forma alguma, contra a demarcação de terras. Tenho 
um trabalho, na condição de Secretária de Assistência 
Social, nessas comunidades indígenas, no sentido de 
resgatar a cultura, através do artesanato. Portanto, con-
heço praticamente todas elas. Trabalhei nas grandes 
comunidades. A Comissão passou pela Raposa e viu 
o resgate da panela de barro, que foi um trabalho que 
eu deixei para trás.

Então, não sou contra a demarcação, mas tam-
bém não posso ser a favor do prejuízo para os cidadãos 
brasileiros, em Roraima, pela forma como são vistos.

Hoje, ser empresário produtor, que gera emprego, 
que aquece a economia do nosso Estado, é uma coisa 
ruim. Os agricultores são vistos dessa forma. E isso 
é muito ruim.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Com a palavra o Deputado Francisco Ro-
drigues.

O SR. DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES 
– Dr. Darlan Dias, Procurador da República em nosso 
Estado, as observações de V.Exa. foram muito escla-
recedores, até porque tem assumido postura extrema-
mente equilibrada à frente da Procuradoria. Seus atos 
têm merecido, inclusive, o respeito da sociedade rorai-
mense, principalmente da classe política, que assistem 
a eles de forma não contemplativa, mas participativa.

Uma questão que na verdade tem-me chamado 
muito a atenção mostra as várias orientações quanto 
à demarcação. Por exemplo, ontem o representante 
do CIR mostrava visivelmente – porque é instigado 
por pessoas que fazem sua cabeça, vamos dizer as-
sim – a contrariedade com a presença das Forças Ar-
madas na região. 

Verificamos que o Dr. Paulo Santilli mostrou de 
forma clara, cristalina a importância das Forças Arma-
das em qualquer ponto do território nacional, indepen-
dentemente de ser ou não em área indígena.

Há alguns antropólogos, principalmente alguns 
de plantão, em nosso Estado, que induzem os índios 
e criam verdadeira polêmica, embora se trate de seg-
mento altamente respeitado pela sociedade brasileira, 
juntamente com a Igreja Católica – haveremos de com-
provar isso —, com credibilidade perante a população. 
Isso mostra nitidamente que eles estão na contramão 
da história.

Entendo que a presença das Forças Armadas 
em qualquer ponto do território nacional, até com ação 
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dissuasória, é importante para evitar infiltrações nefas-
tas à nossa soberania. Temos conhecimento de várias 
dessas ações em nosso Estado.

Ouvi V.Exa. falar, e até achei interessante, sobre a 
inconveniência para os índios. Às vezes, eles se sentem 
incomodados com a presença. Mas eu diria que não 
são os índios de forma ampla e irrestrita, mas aqueles 
que na verdade são doutrinados por brasileiros que 
estão ali prestando um desserviço à Nação.

Outra questão que tem chamado muito a atenção 
é a assistência médica nas áreas indígenas, principal-
mente depois que a Fundação Nacional do Índio pas-
sou os convênios para algumas ONGs, como a Urihi, 
por exemplo, que tem diminuído substancialmente a 
assistência àquelas comunidades indígenas. Se os 
valores nominais duplicaram, em relação ao convênio, 
quando era realizado com o Governo do Estado ou di-
retamente através da FUNASA, verifica-se que hoje a 
qualidade de vida dos índios está bem pior.

Perguntamos: a Procuradoria da República, no 
Estado, está atenta a esse problema? Está acom-
panhando a aplicabilidade desses recursos de forma 
visível? Isso realmente é uma preocupação, porque, 
muitas vezes, são cobradas atitudes das autoridades 
do Estado. A imprensa, inclusive, às vezes mostra ín-
dios no pronto�socorro ou na maternidade sendo mal 
atendidos, quando na verdade, nesse caso, deveriam 
ser atendidos através dessas ONGs, que recebem re-
cursos da FUNASA. Nem por isso os hospitais deixam 
de estar sempre lotados, no Estado, com cidadãos in-
dígenas, que são assistidos.

Gostaria de obter uma observação muito pessoal 
de V.Exa. sobre qual o seu sentimento em relação à 
demarcação de uma área contínua num território su-
perior a 1,6 milhão de hectares, o que mostra nitida-
mente o conflito entre os vários grupos antropológicos 
que estudam essas demarcações. Qual é o sentimento 
do senhor, que hoje vive no Estado e tem, pelo menos 
pelas declarações que acompanhamos na imprensa, 
estudado a questão? A população quer trabalhar e vive 
em completa harmonia.

Diferentemente do Deputado Dr. Rodolfo Pereira, 
não nasci no Estado, mas vivo ali há 23 anos e nunca, 
em momento algum, vi situação tão tensa como essa 
que vivemos nos últimos 10 anos, exatamente quando 
começou, naquela área, através da FUNAI, a se dis-
cutir a demarcação contínua.

O Presidente da FUNAI, de maneira equivoca, 
disse ontem nesta Comissão que 80% dos índios são 
favoráveis. Não é verdade. São 80% das malocas, que 
representam, talvez, de 20% a 30%. Agora, se local-
izarmos quem está na doutrina, veremos nitidamente 
que são exatamente aqueles que estão jogando os 

índios nessa situação de apoio. Penso que vai ser um 
grande perigo demarcar essa área de forma contínua. 
E o tempo vai dizê-lo, em função das várias etnias que 
estão ali, porque vivem às turras entre si.

Quero apenas ouvir um breve relato de V.Sa. em 
relação a essas questões.

Sr. Presidente, solicito que o Sr. Procurador re-
sponda rapidamente, porque vou viajar hoje. Encerrei 
minhas perguntas, mas gostaria que V.Exa. concedesse 
a palavra ao Dr. Darlan Dias, para ele responder.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Qual é o seu horário de vôo?

O SR. DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES 
– Vou viajar às 9h, mas tenho de ir ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Temos só mais 2 Deputados. Eu acho que as 
perguntas serão rápidas. Aí, já encerraremos.

Com a palavra a Deputada Maria Helena.
A SRA. DEPUTADA MARIA HELENA – Vou ser 

bem objetiva. Dr. Darlan, solicito um esclarecimento 
jurídico. O art. 18 da Constituição Federal prevê a ne-
cessidade de plebiscito para criação de Municípios e 
que isso ocorra através de lei estadual. No caso de 
Uiramutã, 90% da população indígena votaram favorav-
elmente à criação do Município, que foi criado por lei 
estadual. Como ele pode ser extinto?

Ontem, o Presidente da FUNAI disse que era 
pela extinção do Município de Uiramutã. Nesse caso, 
seria extinto? O decreto federal que delimita essa área 
pode prever a extinção do Município, que foi criado por 
lei estadual? Como se dá essa extinção?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Com a palavra o Deputado Alceste Almeida, 
último inscrito.

O SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA – A 
minha pergunta foi prejudicada, porque se referia ex-
atamente a essa questão de Uiramutã.

Mas, vejamos: que elementos teria o Executivo 
Federal para extirpar um Município que atendeu aos 
preceitos legais para sua instalação, com plebiscito, 
com tudo? Enfim, qual a possibilidade jurídica de um 
decreto presidencial extirpar um Município? Por que em 
um Município, com sede municipal, onde já existe essa 
conceituação legalmente estabelecida, há entraves à 
construção de escolas, de unidades habitacionais, que 
acabam por favorecer, inclusive, a população indígena, 
que é a predominante em Uiramutã?

Vemos isso não somente em relação à construção 
do Pelotão de Fronteiras, que sofreu embargos por 
duas ou três vezes, o que retardou a execução da obra 
por meses e meses, com alteração até dos custos or-
çamentários, que tiveram de ser corrigidos por causa 
de épocas de chuvas. Isso foi sendo protelado. Foi o 
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que ocorreu na escola padrão de Uiramutã, na sede 
municipal e também na escola do Flechal, que é uma 
vila do Município. Parece-me, inclusive, que o Prefeito 
havia conseguido recursos federais para a construção 
de 40 casas e da Casa do Estudante, na própria sede 
municipal, que foi embargada.

O embargo dessas obras denota brigas jurídicas, 
que no final acabam sendo ganhas. Mas, quando se 
ganha, já se perdeu o recurso, porque a disponibilidade 
orçamentária não espera. Quais são realmente os ver-
dadeiros direitos que motivam a FUNAI a recorrer e a 
ter essa constância nesse retardamento?

Ressalto ainda o seguinte, para fim de registro: 
lamento a ausência do antropólogo Paulo Santilli. Ele 
disse que índio da Raposa Serra do Sol não consome 
em supermercado. Consome, sim. Os índios do Flechal, 
da Raposa e de toda aquela região são aculturados, 
moram em áreas que não têm campos naturais, não 
têm caça, não têm arborização. Então, tem de ficar 
consignado que são índios que precisam do comércio. 
Daí por que não querem ficar sem a proximidade das 
vilas, dos Municípios, dos pelotões, onde há assistên-
cia médica e odontológica.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Passamos a palavra ao Dr. Darlan para as suas 
respostas às indagações dos Srs. Parlamentares.

O SR. DARLAN DIAS – Espero ter anotado tudo. 
Se faltar alguma pergunta, os senhores me corrijam, 
por favor.

A Deputada Perpétua Almeida não fez propria-
mente uma pergunta, mas quero dizer, até para ficar 
registrado, que não conheço o Acre, mas, pelo que 
acompanho no noticiário e em tanta matéria que se 
produz, tenho a impressão de que, por ser um Estado 
mais antigo, está mais evoluído do que Roraima, tanto 
na questão do desenvolvimento sustentável quanto nas 
questões políticas. Anos atrás houve processo de cor-
rupção, que vivemos agora em Roraima.

O Deputado Eduardo Valverde perguntou se o 
processo demarcatório tem vício, se a Portaria nº 820 
tem vício. Eu disse isso no início. Eu acho que V.Exa. 
chegou um pouquinho depois. A resposta, no meu 
ponto de vista, é muito clara: não tem vício nenhum, 
porque a portaria e o laudo que a embasaram estão 
plenamente de acordo com a definição de terra tradi-
cionalmente ocupada pelos índios, segundo o § 1º do 
art. 231 da Constituição.

A Portaria nº 820 foi submetida ao processo con-
traditório, determinado pelo Decreto nº 1.775. E todos 
os Ministros da Justiça que passaram pela Pasta depois 
da sua edição tiveram a oportunidade de se manifestar. 
E nenhum deles questionou o laudo antropológico, nem 
o Ministro Nelson Jobim. Em sua manifestação, S.Exa. 

afirmou que o laudo é bom, que não há vício. Quanto 
à redução feita na área demarcada, S.Exa. a funda-
mentou nas suas percepções com base numa visita in 
loco. Mas não questionou o laudo antropológico.

(Não identificado) – V.Sa. me concede um apar-
te?

No caso, V.Sa. o considera inconstitucional? 
Eu já vi alguns considerarem o despacho do Minis-
tro Nelson Jobim inconstitucional, por alterar o laudo 
antropológico, por pedir a exclusão de áreas do laudo 
antropológico.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Eu só 
disse isso porque acho que essa questão é essencial 
no debate. Estou desenvolvendo minha convicção. 
Veja bem, aqui há um laudo antropológico, há toda 
uma parte técnica.

Na intervenção do Dr. Paulo Santilli foi dito que 
o laudo estava feito. Caberia apenas ao Ministro da 
Justiça e ao Presidente assinarem. E alguns começam 
a dizer que o Ministro da Justiça, por ter alterado aquele 
laudo e pedido para excluírem áreas, cometeu um 
ato inconstitucional. Já ouvi isso em alguns debates. 
Alguns chegam ao ponto, Dr. Darlan, de dizer que ao 
Presidente da República só cabe homologar.

Há o laudo e toda uma parte técnica, que analisa 
várias questões ligadas a tudo isso, a questões indí-
genas centrais. Só quando se chega ao Ministro da 
Justiça e ao Presidente da República, outras questões 
ligadas a vários outros aspectos têm de ser levadas 
em conta, tais como soberania nacional, questões fed-
erativas, sociais, econômicas. De fato, entra mesmo o 
lado político. O Dr. Paulo Santilli, inclusive, referiu-se 
à questão política sobre como resolver impasses e 
situações.

Foi isso que levou o Ministro da Justiça, Nelson 
Jobim, a propor, com base em uma visita... Vejam bem, 
quando se chega ao Ministro da Justiça e ao Presidente 
da República, eles têm de tomar... Eu dizia que a legis-
lação acaba dando ao Presidente da República, no ato 
da homologação... Esse ato de homologação talvez seja 
o mais complexo de todo esse processo, porque não 
analisa só o aspecto técnico. Vai ter de analisar todas 
as outras conseqüências que dele podem advir.

Essa questão é muito importante, do ponto de 
vista do debate jurídico. Quando eu falava de outras 
questões ligadas à soberania, ressaltava que há várias 
visões sobre todos esses aspectos. O Deputado As-
drubal Bentes entra muito nesse debate na área jurídica, 
mas creio que aqui há uma visão que se diferencia. Há 
alguns que pensam, e passaram por esta Mesa neste 
debate, que ao Ministro da Justiça e ao Presidente da 
República cabe apenas assinar, homologar, sem levar 
em consideração outros fatores.
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Solicito a V.Exa. que fale sobre o despacho do 
Ministro da Justiça.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Dr. 
Darlan, antes da resposta, eu também tenho uma in-
dagação. Infelizmente, não ouvi sua resposta, porque 
tive de ir ao plenário. Mas, da parte final, já tiro algu-
mas conclusões.

Veja bem, o laudo antropológico é que tem de 
se submeter ao preceito constitucional. Certo? Que 
preceito constitucional o laudo antropológico tem de 
observar? Exatamente o art. 231, § 1º. 

Veja bem, o despacho do Ministro Nelson Jobim 
baseou-se exclusivamente... Aliás, é a própria lei que 
manda, o próprio decreto que manda que ele tem de 
fundamentar apenas no preceito constitucional. O 
despacho é que poderá autorizar a aprovação ou não 
da demarcação. S.Exa. baseou-se exatamente nesse 
aspecto, por não ter sido cumprido o preceito constitu-
cional. Diz ele que o laudo antropológico é silente, se 
não me falha a memória, em relação ao cumprimento 
desses requisitos constitucionais. Daí porque S.Exa. 
determinou a realização daquelas diligências, que ter-
minaram não sendo feitas.

Acho que está havendo uma inversão. Tenho-me 
posicionado contra há muito tempo. O laudo antrop-
ológico é elaborado com a inobservância do preceito 
constitucional. Se tivesse observado o preceito, não 
teríamos nada a discutir. Mas, a partir do momento 
em que há vilas, posses, 200 fazendas, como disse 
o antropólogo, aquilo já não é mais posse tradicional 
indígena, na verdadeira acepção constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Só para colaborar... Tenho até um peso na 
consciência, Dr. Darlan, quando ouço V.Exa. dizer que 
o laudo não tem vício algum. Segundo as informa-
ções... Ainda não temos esse laudo. Estamos pedindo 
ao Presidente da FUNAI... O Relator, inclusive, ainda 
não o recebeu. Ontem, entregamos o documento. Se 
não me falha a memória, parece que há 8 mil pági-
nas. Quer dizer, é um laudo imenso. E V.Exa. expõe, 
categoricamente, que não há vício algum. Pergunto 
se V.Exa. conhece ou participou de algo. Estamos 
preocupados, porque temos documentos gravíssimos 
em nossas mãos, mas também não sabemos se são 
verdadeiros. Vamos tentar averiguar. Mas estamos 
preocupados, e sua posição é fortíssima – inclusive, 
é uma posição do Ministério –, no sentido de que não 
há vício algum. Estamos discutindo a origem do laudo, 
sua composição, porque esta Comissão veio de fato 
para analisar isso.

Estou aqui como brasileiro e gostaria que me 
fosse retirado esse peso da consciência. Sua palavra 
tem muito peso e V.Exa. diz que o laudo não tem vício 

algum. Falo isso até em razão dos documentos que 
temos e que vamos tentar analisar.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Dr. 
Darlan, desculpe novamente minha intervenção. De-
sejo somente ressaltar alguns aspectos, para que deix-
emos claras as polêmicas jurídicas. Há uma discussão 
sobre o laudo, mas estou indo além dessa discussão. 
Independentemente de o laudo estar certo ou não, de 
que não se consiga provar nada aqui, há uma outra 
discussão, que é o papel dos governantes, do Presi-
dente da República, do Ministro da Justiça.

O SR. DARLAN DIAS – Vou procurar responder 
as perguntas obedecendo à seqüência em que foram 
feitas. Abordarei aquelas questões que o Deputado As-
drubal Bentes levantou, como a referente à leitura do 
art. 231, § 1º. Cuidarei também daqueles documentos 
citados pelo Deputado Luciano Castro. Vou tratar disso 
tudo e ainda de outros aspectos do laudo.

Respondendo ao que o Deputado Lindberg per-
guntou, lembro que há as notas taquigráficas de audiên-
cia pública da Comissão Externa do Senado em que 
a Dra. Débora Duprat e a Dra. Ela foram ouvidas. Elas 
conhecem a questão indígena há muito mais tempo 
do que eu e se aprofundaram no assunto referente à 
pergunta formulada pelo Deputado. Vou apresentar 
meu ponto de vista com a modéstia apropriada à minha 
pouca experiência nessa área.

A Constituição, quando definiu o direito dos in-
dígenas relativo às terras, estabeleceu: “São terras 
tradicionalmente ocupadas pelos índios”. Ela garantiu 
esse direito. Todo o processo, regulado pela legisla-
ção, a respeito de como essas terras são identificadas, 
demarcadas, homologadas, registradas em cartório, é 
declaratório de realidade que já existe, não é um pro-
cesso constitutivo. O Deputado Asdrubal Bentes, que 
é do ramo jurídico, entende o que estou dizendo. É 
um processo declaratório, que tem ordem lógica esta-
belecida pela legislação – identificação, demarcação, 
levantamento fundiário, homologação.

Suponhamos que o Presidente da República 
diga que não quer homologar a Portaria nº 820. Pen-
so, modestamente, que S.Exa. tem de dizer por que 
não homologará, tem de mencionar o vício referente 
à demarcação. Tudo bem. Aí, o que acontece? Uma 
nova demarcação. Não será um ato homologatório. O 
nome já diz, “homologa”, diz se está o.k. ou não. Se 
S.Exa. diz que não homologa, tem-se que retomar o 
processo a partir do ponto em que está viciado. A meu 
ver, o Presidente da República não pode dizer que ho-
mologa ressalvando a sede do Município de Uiramutã, 
a fazenda de arroz tal e tal. É o meu entendimento. 
Respondi assim.
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O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – No 
caso, teria de haver outro decreto de demarcação?

O SR. DARLAN DIAS – O processo de demar-
cação tem de ser refeito a partir do ponto em que o 
Presidente da República entendeu que há vício.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Veja 
bem, quando disse que são outras questões, estava 
querendo mostrar que o Presidente não deve apenas 
observar o laudo antropológico. O Presidente pode até 
ter a visão de que o laudo antropológico está correto, 
mas há outros aspectos constitucionais que estão em 
jogo também, segurança nacional, questões federa-
tivas, equilíbrio federativo. Então, não se deve levar 
em consideração apenas o laudo antropológico, a ho-
mologação representa algo mais amplo. O Presidente 
vai analisar outros aspectos constitucionais e pode in-
clusive dizer que se faça uma demarcação com base 
em tais e tais aspectos. Essa é uma convicção que 
tem crescido. Ou seja, o debate não é apenas sobre 
o laudo antropológico, Deputado Asdrubal Bentes. A 
figura da homologação é muito rica.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – En-
tendo sua preocupação, nobre Relator, porém, não 
existe caminho algum a não ser o da lei. Ou o laudo 
homologatório é perfeito, acabado e embasado na 
definição constitucional, e por isso deve ser mantido, 
ou o Presidente vai justificar que o laudo não obedeceu 
ao art. 231 e, por conta disso, S.Exa. não o homologará. 
Não existe outro caminho.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Ex-
iste.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – O 
caminho social e o caminho federativo, diante do pre-
ceito constitucional, não têm como prosperar. Se o 
Presidente não quiser ser vítima de ações, ele tem de 
obedecer ao que diz a lei.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Lógico. 
Mas a homologação é um ato mais rico. O Presidente 
não sairia da lei em momento algum. É um ato bem 
mais rico que leva em consideração vários outros as-
pectos.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Meu 
nobre Deputado Lindberg Farias, a experiência de 42 
anos como advogado me leva a essa conclusão.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Mas essa 
conclusão diz que não há outro caminho, é anulável.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – O 
decreto do Presidente da República, depois, pode ser 
anulado pela Justiça. Eu mesmo já fiz com que fossem 
anulados vários decretos de desapropriação de terras, 
porque não cumpriam preceito constitucional.

Então, não tenho a menor dúvida de que, se o 
Presidente mandar a sua assessoria jurídica analisar 

o laudo, com base na definição constitucional, S.Exa. 
não o homologará, porque não cumpre preceito con-
stitucional. Está claro. Se existem vilas, arrozais, não-
índios dentro da área, não existe a ocupação perma-
nente e atual da área pelos índios.

O SR. DARLAN DIAS – Para fechar esse ponto, 
eu, com todo o respeito, discordo de V.Exa., Deputado, 
e concordo com o Deputado Asdrubal Bentes. O ato 
homologatório é restrito. Essas outras questões que 
não se referem ao aspecto técnico do laudo, se se 
trata de terra tradicionalmente ocupada, não cabem 
no ato de homologação. Politicamente, podem até ser 
consideradas, mas não tecnicamente.

Tenho convicção de que quem vai dar a palavra 
final nessa história da Raposa Terra do Sol é a Justiça, 
qualquer que seja a decisão do Governo Federal. 
Prevaleça o lado A ou o B, haverá questionamento 
na Justiça, e a palavra final virá do Supremo Tribunal 
Federal.

Agora, quanto às perguntas do Deputado Asdrubal 
Bentes, a Raposa Serra do Sol preenche os requisitos 
constitucionais do art. 231? Entendo que sim. Aqui ouso 
discordar do Deputado Asdrubal Bentes.

Leio o § 1º do art. 231 da Constituição Federal:

“Art. 231.................................................
§ 1º São terras tradicionalmente ocu-

padas pelos índios as por eles habitadas em 
caráter permanente, as utilizadas para suas 
atividades produtivas, as imprescindíveis à 
preservação dos recursos ambientais ne-
cessários a seu bem-estar e as necessárias 
a sua reprodução física e cultural, segundo 
seus usos, costumes e tradições”.

Se entendi bem, V.Exa. afirmou que os quatro 
requisitos têm de ser considerados cumulativamente. 
Com todo o respeito, discordo. Isto existe nas áreas 
indígenas já homologadas e registradas: há um local 
em que o índio mora e outro em que há uma área de 
mata intocada em que ele não mora, só que a área 
de mata intocada que está na reserva é necessária à 
preservação dos recursos ambientais necessários a 
sua subsistência.

Entendo, discordando de V.Exa, Deputado, que 
tanto é área indígena aquela em que ele mora quanto 
aquela em que ele não mora mas que é necessária para 
ele pescar, caçar. Nossa interpretação, nesse ponto, é 
divergente. Por isso entendo que o laudo antropológico 
concernente à Reserva Raposa Serra do Sol atende 
a esse dispositivo constitucional.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Sr. 
Presidente, desejo enriquecer o nosso debate. S.Exa. 
é um emérito membro do Ministério Público. Pena que 



Setembro de 2004 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 18 40519 

dispomos de pouco tempo – já estou com saudades 
do tempo de profissional, desses debates.

Veja bem, Dr. Darlan, não é o Deputado Asdrubal 
quem diz que esses requisitos são cumulativos, são 
os doutrinadores, entre os quais Afonso. O STJ, em 
reiteradas decisões – posso até, se me permitir, enviá-
las a V.Exa, para que possamos elucidar essa questão 
–, anulou várias portarias. Vou citar as relativas à área 
de Apiterewa e à da Baú. Foram anuladas exatamente 
por não terem cumprido as exigências do art. 231, § 
1º, da Constituição.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Mas 
já não houve o processo judicial?

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Ainda 
não houve julgamento do mérito. Se é ou não terra in-
dígena, na acepção constitucional, isso não foi julgado 
pelo STJ, o senhor sabe disso.

O SR. DARLAN DIAS – O senhor está se refer-
indo àquele mandado de segurança, não é?

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Sim. 
Houve a liminar, que depois foi cancelada, sem julga-
mento do mérito. Ou seja, se é ou não terra indígena, 
se há posse ou permanência indígena, isso não foi 
julgado.

Agora, creio, desculpem�me os companheiros 
de Roraima, houve um cochilo do Poder Público, que 
poderia ter ingressado em juízo com ação ordinária. Aí, 
sim, saber-se-ia se a demarcação cumpriu ou não o rito 
processual; se cumpriu ou não os requisitos constitu-
cionais; se se trata de área permanentemente ocupada 
pelos índios; se é necessária à sua reprodução física 
e cultural. Isso é matéria de fato que não pode ser dis-
cutida em sede de mandado de segurança. Seria uma 
ação ordinária contra a demarcação. E ela caberia, no 
caso, às pessoas que estão lá, às próprias comunidades 
indígenas, que hoje podem ingressar em juízo, desde 
que acompanhadas pelo Ministério Público.

Há uma série de aspectos que precisam ser mais 
bem esclarecidos, para que amanhã, Dr. Darlan, não 
tenhamos um Estado inviabilizado, vamos falar portu-
guês claro, não tenhamos conflito entre índios e não-
índios ou entre índios e índios. O que sentimos lá é que 
existem algumas aldeias que querem a demarcação 
contínua e outras que não a querem.

Então, não pode haver precipitação, principal-
mente porque o ambiente lá é de paz e a maioria 
daqueles índios já não quer mais voltar a ser como se 
encontram ainda os ianomâmis. Eles querem evoluir 
em outro sentido.

É um debate muito amplo, muito profundo. Lamen-
tavelmente, o tempo nesta Casa foi exíguo demais 
para isso.

(Não identificado) – Gostaria que o Procurador 
concluísse a resposta. Na verdade, estamos aqui para 
ouvi-lo e não para ouvirmos a nós mesmos.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Eu 
jamais interferi na manifestação de V.Exa., meu nobre 
companheiro, até porque ela sempre enriquece o de-
bate. Lamento que V.Exa. esteja tão preocupado em 
calar a boca deste modesto paraense.

O SR. DARLAN DIAS – Refiro-me ainda a essa 
questão do laudo. Existe uma ação judicial tramitando 
em Roraima – até hoje não consegui falar “Roráima”, 
como os nativos de lá; sempre me policio, mas às vezes 
sai Roraima –, proposta em 1999, inclusive a Deputada 
Suely Campos e o Deputado Luciano Castro ingres-
saram recentemente como assistentes dos autores 
nessa ação, que questiona justamente a validade da 
portaria e do laudo. Isso está sob análise judicial.

(Não identificado) – Trata-se daquela ação cuja 
liminar foi concedida recentemente?

O SR. DARLAN DIAS – É essa, sim, senhor.
(Não identificado) – Obrigado.
O SR. DARLAN DIAS – Evidentemente, isso está 

sujeito a recurso, e é uma discussão longa.
Outra pergunta de V.Exa., Deputado, foi sobre 

serem nulos e extintos os atos, referindo-se aos títu-
los de 1981.

Entendemos que a Constituição Federal de 1988 
mudou o paradigma em relação a isso, porque, re-
portando-me ao que disse no início, a Constituinte de 
1988 fez a opção de proteger essa minoria que são 
os índios e garantiu direitos. E é claro que a proteção 
à minoria importa sacrifício à maioria.

A demarcação de terras indígenas depois da 
Constituição de 1988 não pode ser pensada como 
era antes. Entendo que esses títulos não têm validade 
perante a Constituição de 1988 justamente por conta 
daquele dispositivo, o § 6º, que diz que são nulos, ex-
tintos etc.

A Deputada Suely Campos se referiu à pressão 
internacional. Existe pressão internacional legítima e 
ilegítima. É a minha opinião. Da mesma maneira que 
o Brasil pressiona para que determinados países res-
peitem o meio ambiente, pressionava para que a África 
do Sul acabasse com o apartheid. Isso é só uma opin-
ião. Existe a pressão internacional legítima daqueles 
que querem que os países preservem o meio ambi-
ente e respeitem as minorias. E, naturalmente, existem 
aquelas pressões com o intuito de usurpar riquezas, 
de internacionalizar a Amazônia.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Que 
partem daqueles que já exterminaram seus índios.

O SR. DARLAN DIAS – Sem dúvida. E já de-
gradaram o meio ambiente.
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Agora, devemos nos perguntar se é bom para 
nós preservar o meio ambiente e defender as nossas 
minorias. Penso que é bom.

Um comentário muito instigante do Deputado Ro-
dolfo Pereira foi sobre a lei e o justo, se é justo. Nem 
tanto com relação à área Raposa Serra do Sol, mas 
principalmente com relação àquela de Pacaraima, cuja 
situação é mais grave – a Prefeita de Uiramutã está 
aqui, mas Uiramutã é muito menor do que Pacaraima 
–, confesso que fiquei alguns dias sem dormir direito, 
pensando: “Será que estou fazendo a coisa certa ao 
assinar essas ações?”. Mas lembrei-me de quando 
fiz concurso para promotor de Justiça lá em Santa 
Catarina, durante a prova oral, todo aquele sacrifício, 
anos estudando, a vida podendo ser decidida naquele 
momento, um procurador me fez uma pergunta assim: 
“Entre a lei e o justo, o senhor fica com o quê?” Pen-
sei: “Meu Deus, o que vou responder para esse sen-
hor agora?” Aí respondi, e hoje respondo a mesma 
coisa: “Fico com a lei, porque é quem diz o que é justo. 
Quem sou eu, Darlan, para dizer o que é justo e o que 
é injusto?” Se existe uma lei, uma Constituição para 
cumprir, se o legislador disse uma coisa, se o Consti-
tuinte disse uma coisa, não sou que vou dizer: “Essa 
lei não vou cumprir porque a considero injusta. Essa 
outra vou cumprir porque a considero justa”.

Deputado, com todo o respeito, eu, na qualidade 
de cidadão, até posso ter esse sentimento, mas, sen-
do membro do Ministério Público, não posso ter essa 
opção.

(Não identificado) – O senhor poderia me con-
ceder um aparte neste momento, até por uma ob-
servação sua, por essa agora, e pelo episódio Pa-
caraima?

O SR. DARLAN DIAS – Sim.
(Não identificado) – Ainda há pouco, o senhor 

dizia que na demarcação da área Raposa Serra do Sol, 
se fosse homologada neste momento, haveria todo um 
cuidado até que fossem retirados os intrusos, que estão 
lá há quatro gerações. Falou agora sobre a lei, que no 
momento de tomar qualquer decisão, justa ou injusta, 
seu caminho é a lei. E realmente tem que ser. O sen-
hor representa o Ministério Público Federal e precisa 
ir pela lei. V.Exa. afirmou que, numa homologação, o 
Ministério Público teria paciência. Não foi bem paciên-
cia, mas, mediante acordo, tomaria uma decisão. V.Exa. 
falou em seu nome e não em nome da lei.

Por exemplo, se fosse indígena e ingressasse 
no Ministério Público para solicitar a retirada imediata 
daquelas fazendas vizinhas à minha comunidade indí-
gena, V.Exa. teria que seguir a lei. Nesse caso, estaria 
fazendo o contrário do que disse aqui. Por isso, se não 
houver um sentimento agrário quando se aborda a 

questão agrária, V.Exa. terá sempre dificuldades para 
resolver o problema. Talvez obedeça à lei e feche os 
olhos, mas vai acompanhar a frieza do Código Civil e, 
com certeza, vai causar danos.

Caso prevaleça a fria decisão de tirar aquelas 
famílias que estão em Pacaraima, que não terão em-
prego em outro local, elas irão para Boa Vista, onde 
terão algumas opções de vida: estudar e ir para fora 
ocupar outro espaço – a grande maioria dos jovens 
de Boa Vista não tem opção de emprego e acaba 
na marginalidade; optar pela prostituição infantil ou, 
então, pertencer a uma galera ligada às drogas. Tudo 
isso por conta de uma decisão respaldada por lei, feita 
para um Estado que não tinha condições de suportá-
la naquele instante.

Abordo essa questão como político da região e 
conhecedor das nossas dificuldades. Digo isso porque 
na minha própria família há pessoas desempregadas 
que têm filhos, há jovens – tenho mais de 4 mil parentes 
em Roraima –, entre 15 e 20 anos, que estão gestantes 
e desempregadas e os maridos não têm emprego. Va-
mos discutir sempre essa questão social do Estado de 
Roraima. Às vezes, confronta-se a lei. Existem pedidos 
para que a lei se acomode a outras decisões dos out-
ros Poderes, Legislativo e Executivo, o que é cobrado 
por qualquer cidadão que viva na sociedade.

Não se trata de dar terra ao índio ou de tirar sua 
terra. Roraima é uma questão mais ampla, o Estado que 
mais homologou terras, mais do que Acre, Rondônia, 
Pará, Amazonas e Amapá. O Estado do Acre destinou 
11% da sua terra para os índios, e é muito mais velho 
que o nosso. Deveria ter destinado 60%. Mesmo assim, 
houve conflitos como o nosso. Nem por isso a situa-
ção em nosso Estado fica tão aquém da do Acre, que 
é um Estado velho, já passou pela motosserra. Esta-
mos passando pela dos gafanhotos. Se observarmos 
o IDH, no que se refere aos jovens, verificaremos que 
Roraima está melhor do que o Acre, que é um modelo 
de gestão econômica.

Se falarmos de Rondônia, que virou um Estado 
rico, mas deixou todos os índios em decadência, Ro-
raima também está em situação melhor. Quer dizer, 
vivemos alguns pontos que precisam ser abordados. 
Por isso, faço uma defesa especial do Estado de Ro-
raima.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Sr. 
Presidente, peço permissão ao Deputado Eduardo Val-
verde para dizer que é preciso buscar um consenso, a 
fim de chegarmos a uma solução.

Dr. Darlan, o art. 232 estabelece o seguinte:

“Art. 232. Os índios, suas comunidades 
e organizações são partes legítimas para in-
gressar em juízo em defesa de seus direitos e 
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interesses, intervindo o Ministério Público em 
todos os atos do processo”.

Ora, se eles são partes legítimas para ingressar 
em juízo, acompanhados pelo Ministério Público, têm 
legitimidade também apresentar seus requerimentos 
à Presidência da República, à FUNAI, ao Ministério 
da Justiça.

Em relação ao caso concreto da área Raposa 
Serra do Sol, estamos buscando uma fórmula para con-
ciliar os direitos e os interesses de índios e não�índios. 
O que ocorre hoje concretamente naquela região? 
Algumas comunidades não querem a demarcação de 
forma contínua, outras a querem de forma contínua. 
Se as comunidades que não desejam a demarcação 
de forma contínua elaborassem um documento para 
ser levado ao Presidente da República, acompanhados 
pelo Ministério Público, V.Exa. certamente o firmaria, 
porque é uma determinação constitucional.

(Não identificado) – É um direito irrenunciável.
O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – É 

uma manifestação expressa da comunidade que está 
prevista no texto constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Informo que o Dr. Darlan está respondendo às 
perguntas dos Srs. Parlamentares que se inscreveram. 
Vamos tentar ouvir suas respostas. Peço paciência 
aos Srs. Parlamentares, a fim de que o Sr. Procurador 
conclua suas respostas. Depois, passaremos ao con-
traditório novamente, para não haver interrupção.

Tem a palavra o Sr. Darlan Dias.
O SR. DARLAN DIAS – Deputado Rodolfo 

Pereira, V.Exa. se referiu ao caso de 1992. Realmente, 
a memória que eu tenho é de fatos recentes. Entendo 
que pode ter havido casos mais graves que esse do 
Eraldo Mota.

Quanto às balsas, eu fiz um sobrevôo e realmente 
vi balsas do lado brasileiro, atracadas do lado de cá. 
V.Exa. sabe, melhor do que eu, da facilidade de se 
atravessar de um lado para o outro.

V.Exa. fez um comentário sobre a Igreja Católica. 
Não estou aqui para defender igreja nenhuma, pelo con-
trário. O que constato é que, assim como existe polar-
ização dos índios, também existe das igrejas. A Igreja 
Católica está do lado do CIR, daqueles que apóiam a 
homologação de forma contínua; as outras igrejas, a 
Missão Evangélica da Amazônia – MEVA, que atua lá, 
a Missão Evangélica Sem Fronteiras – MESF, presidida 
por um canadense residente em Boa Vista e que tem 
a prática de formar pastores indígenas, estão do outro 
lado. Então, igreja existe para os dois lados.

V.Exa. fez referência ao Dr. Helder. Agradeço, 
foi muito oportuna. A Deputada Perpétua disse que 
se envergonha da decisão judicial que deferiu a lim-

inar na ação popular. Quero dizer que respeito muito 
o Dr. Helder, tenho ótimo relacionamento com ele, um 
juiz acima de qualquer suspeita, que inclusive tem 
estudado a questão indígena. Nesse particular dessa 
ação, discordo da decisão dele, com todo o respeito. 
O Ministério Público, assim como a União e a FUNAI, 
está recorrendo.

V.Exa. referiu-se ao conflito entre os ianomâmis 
e os garimpeiros, que a Polícia Federal está investi-
gando. No que se refere à morte do Valdez, a Polícia 
está indo numa linha de investigação – seria leviano 
eu mencioná�la – que aponta para um caminho bem 
diferente do divulgado pela imprensa. É melhor es-
perar um pouco, porque se vai chegar às conclusões 
devidas.

V.Exa. fez menção à segurança. O Exército tem a 
missão de garantir a soberania e evitar a entrada dos 
traficantes. O tráfico de combustível é um problema 
seriíssimo em São Marcos. Temos notícias de que há 
lideranças indígenas que participam do tráfico. Há uma 
verdadeira quadrilha instalada ali. A Polícia Federal tem 
a missão de atuar nesses casos e desbaratá-los, mas 
esbarra no ponto que mencionei por último, a presença 
tímida do Governo Federal. A Polícia Federal, sempre 
que precisa fazer alguma coisa lá, tem de mendigar, 
porque não tem efetivo, não tem meios.

V.Exa. disse também que a demarcação não re-
solve tudo. Concordo plenamente. Nas vezes em que 
me convidaram para falar com os índios, eu disse que 
eles lutavam pela homologação, mas que não se ilud-
issem, tratava-se apenas de um passo na história da 
luta deles. A demarcação não resolve tudo. É preciso 
brigar por saúde, educação. Então, concordo com 
V.Exa. nesse ponto.

No que diz respeito às perguntas da Deputada 
Suely Campos sobre a questão da Reserva Indígena 
Raposa Serra do Sol, realmente continuo insistindo 
em um ponto. Não há motivos que levem à nulidade 
do laudo nesse particular. Mas solicito a V.Exa. que, 
se houver algum elemento objetivo que implique es-
tratégia deliberada de cooptação de estrangeiros, faça 
comunicação formal ao Ministério Público, para inves-
tigarmos. Realmente, desconheço qualquer fato dessa 
natureza.

Quanto aos documentos, conforme exposto pelo 
Deputado Luciano Castro, como não estava ontem 
presente, não sei bem o que S.Exa. apontou. Mas, em 
relação às assinaturas, vou referir-me ao que presencio 
e àquilo com que estou aprendendo a lidar nesse breve 
tempo que lá estou. Os macuxis têm uma característica: 
eles gostam de falar muito. Quando se reúnem, e já fui 
a reuniões dos 2 grupos, se houver 10 pessoas, as 10 
falam, um repete o que o outro diz. Eles têm essa ne-
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cessidade de se expressar e precisamos ter paciência 
para ouvi-los. Nos abaixo�assinados, noto que a letra é 
igual. Isso deve ser investigado. É algo que me vem à 
cabeça: um assina pelo outro, porque muitos não sa-
bem escrever. Eles não têm a prática de usar a digital, 
como faríamos no caso de um analfabeto.

Não podemos presumir que houve deliberada 
má-fé para invalidar o laudo. Inclusive, solicito formal-
mente à Comissão que encaminhe cópia desse docu-
mento para a Procuradoria da República em Roraima, 
pois é nosso papel investigar. Em tese, pode ter havido 
falsificação.

Esse abaixo-assinado é um elemento do laudo 
antropológico, mas invalidar esse laudo é uma decisão 
precipitada. Pena que o antropólogo não esteja mais 
presente, porque ele poderia elucidar melhor o caso.

Em relação às perguntas da Deputada Suely 
Campos sobre a Secretaria do Índio, que priorizaria 
as comunidades que se opõem à homologação de 
forma contínua, fiz afirmações com base no que vejo 
e nas propagandas do Governo do Estado veiculadas 
na televisão. Essas propagandas se referem a Flechal, 
àquelas comunidades que...

A SRA. DEPUTADA SUELY CAMPOS – Do fei-
jão Flechal, da Prefeita Flora.

O SR. DARLAN DIAS – Lembro a frase que disse 
no início: “Ninguém é dono da verdade, e eu muito 
menos”. Tenho a percepção de que realmente esse 
critério do índio prioriza essas comunidades.

A SRA. DEPUTADA SUELY CAMPOS – Sr. Pro-
curador, minha intenção foi a de fornecer-lhe um pouco 
mais de informações sobre essa questão. Existe real-
mente essa divisão nítida e essa discriminação da 
FUNAI, assim como o senhor disse que o Governo do 
Estado direciona os benefícios para aquelas que não 
são do CIR – isso é verdadeiro. Essa é a situação que 
vivemos hoje em Roraima.

O SR. DARLAN DIAS – Ninguém questiona que 
há polarização, que isso está radicalizado. Inclusive, 
considero um desafio para toda a população de Ro-
raima a reconciliação. Depois do episódio, na hora 
em que acabar isso – e um dia isso terá que acabar 
–, terão de reconciliar-se, porque ninguém vai querer 
viver nesse estado de conflito permanente.

O SR. DEPUTADO RODOLFO PEREIRA – Dr. 
Darlan, o que o senhor está dizendo é verdade. Meu 
pai viveu essa situação, assim como estou vivendo. 

Vou comentar sobre a questão das imagens. O 
senhor notou que o Governo investe mais nas comu-
nidades que são contra. Sou católico, mas vou citar a 
Igreja Católica. O Padre Jorge morava na minha casa, 
construímos todas as igrejas deles, pessoas humildes. 
Não tenho nada contra a Igreja, mas realmente era ela 

que fazia esse movimento. Há menos de 10 anos, a 
Igreja Católica pregava que o índio deveria rasgar o 
título, rasgar a identidade, voltar a andar nu, não trab-
alhar mais com quem não fosse índio, não deixar en-
trar nenhum benefício. Tínhamos muita dificuldade de 
prestar serviços de saúde nas comunidades indígenas 
ligadas ao Conselho Indígena de Roraima – CIR. As 
pessoas se dirigiam de noite a outra comunidade, a 
fim de extrair um dente que estava doendo. Digo isso 
com propriedade por ser um fato verdadeiro, eles vi-
vem assim.

As comunidades que têm o benefício do Governo, 
na verdade, são aquelas que aceitaram suas regras. 
Havia a monocultura do gado – tenho em mão todos 
os relatórios, apresentados pelo Bispo Dom Aldo e 
agora pelo bispo atual –, que hoje integra o programa 
do CIR. Houve realmente uma mudança. O índio não 
podia cultivar lavoura, tinha de comer o que recebe-
sse da natureza. Apesar de hoje ser outra a realidade, 
eles continuam bem atrás das comunidades que não 
comungaram com a Igreja Católica e que começaram 
a criar gado, a cultivar lavoura.

O SR. DARLAN DIAS – O Deputado Francisco 
Rodrigues perguntou por que o CIR se opõe à presença 
do pelotão das Forças Armadas naquela região. Mui-
tos pontos do meu pensamento coincidem com o que 
o CIR defende, mas nem todos. Esse é um daqueles 
com os quais não concordo. Essa questão foi abordada 
inicialmente, inclusive tenho cópia do nosso parecer, 
que já foi entregue à Comissão, para melhor análise, 
que relata os problemas no relacionamento dos mili-
tares com os índios.

O Deputado perguntou também sobre a presen-
ça da FUNASA e da Coriri na área ianomâmi. Volto a 
manifestar o que disse no início: antes da terceiriza-
ção das atividades da FUNASA, era pior. A FUNASA, 
além de ter dificuldades em realizar concurso para 
lotar o pessoal em Roraima, na área indígena, não 
conseguia prestar adequada assistência. Acompan-
hamos e fiscalizamos esses convênios, na medida do 
possível, porque temos uma imensidão de trabalho e 
somos apenas 3 Procuradores – o ideal seriam 6, mas 
o Ministério Público não consegue preencher as vagas. 
Outros órgãos públicos têm o dever de fazer essa fis-
calização antes de nós: o Tribunal de Contas da União 
e a própria Controladoria-Geral da União.

Estamos abertos a receber qualquer denúncia e 
dispostos a investigá-la.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – O Dr. Darlan tem de se retirar às 19h15min, pois 
seu vôo está marcado para as 20h30min. Não há vôo 
amanhã, e ele está até a esta hora conosco. 

O Deputado Almir Sá tem uma pergunta a fazer.
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A SRA. DEPUTADA MARIA HELENA – Sr. Presi-
dente, tenho uma reunião também na AGU. Estou ap-
enas esperando a resposta do Procurador.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Ele vai responder, mas solicito maior brevi-
dade nas perguntas, para que o Dr. Darlan não perca 
seu vôo.

O SR. DARLAN DIAS – Como já estava próximo 
de responder as perguntas da Deputada Maria Helena 
e do Deputado Alceste Madeira sobre o Município, vou 
respondê-las em conjunto.

O Ministério Público tem posição contrária à cria-
ção desses Municípios, desde à época em que surgiu 
a lei. O Procurador-Geral da República da época – se 
não me engano, Geraldo Brindeiro – entrou com ação 
direta de inconstitucionalidade, que não foi conhecida, 
porque, salvo engano, o Supremo entendeu não es-
tar completo o processo que declarava área indígena. 
Inclusive isso pode voltar a ser questionado por uma 
nova ADIN. Não estou afirmando que será, porque 
isso não compete a mim, e sim ao Procurador-Geral 
da República.

Quanto à existência do Município, a sede dele teria 
de sair da área demarcada e ser instalada fora dela.

A SRA. DEPUTADA MARIA HELENA – E o 
senhor acha que isso é possível nos Municípios de 
Uiramutã e Pacaraima?

O SR. DARLAN DIAS – A situação de Pacaraima 
é diferente.

A SRA. DEPUTADA MARIA HELENA – Mas é 
o que está sendo proposto.

O SR. DARLAN DIAS – Pacaraima é área de-
marcada, homologada, registrada, já foi completado o 
processo. Quanto a esse Município devemos encontrar 
solução política.

A SRA. DEPUTADA MARIA HELENA – Dr. Dar-
lan, aproveito sua resposta para fazer uma pergunta. As 
pessoas que vivem no Município têm domicílio eleito-
ral em Uiramutã. No caso, o Município sendo extinto, 
a área passaria para o Município de origem?

O SR. DARLAN DIAS – Vamos falar juridicamente. 
O Município não seria extinto. Se a área é indígena, a 
sede tem de ser remanejada.

A SRA. DEPUTADA MARIA HELENA – Não 
estou compreendendo. O Município do Uiramutã con-
tinuaria a existir em outro local?

O SR. DARLAN DIAS – O território brasileiro é 
divido em Estados e Municípios. Não existe um milí-
metro do território brasileiro que não esteja sob a juris-
dição de um Município. Por exemplo, na área ianomâmi 
– não sei quais são – existem alguns Municípios cujo 
território a atingem. Em Uiramutã, ocorreria a mesma 
coisa: ele ocuparia um pedaço da área.

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ – Não existe es-
paço geográfico que não seja área indígena.

A SRA. DEPUTADA MARIA HELENA – Não, 
todo o espaço está dentro da área indígena.

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ – O espaço entra 
em Normandia e vai para Pacaraima. O cotão é Pacara-
ima. O Município de Uiramutã fica dentro da reserva, 
nenhum espaço dele fica fora do local.

A SRA. DEPUTADA MARIA HELENA – Está 
todo dentro da reserva.

O SR. DARLAN DIAS – Nesse caso, cabe ao 
legislador roraimense redividir o território para preser-
var...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Esse é um argumento que fortalece meu en-
tendimento de que a área é totalmente indígena.

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ – Pacaraima está 
só com uma cidade, Normandia também. Não tem para 
onde correr. Se entrarmos no Município de Boa Vista, 
terá de se utilizar área perto desse Município, porque 
Anaro e São Marcos chegaram perto da ponte.

O SR. DARLAN DIAS – Defendo meu ponto de 
vista. Segundo minha interpretação, a criação do Mu-
nicípio foi inconstitucional, porque não se pode criar 
uma cidade cuja sede fica dentro de um território in-
dígena.

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ – No caso de Uira-
mutã, estão se discutindo os direitos, não está consoli-
dado o processo. O Município foi constituído antes. Entre 
a pretensão e a configuração total da legitimidade dos 
atos, existe a homologação do Presidente da República. 
Até lá, trata-se de processo em discussão.

A SRA. DEPUTADA MARIA HELENA – E o Mu-
nicípio foi criado atendendo preceito constitucional. 
Houve o plebiscito previsto na Constituição. 

Dr. Darlan, como fica o domicílio eleitoral des-
sas pessoas se, no caso, fosse declarada a inconsti-
tucionalidade da criação do Município e, portanto, ele 
deixasse de existir?

O SR. DARLAN DIAS – Digamos que fosse con-
siderada inconstitucional a lei que criou Uiramutã. Vale 
a situação anterior a essa lei, ou seja, Boa Vista ou 
Normandia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Deputado Almir Sá, V.Exa. teria ainda alguma 
pergunta a fazer?

O Sr. Darlan Dias dispõe ainda de meia hora.
O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ – Dr. Darlan Dias, 

o assunto já foi bastante debatido, mas seu conheci-
mento jurídico é importante, sua trajetória é importante. 
O senhor disse que o Constituinte de 1988 garantiu o 
direito ao indígena. Portanto, os títulos que lá estavam 
ficaram prejudicados.



40524 Sábado 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2004

Tenho lido esse artigo, tenho procurado com-
preender o que o legislador quis dizer quando escreveu 
o seguinte: “São terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios as por eles habitadas em caráter permanente”. 
O § 2º do referido art. 231 ainda reforça: “As terras 
tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se 
a sua posse permanente (...)”. Há 200 anos, existem 
famílias tradicionais vivendo nas áreas, ocupando fa-
zendas; os índios não estão lá. Muitas áreas estão fora 
do hábitat deles. E preparam-se grandes armadilhas, 
articulações para se criar todas essas controvérsias, 
para fixar indígenas em vários locais, para contestar 
todo esse processo.

Qual sua interpretação sobre isso? Considere-
se – volto a dizer – que o legislador não quis declarar 
a questão, mas ficou claro que se trata da terra que o 
índio ocupa para viver, que dela necessita para viver. 

Estou pensando como o legislador da época. 
Entre nós há até um Parlamentar que foi Constituinte 
naquela época. Segundo seu raciocínio, estou tentando 
entender se estamos sendo justos ou injustos com um 
ou outro setor, quando se poderia conciliar tudo.

O SR. DARLAN DIAS – Deputado Almir Sá, re-
speito o ponto de vista de V.Exa., mas tudo que disse 
e procurei mostrar aqui com clareza desde o início da 
minha exposição é nosso entendimento. Ou seja, a 
Constituição garantiu o direito dessa minoria, os ín-
dios, determinou que a União demarcasse as terras e 
definiu as terras indígenas tradicionalmente ocupadas. 
O processo da área Raposa Terra do Sol, a nosso ver, 
está de acordo com essa definição constitucional.

(Não identificado) – Nesse ponto divergimos.
O SR. DARLAN DIAS – É irrenunciável.
O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ – O senhor está 

correto, seu raciocínio é lógico. Só que naquele local 
não se configura esse raciocínio. São extensas áreas 
de terra – já rodamos muito por lá – que não estão 
ocupadas. É o caso dos produtores de arroz, não há 
índios naquela área. Essa interpretação, às vezes, 
pode parecer exagerada.

O SR. DARLAN DIAS – Deputado, já havia re-
spondido a essa pergunta. Estou à disposição dos sen-
hores. Queria até voltar amanhã, mas infelizmente não 
será possível. Depois envio a V.Exa. a resposta.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Dr. 
Darlan, já que os 2 são de Roraima, terão bastante 
tempo para conversar e debater. Mas desejo saber 
sobre o art. 232, que estabelece que os índios, suas 
comunidades, suas organizações são partes legítimas 
para ingressar em juízo para defesa de seus direitos 
e interesses, acompanhados pelos Ministério Público. 
Ora, se podem ingressar em juízo, podem apresentar re-
querimento ao Presidente da República. Então, aquelas 

comunidades que querem a demarcação descontínua 
podem levar esse pleito à Presidência da República, 
e a vontade deles deve prevalecer. Creio que o Minis-
tério Público deverá intervir para acompanhá-los até 
a Presidência da República.

Já há precedente, a área indígena Baú – questão 
grave, seriíssima, no Estado do Pará. O Ministério Pú-
blico esteve no local, houve fechamento de estradas, 
barreiras, ameaças de conflito. Por fim, os índios fizeram 
um requerimento, o Ministério Público acompanhou 
o acordo entre índios e não-índios, homologado pela 
FUNAI, pelo Ministério da Justiça, e a demarcação aca-
bou sendo concluída, levando-se adiante convivência 
harmoniosa e pacífica. 

Essa seria uma solução para a área indígena 
Raposa Serra do Sol.

O SR. DARLAN DIAS – Conheço superficial-
mente, por meio da imprensa, o caso da área indí-
gena Baú. Mas, evidentemente, o Ministério Público 
não está vinculado à manifestação de vontade de um 
grupo indígena. E ali há os indígenas que defendem 
a demarcação não contínua e outros que defendem a 
demarcação contínua. 

Posso concluir que, conforme a Constituição, 
está o grupo que defende a demarcação contínua. Evi-
dentemente, segundo meu entendimento da lei, não 
acompanharíamos um pleito desse tipo. Se as coisas 
evoluírem... Também há outra discussão jurídica, mas 
o tempo não permite. Os direitos declarados pela Con-
stituição são irrenunciáveis e indisponíveis.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Está 
escrito expressamente: “os índios, suas comunidades 
e organizações”.

O SR. DARLAN DIAS – Mas V.Exa. perguntou 
se o Ministério Público acompanharia manifestação 
desse tipo.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Se 
não o fizesse, estaria tolhendo um direito dessas or-
ganizações, porque o Ministério Público tem de intervir 
em todos os atos do processo. Então, ou o Ministério 
Público intervém, conforme determina a Constituição, 
ou impedirá os índios e suas organizações de exer-
citar o seu direito.

O SR. DARLAN DIAS – Deputado, não temos 
discordância a respeito da legitimidade dos índios em 
ingressar em juízo e em pleitear administrativamente 
e da obrigação do Ministério Público de intervir nesses 
atos do processo. Agora, não está dito que o Ministério 
Público tem de concordar com a opinião dos índios. 
Temos a obrigação de defender os direitos das popu-
lações indígenas, mas não estamos obrigados a con-
cordar com a opinião de um grupo indígena. 
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Na condição de cidadão e membro do Ministério 
Público, penso que o melhor é a conciliação. Se o que 
aconteceu na área Baú foi um grande acordo com os 
índios, ótimo, mas não estou vendo perspectivas de 
isso acontecer no caso de Roraima. Podemos discutir 
qual dos 2 grupos tem a maioria, mas insisto que, na 
nossa leitura, o grupo que defende a demarcação em 
área contínua está de acordo com o que preconiza a 
Constituição. 

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ – Dr. Darlan, o 
senhor defende muitos aspectos com propriedade, 
mas outros criam certa confusão. 

Boa Vista, por exemplo, onde há mais de 200 mil 
habitantes, era habitada pelos macuxis antes de os colo-
nizadores chegarem lá. Basta a comunidade indígena 
requerer a cidade de Boa Vista que teremos de sair, já 
que ela foi área indígena. Há índios que têm casas na 
cidade. Já estão querendo chegar até o rio. 

Então, essa linha de raciocínio me deixa preocu-
pado. O senhor exerce o legítimo direito de defender os 
indígenas, que têm legítimo direito a um hábitat com 
justiça, mas o que cria tumulto é onde fica efetivamente 
essa área para eles viverem. Não discutimos o direito 
dos índios, mas o fato de muitas áreas da Raposa 
Serra do Sol não estarem sendo ocupadas por eles, 
e, mesmo assim, são vistas como se fossem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Dr. Darlan Dias, também fiz uma indagação, e 
V.Exa. não me respondeu. 

O SR. DARLAN DIAS – Perdão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Não há problema algum. Já estamos há 60 dias 
fazendo audiências públicas com centenas de pessoas 
para discutir o laudo antropológico.

V.Exa. afirmou no início que o laudo não tem vício 
algum. Como engenheiro agrônomo e agricultor que 
sou, como homem que vive do campo e como brasileiro 
– ouvi juristas, não quero entrar nesse campo; quem 
sou eu para discutir o campo jurídico? —, falo como 
leigo: ora, se estamos discutindo o laudo em audiên-
cias públicas, não acredito que venham pessoas de 
ambos os lados mentir, pesa muito sua interpretação. 
Entendo— ouvimos também o Relator – que o Minis-
tério Público diz que não há vício algum. Se sua indi-
cação for correta, o Presidente da República vai optar 
pela homologação sem entrar nessas nuanças que 
estamos discutindo.

Esta é a pergunta de um leigo, sob a ótica jurídica: 
essa afirmação é verdadeira?

O SR. DARLAN DIAS – Sim. Para não repetirmos 
os argumentos, vou me remeter ao que foi dito. Quanto 
à sua pergunta específica, sim. Pelos elementos que 
conheço até agora, entendo que o laudo não tem ví-

cio e que o Presidente da República deve homologar 
a Portaria nº 820. Quem vai dar a palavra final não sou 
eu, mas o Presidente da República e, depois, a Justiça. 
Esse é o meu ponto de vista.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Mi-
cheletto) – V.Exa. inclusive afirmou que, se houver 
a homologação, sendo contínua ou não, o caso irá à 
Justiça.

O SR. DARLAN DIAS – Deputado, quanto a isso, 
não tenho dúvida, porque qualquer assunto controver-
tido hoje na sociedade brasileira, que tem livre acesso 
à Justiça, está sendo levado a ela. Às vezes, as dis-
cussões do Parlamento sobre determinados assuntos 
vão parar no Supremo. Então, como a coisa está po-
larizada, certamente o lado que for desfavorecido com 
a decisão do Presidente vai recorrer à Justiça. Isso faz 
parte da natureza do processo democrático.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – A minha intenção é de ficar a par do assunto. 
V.Exa. inclusive pede alguns documentos. Vamos en-
viá-los para Roraima, para que analise e veja se, de 
fato, são verdadeiros ou não. Queremos saber quem 
está com a verdade, essa é a razão de nos reunirmos. 
Vamos elaborar um relatório e provavelmente o envi-
aremos ao senhor. 

As respostas e indagações de V.Exa. foram de 
suma importância para nós. Esta Comissão coloca-se 
à sua disposição.

Agradeço a V.Exa. a presença.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os 

trabalhos da presente reunião, antes convocando re-
união para a próxima terça-feira, às 14h30min, neste 
mesmo plenário.

Está encerrada a reunião.
Ata da 7 ª Reunião, Realizada em 31 de Março 

de 2004.
Aos trinta e um dias do mês de março de dois 

mil e quatro, às quinze horas e dezenove minutos, no 
plenário número sete, do anexo dois da Câmara dos 
Deputados, sob a Coordenação do Deputado Moacir 
Micheletto, reuniram-se, ordinariamente, os Deputados 
membros da Comissão Externa destinada a avaliar “in 
loco”, a situação da demarcação em área contínua da 
reserva indígena “Raposa Serra do Sol”, no Estado de 
Roraima. Estiveram presentes os Deputados Moacir 
Micheletto, Coordenador; Lindberg Farias, Relator; 
Asdrubal Bentes, Colbert Martins, Coronel Alves, Edu-
ardo Valverde, Jair Bolsonaro, José Rocha, Luis Carlos 
Heinze e Perpétua Almeida. Deixaram de comparecer 
os Deputados Mussa Demes, Nicias Ribeiro e Zenaldo 
Coutinho. Compareceram também os Deputados: Lu-
ciano Castro, Alceste Almeida, autor do requerimento 
que criou a Comissão; e Pastor Frankembergen, todos 
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integram a bancada Federal de Roraima, participaram 
como não-membro. Abertura: O Senhor Coordenador 
informou que havendo número regimental, declarou ab-
erta a presente reunião e comunicou que encontram-se 
sobre as bancadas, cópias da Ata da sexta reunião, 
realizada no dia dezessete de março do ano em curso. 
O Senhor Coordenador indagou sobre a necessida da 
leitura da Ata, não havendo objeções anunciou a dis-
cussão. Em votação, a Ata foi aprovada sem restrições. 
Ordem do Dia: Esta reunião têm como finalidade a 
discussão e votação do Relatório Final, oferecido pelo 
Relator, Deputado Lindberg Farias. O Senhor Coor-
denador concedeu a palavra ao Relator para fazer a 
leitura do Relatório Final, antes, a Senhora Deputada 
Perpétua Almeida e o Deputado Asdrubal Bentes, so-
licitaram a dispensa da leitura do Relatório, haja visto 
que foi distribuído cópias do mesmo. O Deputado Lind-
berg Farias manifestou interesse em lêr o Relatório. O 
Senhor Coordenador colocou em votação o pedido de 
dispensa da leitura do Relatório, que foi Aprovado. Os 
Deputados Asdrubal Bentes, Perpétua Almeida e José 
Rocha, solicitaram de Vista do Relatório. O Senhor Co-
ordenador concedeu Vista conjunta, por duas sessões, 
conforme prevê o Regimento Interno da Casa e anun-
ciou que a matéria sairá de pauta na sessão de hoje 
e retornará no dia seis do mês de abril, terça-feira. O 
Senhor Relator informou que até a próxima segunda-
feira, dia cinco de abril, está aberto prazo para apre-
sentação de sugestões ao Relatório, que deverão ser 
encaminhadas diretamento ao Relator. Participaram 
dos debates, os Deputados: Perpétua Almeida, Edu-
ardo Valverde, Adrubal Bentes, Luis Carlos Heinze, 
Lindberg Farias e José Rocha. Os Deputados Luciano 
Castro, Almir Sá, Suely Campos, Alceste Almeida, Pas-
tor Frankembergen e Suely Campos, participaram dos 
debates. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
o Senhor Coordenador encerrou a reunião às quinze 
horas e quarenta minutos, do que, para constar, eu, ,  
José Maria Aguiar de Castro, secretário, lavrei a pre-
sente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Coordenador, Deputado Moacir Micheletto, , 
e encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos 
Deputados. O inteiro teor da reunião foi gravado e as 
notas taquigráficas, após decodificadas, farão parte 
integrante desta Ata. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Havendo número regimental, declaro abertos 
os trabalhos da Comissão Externa destinada a avaliar 
in loco a situação da demarcação em área contínua 
da Reserva Indígena Raposa Serra do Sol, no Estado 
de Roraima. 

Tendo em vista a distribuição antecipada de có-
pias da ata da reunião realizada no dia 17 do mês em 

curso, indago aos Srs. Parlamentares sobre a neces-
sidade de sua leitura. 

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – So-
licito a dispensa da leitura da ata, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Atendendo à solicitação do Deputado Asdrubal 
Bentes, em votação a dispensa da leitura da ata. 

Aqueles que forem favoráveis permaneçam como 
se encontram. (Pausa.) 

Aprovada. 
Passa-se à Ordem do Dia. 
Esta reunião tem como finalidade a discussão e 

votação do relatório final oferecido pelo Relator, Depu-
tado Lindberg Farias.

A palavra está com o Relator, para a leitura do 
parecer.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Sr. 
Presidente, sou extremamente prático e econômico. 
Creio que todos recebemos cópia do relatório. É evi-
dente que ainda não tivemos tempo para lê-lo, porque é 
extenso e, tenho certeza, profundo. Por isso, demanda 
que tenhamos tempo para ler e estudar, a fim de, de-
pois, na próxima reunião da Comissão, discutir e votar, 
se for o caso. A meu ver, neste primeiro momento, a 
leitura se tornaria enfadonha. Seria bis in idem, porque 
já temos em mão o relatório. Não que eu não goste 
de ouvir a voz maviosa do nosso querido Relator, mas 
na realidade lutamos contra o tempo e temos de nos 
aprofundar na leitura pessoal, particular. 

Sugiro, então, a dispensa da leitura, para que to-
dos possamos fazê-lo em nossos gabinetes, em nos-
sas casas, à noite, e na próxima reunião podermos 
discuti�lo. Poderia ser amanhã, não sei. Digo isso até 
porque a próxima semana é a Semana Santa, e temo 
que muitos não compareçam à Casa. Não vejo por que 
não se fazer isso amanhã. 

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. Pedirei vista do 
relatório. Aliás, já oficializo esse pedido, independente-
mente da sua leitura. É óbvio que isso fará diferença 
no debate, porque ele não vai acontecer. Quem tem 
de avaliar se é interessante ler o relatório hoje ou não 
é o restante da Comissão. Deixo, porém, oficializado 
que vou pedir vista. 

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Peço 
vista conjunta. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Com a palavra o Relator.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Depu-
tado Asdrubal Bentes e Deputada Perpétua Almeida, 
estava claro que haveria pedido de vista coletivo hoje. 
Acho isso importante. Quero também abrir a oportuni-
dade para que se apresentem sugestões ao relatório 
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até sexta-feira. Por liberalidade, estenderei a outros 
Parlamentares que não fazem parte da Comissão a 
possibilidade de trazerem sugestões para o relatório.

No meu entendimento, Deputado Asdrubal Ben-
tes, até sexta-feira podem ser apresentadas sugestões, 
e deixamos marcada uma reunião para a próxima ter-
ça-feira. É claro que vamos avaliar se haverá quorum, 
como estará a Casa, se poderemos votá-lo, ou se a 
reunião ficaria para a outra semana. 

Uma vez acertado que haverá pedido de vista e 
não haverá debate, poderíamos marcar a votação para 
terça-feira, ou, pelo menos, uma reunião de debate 
– assim, votaríamos na outra semana. 

Caso a sugestão seja aceita, não haveria prob-
lema em lermos pelo menos uma parte do relatório hoje, 
até porque também há muitos interessados em tomar 
conhecimento de seu teor, porque não o têm em mão. 
Uma vez que acertamos os encaminhamentos...

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Está 
na Internet?

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Não 
está. Mas a questão não é apenas essa, Deputado. Se 
dermos esse encaminhamento e definirmos a data da 
reunião, não vejo problema algum em perder de 15 a 
20 minutos com a leitura do relatório. Sei que V.Exa. 
e vários outros Parlamentares têm compromissos em 
outras Comissões e trabalhos a realizar. 

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Caso 
V.Exa. consiga ler o relatório em 15 minutos, vai para 
o livro dos recordes. 

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA – 
Pela ordem, Sr. Presidente. Há duas reuniões, de 
certa forma, contraditei o Deputado Asdrubal Bentes 
quando S.Exa. achava que tínhamos de ter cautela 
na discussão e não ter grande pressa em concluir o 
relatório ou votar. 

O Deputado Lindberg Farias, na condição de Rela-
tor, abre a possibilidade de apresentação de sugestões 
até a próxima sexta-feira. Pelo andar dos trabalhos da 
Casa, sabemos que o prazo de fato será até amanhã, 
porque na sexta-feira todos os Deputados viajarão 
para seus Estados. 

Dada a sugestão do Relator, sugiro o aumento do 
prazo. Pedimos vista, e teríamos duas reuniões. Que 
mantivéssemos o prazo de duas sessões também para 
a apresentação de sugestões, tendo em vista que out-
ros Parlamentares não membros da Comissão pode-
riam trazer sugestões ao Relator, e, assim ganhariam 
tempo para fazê-lo. 

Todos estão preocupados em resolver o problema 
da melhor forma possível. Isso requer tempo. Sugiro ao 
Relator que aumente o prazo até a próxima terça ou 
quarta-feira, apesar de que poderá não haver nada na 

Casa semana que vem. Imagino que haja, porque terça 
e quarta-feira são dias úteis. Poderíamos aumentar o 
prazo até quarta-feira, se for o caso.

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ – Sr. Presidente, 
pela ordem. O prazo até sexta-feira é de bom tamanho, 
porque as sugestões podem ser feitas por meio eletrôni-
co pela Assessoria ou pelo Parlamentar, que enviaria 
sugestões para o Relator. Não haveria prejuízo algum 
em relação ao fator tempo pelo fato de, porventura, o 
Parlamentar não comparecer à Casa na sexta-feira. A 
sua Assessoria normalmente está na Casa, e poderá 
remeter e-mail ao Relator e à Assessoria Técnica. Por-
tanto, a meu ver, sexta-feira é um bom prazo. Lembro 
também que a Casa terá sessão na terça-feira e na 
quarta-feira pela manhã. Depois virá a Semana Santa. 
Seria prudente que pudéssemos votar o relatório na 
próxima terça-feira, ou na quarta-feira pela manhã. 

Desejo também, Sr. Presidente, informar aos Srs. 
Parlamentares, à Presidência e ao Relator que há pou-
cos instantes conversei com o Governador cujo nome 
tem sido usado indevidamente. Afirmaram que o Gov-
ernador teria feito proposta para fechar acordo. Tenho 
a liberdade de dizer em nome de S.Exa. que isso não 
é verdade. S.Exa. não apresentou proposta alguma 
ao Palácio do Planalto ou ao Governo. O Governador 
espera que esta Comissão apresente um trabalho 
promissor e encontre o caminho para a realização da 
demarcação, preservando as áreas produtivas. Enfim, 
o que discutiu foi a portaria do Ministro Jobim e a lim-
inar do Juiz Helder Girão. 

Obrigado. 
O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Vou 

ficar entre as duas propostas, a da Deputada Per-
pétua Almeida e a do Deputado Almir Sá. Creio que 
daria para estendermos o prazo até a segunda-feira. 
Assim, o tempo seria maior. Eu faria as modificações 
no relatório e as traria para a reunião desta Comissão 
na terça-feira às 14h30min. Nessa reunião analisaría-
mos se discutiríamos e votaríamos, ou se só discutiría-
mos, e deixaríamos para a outra semana a votação 
do relatório. 

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ – Sr. Presidente, 
requeiro à Mesa que o parecer seja lido pelo Relator. 
Não se trata do tamanho. Todos querem saber o que 
o relatório contém. É o meu pleito.

O SR. DEPUTADO PASTOR FRANKEMBERGEN 
– Não é preciso ler em toda a sua extensão, mas as 
partes importantes, conclusivas em especial, para que 
possamos ter uma visão melhor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – A Presidência deixa em aberto a discussão, 
mas gostaria de emitir sua opinião. 
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O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem. A partir do momento 
em que o Relator apresentou a proposta no sentido 
de que todos podem tomar conhecimento do relatório 
distribuído hoje, talvez fazer a leitura posteriormente 
seja a opção mais sensata, para discutirmos a matéria 
com mais conhecimento na próxima reunião. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Com a palavra o Deputado Alceste Almeida.

O SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA – Es-
tamos em reunião oficial. Houve uma convocação e a 
consignação dos membros titulares em folha, o que 
dá quorum para que ela exista e, sobretudo, não nos 
possibilita fugir do que o Regimento Interno estab-
elece. Foi pedida vista do relatório por duas partes. 
Logicamente...

(Não identificado) – Ainda não houve pedido 
de vista. 

O SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA – Houve, 
pela Deputada Perpétua Almeida e pelo...

(Não identificado) – Não pode haver pedido de 
vista antes de o relatório ser lido.

O SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA – Foi 
dispensada a leitura por proposição do Deputado.

(Não identificado) – Não, Excelência. Não pode 
haver pedido de vista sem antes ser lido o relatório. A 
vista não pode ser considerada.

O SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA – Foi 
solicitada a dispensa da leitura, por já terem recebido 
antecipadamente o relatório. Isso foi dito aqui e está 
gravado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Michelet-
to) – Por favor, deixem a Presidência expor a situação. 
Vamos colocar em ordem o que está sendo proposto, 
porque a discussão está muito paralela. 

Primeiro houve a proposta do Deputado Asdrubal 
Bentes e da Deputada Perpétua Almeida de que não 
se fosse lido o relatório. Verificamos o Regimento In-
terno. Ele permite pedido de vista mesmo sem a lei-
tura do relatório. Isso consta do Regimento Interno, é 
possível. 

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO – Pela 
ordem, Sr. Presidente. O que vai acontecer? Será con-
cedida vista regimental – e não há problema algum nis-
so – por duas sessões. Na próxima reunião, vão pedir 
para ler o relatório. Por que não se lê o relatório logo 
hoje, embora concedida a vista, para ciência pública, 
e ganhamos tempo? Estou de acordo com o Deputado 
José Rocha. O relatório deveria ser lido hoje. A vista 
está concedida. O relatório fica lido, e o Relator depois 
examina apenas as sugestões. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Deputado Luciano Castro, deixe-me terminar 
o raciocínio.

(Não identificado) – Sr. Presidente, se pode ser 
antes de o relatório ser lido, também peço vista. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Vista concedida. Parece-me que todos os Depu-
tados da Comissão presentes pediram vista. 

Quero terminar o meu raciocínio, aproveitando as 
explicações dadas pelo Deputado Luciano Castro. Por 
que o Relator não faz a leitura ao menos dos tópicos 
principais do relatório, visto que todas as pessoas pre-
sentes gostariam de ouvir o que está escrito? Há um 
cronograma, e o Relator abriu a possibilidade de aceitar 
emendas ou propostas até segunda-feira. Proporía-
mos a realização da leitura e votação desse relatório 
na terça-feira, às 14 horas. Isso daria condições ao 
próprio Relator de expor seu parecer. Quanto àquele 
Deputado que não quiser ouvir, não há problema al-
gum. Se precisa sair, que saia, mas que a leitura seja 
feita e conste nos Anais da Casa. Esta seria a mais 
lógica das soluções. Por que não ler as partes princi-
pais do relatório? O Deputado deveria dar ciência do 
relatório, mesmo que tenha sido pedida vista. Esta é 
a opinião da Mesa. 

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Sr. 
Presidente, pela ordem. O que é regimental é permitido. 
O que não é proibido é permitido. No caso do direito 
público, só é permitido quando está escrito; se está 
escrito no Regimento, é permitido. 

Não vejo motivo para tanta irritação. E não gos-
taria de vê-lo irritado, Sr. Presidente, porque prezo 
pela sua saúde. Em vez de perdermos tempo apenas 
com leitura, teríamos mais tempo para discutir. Em 
vez de uma reunião só para discutir, que tenhamos 3, 
4, 5, tantas quantas necessárias, porque o assunto é 
repleto de indagações.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Justamente porque é assim, é interessante 
que leiamos hoje. Há Deputados que querem ouvir a 
leitura, e outros que não querem.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Sr. 
Presidente, não se irrite.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Aqueles que não querem ouvir a leitura reti-
ram-se; aqueles que querem aqui continuam. Não há 
problema nenhum. O pedido de vistas continua até 
segunda-feira.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Não 
faça isso! Não enxote os companheiros do plenário! Es-
tamos querendo discutir com bastante profundidade. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Está sendo discutido, Deputado.
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O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – 
Porque o tema é repleto de indagações, não apenas 
constitucionais. O problema é antropológico. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Não dá para prevalecer só a sua vontade.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Veja, 
é tão apaixonante essa história da Reserva Indígena 
Raposa Serra do Sol que tenho vontade até de que 
esta Comissão perdure por muito mais tempo. Não falo 
só da beleza que vimos no local, daquela natureza 
fértil, pródiga, do ser humano maravilhoso que existe 
lá em Roraima. 

Queremos discutir ainda mais o assunto, Sr. Presi-
dente. Tenho certeza de que esse é o anseio do povo 
roraimense, tanto da população índia como da não-ín-
dia. Na realidade, no frigir dos ovos, são todos a mesma 
coisa, a não ser os que vieram de fora, porque todos 
os nativos são descendentes dos macuxis. 

Sr. Presidente, desculpe-me. Não quero que V.Exa. 
se irrite. Mantenha-se calmo, e vamos chegar a um 
denominador comum.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Estou zen. Estou zen.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Gos-
tei do sorriso.

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO – Sr. 
Presidente, qual é o problema de o nosso Relator ler? A 
não ser que a Comissão vote a dispensa da leitura...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – O Deputado Asdrubal Bentes insiste em que 
o Relator não leia.

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO – Mas 
S.Exa. pode votar a dispensa da leitura.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Mas 
eu me submeto à decisão da maioria. Sempre fui as-
sim. V.Exa. sabe disso.

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO – Só um 
minutinho. Só quero que aproveite o dia de hoje, e que 
o Deputado Lindberg Farias leia o relatório. S.Exa. dê 
conhecimento ao plenário do relatório, e o Presidente 
conceda vista. Está resolvido o problema. Na próxima 
reunião, vamos discutir.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Mas a pressão do Deputado Asdrubal Bentes 
é muito grande. Vamos ouvir o Deputado Eduardo 
Valverde.

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO – Não 
tem problema, Sr. Presidente, já foram lidos relatórios 
3 vezes maiores do que este aqui na Casa.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Sr. 
Presidente, sou forçado a concordar com o fato de que 
os argumentos do Deputado Asdrubal Bentes são fun-
damentados. O relatório é extenso e denso. Seria im-

portante os Deputados analisarem melhor a matéria, 
para que possam tomar uma decisão madura. Pela 
primeira vez nesta Comissão concordo com o Depu-
tado Asdrubal Bentes.

É importante haver a suspensão dos trabalhos, 
para que se permita aos Deputados uma leitura mais 
atenta do relatório no gabinete, com a Assessoria, ou-
vindo opiniões diferentes, para que possamos decidir 
aqui amanhã, no prazo regimental, sobre a matéria. 
Concordo com o Deputado Asdrubal Bentes. É inter-
essante essa posição.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Os extremos se unem. (Risos.)

Vamos tentar levar à votação. Têm direito a voto os 
seguintes Parlamentares: Deputado Asdrubal Bentes, 
que é da Comissão Especial; Deputado Eduardo Val-
verde, que se encontra presente; Deputada Perpétua 
Almeida e Deputado Luis Carlos Heinze.

São esses os Srs. Parlamentares que têm direito 
a voto nesta Comissão.

Deputado Asdrubal Bentes, vamos colocar em 
votação a proposta. Há uma proposta de V.Exa., com 
a qual concorda o Deputado Eduardo Valverde, para 
a dispensa da leitura. Quem vai decidir isso será o 
Deputado Luis Carlos Heinze ou a Deputada Perpé-
tua Almeida. V.Exas. concordam com a dispensa da 
leitura? (Pausa.)

Deputado Asdrubal Bentes, prevaleceu a von-
tade de V.Exa, grande jurista que é. Valeu sua par-
ticipação. 

Dispensada a leitura do relatório, daremos por 
encerrada a reunião.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Sr. 
Presidente, antes de V.Exa. encerrar a reunião, quero 
informar ao Deputado Luis Carlos Heinze, que chegou 
depois, que até segunda-feira receberei sugestões. Na 
terça-feira, traremos o relatório acatando ou não as 
sugestões enviadas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Convoco nova reunião para terça-feira, às 14h, 
neste mesmo recinto. 

Muito obrigado a todos pela presença. 
Está encerrada a reunião. 
Ata da 8 ª Reunião, Realizada em 6 de Abril 

de 2004.
Aos seis dias do mês de abril de dois mil e quatro, 

às quinze horas e vinte minutos, no plenário número 
cinco, do anexo dois da Câmara dos Deputados, sob 
a Coordenação do Deputado Moacir Micheletto, re-
uniram-se, ordinariamente, os Deputados membros 
da Comissão Externa destinada a avaliar “in loco”, a 
situação da demarcação em área contínua da reserva 
indígena “Raposa Serra do Sol”, no Estado de Roraima. 
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Estiveram presentes os Deputados Moacir Micheletto, 
Coordenador; Lindberg Farias, Relator; Asdrubal Ben-
tes, Coronel Alves, Eduardo Valverde, Jair Bolsonaro, 
José Rocha e Luis Carlos Heinze. Deixaram de com-
parecer os Deputados Coubert Martins, Mussa Demes, 
Nicias Ribeiro e Zenaldo Coutinho. Compareceram tam-
bém os Deputados: Luciano Castro, Dr. Rodolfo Pereira, 
Francisco Rodrigues, Almir Sá, Pastor Frankembergen 
e Alceste Almeida, autor do requerimento que criou a 
Comissão, todos integram a bancada Federal de Ror-
aima e participaram como não-membro. Abertura: O 
Senhor Coordenador informou que havendo número 
regimental, declarou aberta a presente reunião e co-
municou que encontram-se sobre as bancadas, cópias 
da Ata da sétima reunião, realizada no dia seis de abril 
do ano em curso. O Senhor Coordenador indagou so-
bre a necessida da leitura da Ata. O Senhor Deputado 
Asdrubal Bentes solicitou a dispensa da leitura da Ata, 
no que foi atendido. Em discussão e votação, a Ata foi 
aprovada sem restrições. Ordem do Dia: Esta reunião 
têm como finalidade a discussão e votação do Relatório 
Final, oferecido pelo Relator, Deputado Lindberg Farias. 
O Senhor Deputado Lindberg Farias ampliou o prazo 
para apresentação de sugestões, até terça-feira, dia 
treze de abril. A Senhora Deputada Perpétua Almeida 
encaminhou a Comissão, voto em separado, pela re-
jeição. O Senhor Coordenador anunciou a Discussão 
do Relatório. Participaram da discussão, na ordem 
de inscrição, os Deputados: Eduardo Valverde, que 
apresentou e leu voto em separado, pela rejeição; O 
Deputado Asdrubal Bentes apresentou e leu voto em 
separado, favorável, com indicação; Luis Carlos Heinze, 
bem como participaram da discussão os Deputados Dr. 
Rodolfo Pereira, Almir Sá, Francisco Rodrigues, Pastor 
Frankembergen, Maria Helena e Suely Campos, não-
membros. O Senhor Coordenador informou que, uma 
vez esgotada a lista de inscrição, declarou encerrada a 
discussão da matéria. Encerramento: Nada mais hav-
endo a tratar, o Senhor Coordenador encerrou a reunião 
às dezoito horas, antes, porém, marcou reunião para 
a próxima quarta-feira, dia quatorze do mês em curso, 
às quatorze horas, para Votação do Relatório Final. E, 
para constar, eu, ,  José Maria Aguiar de Castro, secre-
tário, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, será 
assinada pelo Senhor Coordenador, Deputado Moacir 
Micheletto e encaminhada para publicação no Diário 
da Câmara dos Deputados. O inteiro teor da reunião 
foi gravado e as notas taquigráficas, após decodifica-
das, farão parte integrante desta Ata. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Havendo número regimental, declaro abertos 
os trabalhos da Comissão Externa destinada a avaliar 
in loco a situação da demarcação em área contínua 

da Reserva Indígena Raposa Serra do Sol, no Estado 
de Roraima.

Tendo em vista distribuição antecipada de cópias 
da ata da reunião realizada no dia 31 de março próximo 
passado, indago da necessidade da sua leitura.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Sr. 
Presidente, peço dispensa da leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Feita a solicitação de dispensa da leitura da 
ata, coloco-a em votação.

Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

Aprovada.
A idéia hoje é discutir e aprovar este relatório, 

tendo em vista que há também uma Comissão no Se-
nado Federal. Inclusive, os Srs. Senadores indagaram 
da possibilidade de levarmos a votação nosso relatório 
concomitantemente com o do Senado, na quarta-feira 
próxima, neste mesmo horário.

Em discussão com alguns Srs. Deputados, 
fizemos a proposta de que hoje apenas discutiríamos 
o relatório, e não o aprovaríamos ainda. 

Diante desse comunicado – não sei se o Sr. Re-
lator gostaria de fazer uso da palavra –, deixaríamos 
em aberto as inscrições com o objetivo de discutir o 
relatório entregue pelo Sr. Relator.

O SR. DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES 
– O relatório apresentado pelo nobre Deputado Lind-
berg Farias, no meu entendimento – eu que tive de virar 
página por página, conhecendo como conhecemos a 
realidade fática desse imbróglio que se armou em rela-
ção à Reserva Indígena Serra do Sol –, foi muito detal-
hista e teve capacidade de aglutinação de informações 
muito boa. Mostrou nitidamente, independentemente de 
alguns radicais que têm criado uma relação conflituosa 
com esta Comissão e inclusive com o que nós defen-
demos – que é a demarcação não-contínua dessa área 
– a isenção tanto do Sr. Presidente, quanto do nobre 
Relator e dos demais membros da Comissão. 

Isso, na verdade, faz com que representemos 
bem o Estado. Vou mais além: apresentamos propostas 
bem mais ousadas do que o nobre Relator. 

Eu diria que S.Exa. tem demonstrado equilíbrio 
enorme. Nesta Comissão Externa mostrou capacidade 
de síntese muito grande, o que, na verdade, nos dá 
mais tranqüilidade. Mas nós, especificamente do Es-
tado de Roraima, que conhecemos as necessidades da 
região, nobre Relator, queremos saber de V.Exa. como 
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poderemos apresentar alterações nesse seu relatório, 
que, depois, possam ser discutidas e votadas?

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO – Sr. 
Presidente, peço a palavra para uma questão de or-
dem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Tem V.Exa. a palavra. 

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO – De-
pois do pedido de vista ao relatório, entramos na fase 
de discussão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Perfeito.

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO – Dentro 
do ritual, 5 Deputados se inscrevem para falar a favor 
e 5 para falar contra. Somando, são 10. Depois disso, 
vem o encerramento da discussão, para se votar. Te-
mos de seguir esse ritual, ver as inscrições para sa-
ber quem fala a favor e quem fala contra o relatório, e, 
depois, ver o que nosso Relator acata.

Como disse o Deputado Francisco Rodrigues, não 
cabe emenda ao relatório, não há esse instrumento da 
emenda, mas cabem sugestões ao Relator. Qualquer 
um poderá encaminhar, na sua fala, sugestão ao Re-
lator, e este poderá acatá-la ou não. É uma decisão 
unilateral do Relator.

Solicito, assim, que a palavra seja concedida a 
5 Deputados para falar a favor e a 5 para falar contra, 
para decidirmos a matéria.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Sr. 
Presidente, peço a palavra para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Só um minutinho. Já está sendo passada uma 
lista de inscrição. Temos a proposta do Deputado Lu-
ciano Castro de 5 Deputados falarem a favor e 5 contra. 
Podemos, inclusive, utilizar isso. É regimental, porém, 
vamos ouvir todos os Srs. Deputados. Regimental-
mente, cada Deputado terá 15 minutos para fazer sua 
avaliação do relatório.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Sr. 

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Sr. 

Presidente, peço a palavra para uma questão de or-
dem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Pela ordem de inscrição, há 3 oradores. O 
primeiro é o Deputado Eduardo Valverde.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – 
Como o relatório não vai ser votado hoje – há con-
senso para isso —, creio que essa ordem de 5 falarem 
contra e 5 a favor não seria necessária. Todos falam, 
já que vamos apenas comentar o relatório. Então, fi-
caria em aberto.

Não há nenhum problema em se debater quem 
é contrário e quem é a favor. E como não há neces-
sidade de votar hoje esse relatório, ficaria em aberto, 
sem limite de inscrição.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Exatamente. Vamos esclarecer bem a situação. 
Existe proposta do Deputado Luciano Castro, existe 
lista de inscrição. Vamos depois colocar em votação.

Pela ordem, com a palavra o Deputado Asdrubal 
Bentes.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Não 
é pela ordem, é para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Tem V.Exa. a palavra para uma questão de 
ordem.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Houve 
pedido de vista. Creio que os que pediram vista ao 
relatório apresentaram seus votos. Como proceder a 
Comissão neste caso? É evidente que haverá votos 
que concordam em parte, ou integralmente, e votos 
que discordam do Relator. É preciso conhecer e dis-
cutir também esses votos.

Diante disso, consulto a Mesa sobre como vai 
proceder para o encaminhamento da matéria.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Sr. 
Presidente, foi pedido coletivo de voto. Na verdade, 
toda a Comissão pediu vista naquele dia.

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO – Sr. 
Presidente, o que apresentei é regimental. Não é uma 
proposta, é o que está no Regimento.

Entendo até aqui que todos podemos ser ouvidos. 
O número mínimo é 5 e 5. Podemos ouvir 12 e 14, não 
tem problema nenhum. O que ocorre é o seguinte: não 
quero que adotemos um ritual hoje para na semana que 
vem dizermos: “Não, agora vamos discutir 5 a favor e 5 
contra”. Desse jeito, vamos começar tudo de novo.

Se há por parte de toda a Comissão e do meu 
amigo Deputado Eduardo Valverde essa intenção de 
todos falarem independentemente do número, na se-
mana que vem não há mais esta discussão: “Olha, 
agora, vamos seguir o Regimento: 5 a favor, 5 contra”. 
Se for assim, tudo bem, não tem nenhum problema, 
faremos um acordo. Mas quero que amanhã não ven-
ham dizer: “Olha, quero cumprir o Regimento, vamos 
falar 5 a favor e 5 contra”. Isso é tentar postergar, mais 
uma vez, a votação do relatório.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Michelet-
to) – A orientação que tenho é a seguinte em relação à 
indagação do Deputado Asdrubal Bentes: 3 Parlamen-
tares pediram vista. Desses 3, apenas 2 entregaram, 
no caso V.Exa. e a Deputada Perpétua Almeida.

(Intervenção inaudível.)
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Foi entregue também?

(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Michelet-

to) – Portanto, seriam 3. Abriremos a discussão, primei-
ro, para os 3 Srs. Deputados, que inclusive apresenta-
ram voto em separado, para que o Sr. Relator possa 
tomar conhecimento dele. Existe o voto de V.Exa., o da 
Deputada Perpétua Almeida e o do Deputado Eduardo 
Valverde, os 2 em conjunto.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado 
José Rocha.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Parlamentares, elogio o relatório 
muito bem construído pelo Deputado Lindberg Farias, 
que apresenta alternativas que vão ao encontro das 
posições conflitantes. Acredito que esses votos em 
separado possam ser transformados em sugestões, 
se assim seus signatários permitirem, ao Relator, para 
que este as analise e veja o que pode ou não ser in-
corporado ao seu relatório. Caso o signatário do voto 
em separado não aceite a sugestão, o mesmo seria 
colocado em votação.

Poderíamos, primeiro, tentar essa conciliação 
– esse é o primeiro ponto. O segundo ponto – e o 
Deputado Luciano Castro tem toda razão – é for-
malizar o critério de como vai ser discutido e votado 
esse relatório até a próxima semana, para que cada 
reunião não fique à mercê de nova deliberação ou de 
novo critério.

Essa a sugestão que apresento à Mesa, ao Rela-
tor e aos signatários dos votos em separado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Com a palavra o Sr. Relator.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – A nossa 
idéia de não votar hoje faz parte do esforço de persistir-
mos numa saída negociada. Conversamos com todo o 
mundo, fizemos reuniões com a FUNAI e com o CIR, 
chegamos a elaborar inclusive – e eu disse isso várias 
vezes – uma proposta de retirada de menos de 1% de 
toda a área para resolver o impasse e para entregar ao 
Presidente da República uma saída negociada.

Ao Deputado Eduardo Valverde, eu disse algu-
mas vezes que de intransigentes não nos podem acu-
sar neste debate. Acredito que faltou flexibilidade por 
parte de alguns nesta discussão, mas vamos persistir 
no caminho do diálogo e dar aos Deputados mais uma 
semana. No dia 14 haverá reunião de Comissão no 
Senado que discute demarcações de áreas indígenas 
como um todo, mas que votará relatório parcial espe-
cífico sobre a Raposa Serra do Sol no mesmo dia em 
que votaremos aqui nosso relatório.

Portanto, creio que temos, de qualquer forma, 
de marcar essa votação para o dia 14. Não podemos 
empurrar esse assunto para adiante. Os relatórios da 
Câmara e do Senado depois terão de ser entregues 
ao Presidente da República para que S.Exa. tome 
uma posição. Do dia 14 a votação não passa. Estou 
aberto a sugestões até terça-feira ao meio-dia. Estou 
sendo o mais liberal e flexível possível. Agora mesmo, 
o Deputado José Rocha apresentou sugestão que vou 
acatar. Neste debate poderemos acatar na totalidade 
ou parcialmente os votos em separado. É claro que o 
que não for acatado, qualquer Parlamentar pode manter 
o voto em separado e apresentá-lo na hora da vota-
ção na próxima quarta-feira, dia 13. Mas estou aberto, 
até a próxima terça-feira, a aceitar sugestões não só 
dos Parlamentares desta Comissão como também de 
qualquer Parlamentar desta Casa.

Por fim, Sr. Presidente, uma vez que vão falar 
3 Parlamentares que apresentaram voto em sepa-
rado e tendo em vista que na reunião passada não li 
o relatório, quero fundamentar as razões que me le-
varam a apresentá-lo.

De início, trago a esta Comissão minha indigna-
ção em relação ao comportamento do Presidente da 
FUNAI neste debate. Não tenho nada contra o Presi-
dente da FUNAI, o Sr. Mércio Pereira Gomes, a quem 
procurei na sua própria sala, disse�lhe o que faríamos 
e em que pensávamos, mas não aceito a forma como 
se posiciona na imprensa em relação ao trabalho de-
sta Comissão e da Comissão do Senado. Não dá para 
aceitar isso. Farei uma reclamação expressa...

(Não identificado) – É um moleque irrespon-
sável...

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – ...ao 
Presidente da República e aos Ministros da área porque 
ele faltou com o respeito devido a esta Casa e ao nos-
so trabalho, chamou-nos de antibrasileiros, ao dizer 
que este relatório surgia das trevas, que era coisa de 
quem não entendia nada e parecia ET. Usou esses 
termos em relação ao trabalho desta Comissão e da 
Comissão do Senado.

Digo que quem não entende coisa alguma de 
defesa nacional e de discussão de questões essenci-
ais para o nosso País é o Presidente da FUNAI. Rep-
resentante do Governo Federal não pode tratar esta 
Casa dessa forma. Quando esteve nesta Comissão, 
chamei-lhe a atenção no sentido de que tivesse mais 
cuidado. Como tratar dessa forma relatório elaborado 
nesta Casa por Parlamentares de todos os partidos, 
inclusive do próprio PT, partido da base do Governo? 
É o Sr. Mércio que não contribui para o debate.

Dou esse aviso porque estão querendo preparar 
uma armadilha para o Presidente Lula nesse debate 
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da Raposa Serra do Sol. A Joênia Batista de Carval-
ho, advogada do CIR, foi à OEA denunciar o Governo 
brasileiro – e expresso minha indignação em relação a 
essa denúncia. O congresso norte�americano manda-
nos carta recomendando expressamente... Penso que 
esta Comissão tem de devolvê-la dizendo que vamos ter 
cuidado na defesa dos direitos indígenas, ao contrário 
do que aconteceu em outros países onde as populações 
indígenas foram completamente massacradas.

Digo isso porque ela foi à OEA reclamar de um 
País que demarcou 12,5% de suas terras. O que é 
isso?! Na verdade, a advogada do CIR trabalha para 
uma entidade que recebeu, de 2002 para cá, 18 mil-
hões de reais do Governo Federal e que faz parte de 
2 conselhos importantes, por indicação da Ministra 
Marina Silva e do Ministro da Justiça.

O que nos foi informado – e estamos investigan-
do – é que isso ocorreu depois de uma articulação de 
conversas com o Presidente da FUNAI. Estão armando 
uma armadilha para o Presidente da República, repito, 
Deputado Eduardo Valverde, querem fazer chantagem 
com base em pressões internacionais. E as intenções 
do Presidente da FUNAI neste caso são no sentido de 
tentar pressionar o Governo. Ele tem declarado – e 
inclusive ameaçado – que entrega o cargo se a área 
não for demarcada do jeito que ele quer. Não podemos 
aceitar isso.

Faço esta reclamação formalmente, e peço mais 
respeito com o Congresso Nacional. Não aceito levar 
puxão de orelha do Presidente da FUNAI em razão de 
debate que estamos travando nesta Comissão. Ele radi-
caliza posições num debate como este. Esperávamos 
que um membro do Governo Federal nessa área não 
se posicionasse como o advogado mais radical de uma 
das partes, mas como pessoa que procura encontrar 
uma saída para todos esses episódios.

Faço esse desabafo em relação ao comportamen-
to do Presidente da FUNAI porque sempre tive nesta 
Comissão posição de máxima cautela e moderação. 
É por isso, inclusive, que me segurei esses dias para 
não lhe responder de forma violenta, e quem faz isso, 
na verdade, a meu ver, está procurando uma saída.

É um movimento que está se organizando contra 
o Governo Federal: “Ou aceitam do jeito que queremos, 
ou então...” Estou muito preocupado com esses des-
dobramentos, com essas movimentações. Expresso a 
esta Comissão minha indignação diante do comporta-
mento do Presidente da FUNAI.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA – Sr. Presi-
dente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – V.Exa. está com a palavra.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA – Peço à 
Mesa que comece pelas inscrições, porque tenho me 
mantido em silêncio desde o início. Senão, vai ficar um 
debate atrás do outro, e não vamos conseguir discutir 
o relatório.

(Não identificado) – Primeiro, há que se discu-
tir os votos para que o Relator possa sobre eles se 
manifestar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – A Mesa faz 3 observações. Primeiro, daremos a 
palavra aos Deputados que fazem parte da Comissão 
por ordem de inscrição. Segundo, será concedida a 
palavra àqueles que apresentaram voto em separado, 
mas estes não serão votados, apenas uma peça do 
relatório. Regimentalmente, cada Deputado tem 15 
minutos para fazer suas indagações e apresentar seu 
voto em separado. Em terceiro lugar, Sr. Relator, V.Exa. 
pode ficar tranqüilo, porque um tecnocrata não pode 
agredir, em hipótese alguma, o Parlamento brasileiro. 
Tenho certeza de que esta Comissão está fazendo um 
serviço ao Brasil e não poderá ficar de joelhos perante 
essas observações. Nesse sentido, V.Exa. terá o apoio 
favorável desta Comissão para tratar desse relatório, 
que está sendo muito bem conduzido.

Concedo a palavra ao Deputado Eduardo Val-
verde, que dispõe de 15 minutos para suas indaga-
ções.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Sr. 
Presidente, antes de começar a debater o relatório, para 
desencargo de consciência, até mesmo em respeito 
ao companheiro de partido Deputado Lindberg Farias, 
que tem buscado o diálogo e o entendimento em razão 
da complexidade da matéria, não posso me furtar a 
fazer a defesa do Presidente da FUNAI, por entender 
que outra conduta não lhe seria permitida. Ou seja, na 
qualidade de Presidente do órgão indigenista estatal é 
seu primeiro dever fazer a defesa das populações e da 
política indigenista do Governo. O Ato Demarcatório não 
foi feito por ele. Ele apenas assumiu a FUNAI quando 
já existia o processo demarcatório em curso.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Mas 
atacar dessa forma o Parlamento, Deputado Eduardo 
Valverde?

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – 
Creio que o calor do debate, a discussão ou a defesa 
ferrenha que faz corretamente seria exonerada se fiz-
esse a defesa ao contrário. Ele faz a defesa da política 
que a FUNAI deve abraçar, que é a política indigenista 
do Governo.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Mas 
sem o direito de agredir esta Casa, nobre Deputado. 
Considero de altíssima irresponsabilidade o que ele 
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tem feito com esta Casa, com esta Comissão, com 
estes Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Por favor, vamos nos ater ao relatório. Acredito 
que esta Casa já tem um pensamento em relação a 
esse cidadão, mas o importante é vermos a proposição 
do Deputado quanto ao voto do nosso Relator.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – 
Quanto à conduta da Joênia, acredito que ela se com-
portou, como indígena, na defesa da sua etnia e do 
seu povo, não como membro de algum conselho de 
Estado, mas sim como membro de uma comunidade 
indígena que se sente prejudicada com os erros da 
política indigenista.

(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – A 

vontade pessoal de qualquer cidadão brasileiro que 
se manifesta nessa qualidade.

Nos dias 2, 3 e 4 de abril foi realizada, em Porto 
Velho, a 3ª Conferência da Amazônia, da qual participa-
ram 5 Ministros de Estado, 4 Governadores da região, 
diversas entidades da sociedade civil ligadas princi-
palmente à área ambiental e de política indigenista, 
como o CIMI e o CIR, e essa matéria foi amplamente 
debatida com a sociedade civil organizada e com os 
representantes do Governo.

Dessa discussão foi elaborado o relatório ainda 
não apresentado oficialmente pelo Relator, uma vez que 
está em aberto. Quero comentar nosso ponto de vista 
respeitando as conclusões e os fundamentos teóricos 
elaborados pelo nosso companheiro de partido.

Em Roraima, tensiona-se o debate tendo em 
vista o quantitativo de terra disponível para a atividade 
da pecuária e da lavoura. O percentual lá destinado a 
essa atividade é de 40%, inclusive superior ou igual 
ao tamanho do Estado de Pernambuco.

(Não identificado) – Deputado, não entendi a 
sua última observação.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – A 
área destinada aos não�índios, em Roraima, é semel-
hante à do Estado de Pernambuco.

(Não identificado) – Mas V.Exa. considerou em 
termos de 50%?

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Qua-
renta e poucos por cento – é o tamanho do Estado de 
Pernambuco. Na verdade, não importa a quantidade 
de área e, sim, o que se faz e qual a produtividade, 
qual o modelo comparativo e econômico...

(Não identificado) – Nobre colega, só gostaria 
que V.Exa. esclarecesse esse ponto, para podermos 
explicar depois. Temos tomado muito cuidado nessa 
questão de área e, segundo V.Exa. considerou, está 
faltando mais de 50% no Estado de Roraima.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – 
Quarenta e poucos por cento, não é menos que 40% 
a área destinada aos (ininteligível), mas vamos debater 
isso. Não importa o tamanho de uma área, importa que 
utilidade vai se dar a ela. Se é para a agricultura ex-
tensiva, vai-se utilizar muita área; mas se for utilizada 
para agricultura intensiva de modelos razoáveis, ter-
se-á um outro quantitativo.

Os jornais hoje, inclusive, são muito pródigos em 
afirmar que ampliou o desmatamento na Amazônia. 
Isso preocupa porque o modelo adotado na Amazô-
nia confronta-se com a visão de que são necessárias 
grandes extensões de terra, o que tem levado ao des-
matamento.

Quando se reordena territorialmente a região e 
se estabelecem parâmetros, limites, deixa-se de pro-
vocar tensão permanente nas florestas. E quando se 
demarca reserva indígena e já se estabelece que aquele 
território não é sujeito à utilização intensiva para uso 
eminentemente econômico, passa-se a ter outra finali-
dade que não meramente a econômica. E essa visão 
meramente economicista na Amazônia tem causado 
destruições ambientais profundas, muitas vezes, de 
caráter irreversível.

Nas páginas 7, 8 e 15, o relatório faz referência ao 
Conselho Indigenista Missionário – CIMI, atribuindo-lhe 
a autoria de acusação a índios contrários à homologa-
ção de terem bloqueado estradas e seqüestrado 3 
missionários. Essa entidade, vinculada à Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, é uma das mais 
respeitadas no apoio aos índios do País. E ela não foi 
convocada ou mesmo convidada a prestar esclareci-
mentos à Comissão. Portanto, não nos parece correto 
atribuir-lhe acusação tão grave se ela não pôde se de-
fender de maneira razoável e correta, sendo convidada 
para participar de audiências públicas.

O relatório também não transcreveu qualquer es-
clarecimento prestado pelo Presidente da FUNAI, Mér-
cio Pereira Gomes; pela antropóloga Maria Guiomar de 
Melo; pelo representante do Conselho Indigenista de 
Roraima, Sr. Júlio José de Souza, e pelo antropólogo 
Paulo Santilli. Foram contribuições importantes que 
esta Comissão recebeu e, em benefício da verdade 
dos fatos, devem ser expressamente consignadas no 
relatório para que, também, venham a ser consideradas 
na discussão e na deliberação a ser adotada.

O relatório não faz menção à contribuição que o 
CIMI, a antropóloga Maria Guiomar e o Sr. Júlio José 
de Souza deram.

Não existem elementos precisos e incontestes 
de que a área invadida pelos executores representa 
uma das principais bases da economia estadual. É per-
ceptível, como afirmado introdutoriamente, a existên-
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cia de movimentos de setores políticos e econômicos 
contrários à homologação da demarcação da Reserva 
Indígena Raposa Serra do Sol, no sentido de provocar 
tensões nas relações, como ocorreu no início do mês 
de janeiro de 2004, quando a Associação dos Planta-
dores de Arroz e Parlamentares organizaram bloqueios 
de estrada e realizaram manifestações públicas contra 
a homologação.

Com a divulgação da opinião de algumas lider-
anças indígenas, pretende-se suscitar a impressão da 
existência de conflito entre índios, ou seja, o relatório dá 
a entender ou transparece que existe conflito inconcil-
iável entre populações indígenas, quando, na verdade, 
muito desse conflito deve-se à intromissão e à interfer-
ência nessa relação de interesse de terceiros.

O relatório deve indicar a população que considera 
presente na área. Mesmo que se considerem informa-
ções do Conselho Indigenista de Roraima, deve-se 
adotar o quantitativo indicado pelo órgão indigenista 
federal, responsável por lei a prestar assistência e pro-
teção aos índios do Brasil.

Esses dados que o relatório contém são informa-
ções do Conselho Indigenista de Roraima e do SODIUR. 
É necessário que se tenha elemento concreto de in-
formação que deva ser prestado pelo órgão federal, o 
IBGE ou a FUNAI, que permita delimitar e quantificar 
efetivamente a quantidade de índios que serão benefi-
ciados com a demarcação e com a homologação.

Portanto, não nos parece correto nem condizente 
à realidade dos fatos mencionar a existência de conflito 
entre índios. Posso salientar entre as 159 comunidades 
indígenas que habitam a Reserva Indígena Raposa 
Serra do Sol quais as que se manifestam contrárias 
à homologação da demarcação de terra indígena nos 
termos efetivados em 1998 e 1999 e quais posicionam-
se favoravelmente.

O relatório, ao transcrever manifestações ale-
atórias, remete à noção de que as lideranças e as 
comunidades indígenas contrárias à homologação da 
demarcação feita em 1998 são superiores aos que são 
favoráveis a essa homologação. No entanto, sabe-se 
que a quantidade de lideranças indígenas contrárias à 
homologação é muito pequena, não chegando a 20% 
das comunidades, segundo informações obtidas.

Além disso, convém identificar se essas comu-
nidades e lideranças contrárias à homologação estão 
localizadas nas terras indígenas. Nesse aspecto, há 
figuras relevantes para dimensionar e mesmo visuali-
zar onde os conflitos são forjados.

O que se busca que conste do relatório é se, de 
fato, é concreta e material a quantidade de indígenas 
que são contrários e que são favoráveis. Podemos 
estar debatendo situações que não são materiais e, 

sim, pressupostos que, na verdade, acabam não tendo 
substrato material e, com isso, ação do governo. Uma 
decisão política não pode ser pautada numa pressu-
posição. É preciso ter números concretos que delim-
item quem é a favor e quem é contra.

Deve-se suprimir, como sugestão, o item IV do 
Capítulo 21 do relatório, na medida em que não se 
busca a expulsão da população das áreas rurais. Os 
não-índios que convivem maritalmente com os índios, 
tendo constituído famílias, não serão expulsos por 
quem quer que seja; os não-índios que ocupam as 
áreas irregularmente, mas de boa-fé, terão direto a 
serem reassentados em programas de assentamento 
do INCRA, caso se enquadrem nos pressupostos legais 
para beneficiamento de programa de reforma agrária; 
os não-índios que adquiriram título de propriedade 
do Estado de Roraima ou da União, por intermédio 
do INCRA ou de particulares, têm o direito de serem 
indenizados por quem lhes vendeu ou lhes transferiu 
os imóveis, tendo em vista os prejuízos causados. Os 
que recusarem o pagamento de indenizações das 
benfeitorias decorrentes da ocupação de boa-fé, § 6º 
do art. 231 da Constituição Federal, e que não aceit-
arem qualquer reassentamento, serão retirados da 
área mediante decisão judicial, em que lhe serão as-
segurados o contraditório e o amplo direito de defesa 
em respeito aos princípios constitucionais do devido 
processo legal.

Tem de estar claro no relatório que não haveria 
a imediata ou a automática expulsão daqueles que 
têm relações maritais com a população indígena. Os 
não�índios que não têm qualquer relação de parentesco 
com a população indígena deveriam ou deverão, se con-
star do relatório, ser reassentados, como procedimento 
legal, em áreas que serão demarcadas pelo INCRA, 
conforme proposta apresentada pelo órgão para dirimir 
qualquer controvérsia com relação à matéria.

Não é correto afirmar que com a homologação da 
demarcação da terra Raposa Serra do Sol o Município 
de Uiramutã deixará de existir. O Estado de Roraima 
pode, mediante alteração normativa estadual, trans-
ferir a sede do Município para outro local, redefinindo 
seus limites.

Não há qualquer óbice a que as terras indígenas 
estejam situadas nos limites dos Municípios; ao con-
trário, isso ocorre no País inteiro. O que não se pode 
admitir, sob pena de inviabilizar a autonomia financeira 
do Município, é situá-lo, inclusive a sua sede, integral-
mente nos limites de terra tradicionalmente ocupada por 
índios, tendo em vista o disposto no § 6º do art. 231 da 
Constituição Federal, que declara nulos e extintos os 
efeitos jurídicos de quaisquer atos que visem à posse, 
ocupação e domínio das terras indígenas.
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O grande cerne do debate, inclusive sob o fun-
damento de manter a soberania nacional na região de 
fronteira, foi que quando se põe um ente federado, que 
é um Município, dentro de reserva indígena, a condição 
que poderá propiciar no futuro é a tensão permanente 
entre as populações indígenas e a população não-ín-
dia, que vão aportar ao território de um ente federado 
que permitiria ou não o ir e vir.

Então, o conflito que se tenta evitar neste momen-
to será postergado para o futuro, quando a população 
não-índia no Município tentará crescer e multiplicar-
se, porque é da natureza humana procriar, reproduzir. 
Ou a população indígena sentir�se-á sob tensão para 
ceder espaço à população não�índia, ou os não-índios 
que habitam o Município sentir�se�ão tentados a não 
se expandir, em termos numéricos.

A mudança da sede municipal para área que não 
seja terra demarcada seria condição de razoabilidade 
para permitir o crescimento da população não-índia no 
Município e, também, a adoção de políticas municipais 
voltadas à população não�indígena.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Deputado Eduardo Valverde, V.Exa. dispõe de 
2 minutos.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – 
Peço a compreensão de V.Exa. em permitir mais um 
pouco de tempo.

Não há qualquer restrição à atuação das Forças 
Armadas e do Departamento da Polícia Federal em 
áreas indígenas. A existência de pelotões de fronteira 
em funcionamento em várias áreas indígenas, como 
na própria Raposa Serra do Sol, demonstram isso.

Da mesma forma, desde a demarcação das terras 
indígenas ianomâmi, quando questões dessa natureza 
foram suscitadas, restou esclarecido em reiteradas 
manifestações do então Ministro da Justiça, Jarbas 
Passarinho, posteriormente reiteradas pelo Ministro 
Nelson Jobim, por ocasião da declaração dos limites 
das terras indígenas do médio Rio Negro, de 1995, 
que não há qualquer óbice à demarcação de terras 
indígenas em faixa de fronteira, na medida em que as 
terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e as 
terras devolutas, indispensável defesa das fronteiras 
e das fortificações em construções militares, das vias 
federais de comunicação e de preservação ambiental 
definidas em lei são bens da União, nos termos dos 
incisos II e XI do art. 20 da Constituição Federal.

Além disso, o disposto no § 2º do art. 20 da Con-
stituição Federal não se aplica às terras indígenas, na 
medida em que a ocupação e a utilização das terras, 
tradicionalmente ocupadas pelos índios, está prevista 
no art. 231 da Constituição Federal, não sendo possível 

que a lei, a que se refere o § 2º do art. 20 da Constitu-
ição Federal, venha dispor de maneira distinta.

Ou seja, a crítica que se faz a esse ponto de vista 
de que a demarcação de terra indígena em área de 
fronteira poderia ameaçar a soberania nacional não en-
contra substrato material porque é terra da União. E a 
Constituição Federal não proíbe a instalação de pelotão 
de fronteira, a entrada da Polícia Federal, porque isso 
é obrigação e competência dos órgãos federais que 
fazem a proteção das fronteiras.

Longe de fragilizar a soberania brasileira, a de-
marcação de terra indígena seria uma maneira de 
reafirmar a soberania brasileira, de dar àquela terra a 
titularidade de terra pública da União. Tão-somente o 
usufruto pertenceria aos povos indígenas.

Por isso, não são corretas as afirmativas de que 
a demarcação poderia fragilizar a soberania brasileira 
já que tanto a Constituição Federal quanto as leis in-
fraconstitucionais permitem a instalação de pelotões 
de fronteira, e hoje a vigilância eletrônica de que dis-
põem o SIPAM e as Forças Armadas permite mobili-
zação rápida de defesa de qualquer parte do território 
brasileiro.

No conceito moderno de Forças Armadas, muito 
mais avançado é o conceito de guerra tecnológica, 
de controle tecnológico. A presença física de pelotão 
de fronteira não é sinônimo de proteção à soberania 
brasileira e, sim, todo planejamento estratégico que 
deva ter um país para proteger seus limites territoriais 
através de mecanismos de presença física ou instru-
mentais de vigilância eletrônica. Com isso, a afirma-
tiva que consta do relatório não teria amparo para ser 
verdade absoluta.

Sr. Presidente, teria mais coisas a afirmar. Sinto-
me prejudicado porque o tempo destinado – acho bom 
fazer a defesa sob esse ponto de vista – será inferior. 
São em maior número...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Deputado Eduardo Valverde, em razão de 
V.Exa. ser Presidente da Frente Parlamentar Indígena 
da Câmara dos Deputados, a Mesa concede-lhe mais 
5 minutos.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – A 
circunstância de existir na Guiana trecho de terra reivin-
dicado pela Venezuela em nada interfere com o Brasil, 
em especial pela ausência de qualquer tendência de 
solução armada dessa pendência entre os 2 países 
vizinhos.

Essa é uma afirmativa, porque hoje os contor-
nos territoriais daquela região devem-se à presença 
indígena. Em nenhum momento da História brasileira 
qualquer povo indígena, diferentemente do que ocorre 
no Canadá, na Bolívia e na Nicarágua, não se sentiu 
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pertinente ao povo, à Nação específica. No Brasil, isso 
nunca foi fato concreto. Ao contrário, a população in-
dígena brasileira sempre se sentiu pertencente à na-
cionalidade brasileira, como parte do povo brasileiro, 
que é pluriétnico”.

Item 12.
A consideração das Forças Armadas de que a 

região de fronteira no Brasil, na Região Norte, regis-
tra baixa densidade populacional, a exigir, de acordo 
com suas concepções, a defesa estratégica do ter-
ritório nacional, a vivificação da fronteira, conforme 
previsto na Política de Defesa Nacional aprovada em 
1996, esbarra em óbice constitucional inscrito no art. 
231 da Constituição Federal.

Dessa forma, a necessária e possível compatibi-
lização do imperativo constitucional da defesa do ter-
ritório nacional com a defesa da integridade dos direitos 
dos índios sobre as terras que tradicionalmente ocupam 
exigirá a adoção pelo País e, conseqüentemente, das 
suas Forças Armadas, de outro método de afirmação 
do Estado nos limites fronteiriços. No caso, afigura-se 
perfeitamente exeqüível que os próprios índios ex-
erçam essa função, na medida em que respeitosa e 
harmoniosamente sejam abordados sobre o assunto 
e concordem com essa colaboração.

Outro aspecto a ser considerado na região de 
fronteira do Norte do País consiste no desenvolvimento 
de controles aéreos e fluviais do território, com o apa-
relhamento da Aeronáutica, da Marinha e do Exército 
de forma compatível, o que hoje é feito pelo SIPAM.

O item Pressões sobre a Amazônia consiste em 
considerações genéricas sobre interesses políticos 
que são identificados sobre a Amazônia, mas que 
não guardam relação direta com a homologação da 
demarcação da terra Raposa Serra do Sol, razão pela 
qual não se justifica.

As declarações de lideranças internacionais sobre 
a Amazônia não nos afetam porque o povo brasileiro, 
a sociedade brasileira, inclusive fruto do debate ocor-
rido nos dias 2, 3 e 4 em Porto Velho e dos anteriores 
no Amapá e em Belém, nas duas primeiras confer-
ências da Amazônia, reafirma seu comprometimento 
com a soberania e com o uso adequado da floresta e 
da Região Amazônica.

Não é incompatível hoje com o planeta sustentável 
que outras populações e outros cidadãos do mundo 
discutam e opinem sobre o rumo que o Brasil e o seu 
povo desejam dar à região amazônica. Isso não quer 
dizer que haja interferência indevida.

Tal como nós, brasileiros, podemos opinar so-
bre o programa nuclear americano, sobre a guerra do 
Iraque, sobre a invasão dos Estados Unidos a comu-
nidades estrangeiras, da mesma maneira permite-se 

ao cidadão de outro país opinar sobre a política que 
o Estado brasileiro e a conduta que o povo brasileiro 
venham a ter em relação à Amazônia.

E temos clareza de que a população amazônida 
já sabe muito bem o que quer fazer com a região. Os 
relatórios e a Carta de Porto Velho, exarada no dia 4, já 
apresentam de maneira muito cristalina a competência 
do povo brasileiro sobre essa região e quais os para-
digmas devem ser adotados pelo Governo brasileiro e 
pelo povo amazônida para que se permita o convívio 
harmonioso e sustentável entre as diversas populações 
tradicionais que habitam a Região Amazônica, com os 
modelos e modos de vivência, tanto tradicionais, como 
a cultura histórica daquela região, quanto o modo de 
vida que permita a elevação da qualidade de vida sem 
a destruição ambiental.

Para concluir, Sr. Presidente, a demarcação de 
terra indígena é compatível com esse ponto de vista. 
Evidentemente, choca-se com o paradigma passado, 
que vem causando a exclusão da sociedade, a diminu-
ição de direitos já tradicionais de populações que vivem 
na região há décadas, como os seringueiros e, agora, 
com essa polêmica em relação à demarcação, com as 
populações indígenas, uma vez que a Amazônia abriga 
hoje a maior população indígena do Brasil.

Devemos tratá-la de maneira correta para evi-
tar os erros que o Brasil cometeu com as populações 
indígenas no Sul e no Sudeste ao dar-lhes territórios 
diminutos, que hoje são pontos de tensão e de conflito 
nos Estados de Mato Grosso e de Santa Catarina, o 
que é sintoma decidido de que aquela demarcação foi 
incorreta no passado.

Com isso, concluo parcialmente minha exposição. 
No momento adequado, retornarei a esta discussão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Agradecemos ao Deputado Eduardo Valverde 
a interferência.

Com a palavra o Deputado Asdrubal Bentes, que 
disporá de 15 minutos.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Quan-
tos minutos?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Quinze.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Sr. 
Presidente, antes de iniciar a discussão do meu voto, 
indago a V.Exa. se esta Comissão foi convidada a par-
ticipar desse conclave em Rondônia?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Deputado Eduardo Valverde, esse ato se deu 
em que época?

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – 
Oficialmente, a Comissão em si, mas o Parlamento 
brasileiro... Está no site da Fundação Perseu Abramo. 
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Foram convidados todos os entes, Poderes do Es-
tado, entidades civis, para debater tema de extrema 
importância, que é a Amazônia brasileira. Não foi um 
ato oficial, promovido pelo Governo brasileiro, mas 
pelas entidades civis, que chamaram o Governo para 
participar dessa discussão, fruto já de 2 outras con-
ferências – no Amapá e em Belém —, nos anos de 
2000 e 2001.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Sr. 
Presidente, gostaria de fazer uma indagação impor-
tante, mas peço que não seja computada no meu 
tempo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Não será, nobre Deputado.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Quan-
to a conclusões tiradas num conclave dessa natureza 
e que querem fazer valer como decisões definitivas 
de âmbito nacional, quando a reunião não englobou 
sequer a Amazônia como um todo, Deputado Edu-
ardo Valverde, desculpe-me, mas creio que temos de 
discutir mais profundamente, e o foro apropriado é 
esta Casa.

De maneira que lamento não ter sido convidado. 
Gostaria de ter participado da discussão, porque é 
da divergência que convergimos. Esse é um princípio 
democrático. Lamentavelmente, uma das áreas mais 
atingidas pela questão indígena é o Estado de Ror-
aima, mas nem o Governo Estadual nem seus repre-
sentantes nesta Casa foram convidados a participar 
do debate.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – 
Quero fazer uma retificação: participou representante 
do Governo de Roraima. O Governador não esteve 
presente, mas mandou representante. Foram os Gov-
ernadores do Amazonas e do Acre e um representante 
do Governo do Amapá. Todos os Governos Estad-
uais mandaram representantes para debater todo um 
temário, inclusive essa questão. A Prefeita de Uiramutã, 
Sra. Floriany Mota, esteve presente e debateu.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Ai-
nda assim, permito-me discordar dessas conclusões, 
como discordo também do voto de V.Exa.

O meu voto é muito extenso, engloba mais 20 de 
páginas, e não vou cansar V.Exas.

Em primeiro lugar, hipoteco ao nosso ilustre Re-
lator, Deputado Lindberg Farias, minha mais irrestrita 
solidariedade pela defesa firme, séria, corajosa e com-
petente que tem feito desta Comissão, desta Casa e do 
Poder Legislativo contra ataques mesquinhos de maus 
brasileiros, que não cumprem suas obrigações e que-
rem lançar lama sobre este Poder. V.Exa. conta com o 
nosso irrestrito apoio e a nossa solidariedade.

Temos certeza de que o Poder Legislativo não vai 
se curvar, porque aqueles que pertencem ao Governo 
têm de entender que os Poderes são independentes, 
mas devem ser harmônicos entre si. A cizânia que 
querem lançar certamente representará armadilha 
para que o Presidente Lula da Silva, que demonstra 
muita prudência, muita cautela, ao ouvir todos os seg-
mentos, venha a sucumbir diante de pressões dessa 
natureza, de alguns que estão prestando um desser-
viço ao Brasil e possivelmente um grande serviço a 
outras potências.

Sr. Presidente, o meu voto é basicamente fundado 
nos trabalhos que esta Comissão desenvolveu, no campo 
e nesta Casa, na oitiva de lideranças indígenas e não-
índias, de representantes do Poder Público de Roraima, 
de autoridades federais, mas, sobretudo, do que pres-
enciamos, verificamos e constatamos in loco.

Dividi meu trabalho em 3 partes. Na primeira, fiz 
a caracterização das áreas indígenas na forma esta-
belecida pela Constituição, ou seja, pelo § 1º do art. 
231. Nesse aspecto, trouxe contribuições doutrinárias 
e jurisprudenciais abundantes de renomados mestres 
do Direito pátrio e de proeminentes magistrados da 
magistratura nacional. São pareceres, manifestações 
de José Afonso da Silva, ao definir o § 1º do art. 231, 
os 4 pressupostos ali exigidos para caracterização da 
área indígena, de forma cumulativa, de tal modo que 
a ausência de um deles descaracteriza a área como 
indígena; artigo do Professor Miguel Reale; e parecer 
de Ives Gandra da Silva Martins.

Enfim, trouxemos essa contribuição doutrinária 
e jurisprudencial, com inúmeros acórdãos do egré-
gio Superior Tribunal de Justiça. Também manifesta-
ções do Supremo Tribunal Federal, inclusive decisão 
já sumulada, que é a Súmula 650, bastante clara na 
conceituação do que seja ou não a posse permanente 
indígena.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Deputado Asdrubal Bentes, a Súmula 650 diz 
o seguinte:

“Os incisos I e XI do art. 20 da Consti-
tuição Federal não alcançam terras de alde-
amentos extintos, ainda que ocupadas por 
indígenas em passado remoto”.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Ex-
atamente. O que significa dizer: os incisos I e XI de-
claram que as terras indígenas são bens da União, e 
o Supremo vem a dizer, depois de voto magistral do 
Ministro Carlos Velloso:

“A disposição inscrita no inciso XI do art. 
20 da Constituição Federal – terras tradiciona-
lmente ocupadas pelos índios – requer ocu-



Setembro de 2004 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 18 40539 

pação atual, o que evidentemente não ocorre 
relativamente às terras existentes em Santo 
André e Guarulhos”.

Mudou a posição geográfica apenas, mas a situa-
ção é idêntica e análoga à de Pacaraima e Uiramutã. 
Apenas são cidades menores, que não têm a mesma 
dimensão econômica de Santo André e Guarulhos, 
mas são seres autônomos, com personalidade ju-
rídica própria.

Em conseqüência dessas decisões, várias delas 
tomadas pelo Supremo, foi que surgiu a Súmula 650:

“Os incisos I e XI do art. 20 da Consti-
tuição Federal não alcançam terras de alde-
amentos extintos, ainda que ocupadas por 
indígenas em passado remoto”.

Nessa segunda fase, o que fiz? Com base na 
história das áreas indígenas de Roraima, procurei 
analisar detidamente a situação fática da área Ra-
posa Serra do Sol. Ex facto oritur jus, o direito nasce 
do fato. E qual é o fato verdadeiro, real, palpável, da 
área Raposa Serra do Sol? É que existem aldeias 
indígenas com população mesclada, malocas com 
população mesclada de índios e não-índios; existem 
vilas, cidades, instituições de crédito, telefonia, esco-
las públicas, enfim, toda uma infra-estrutura básica, 
em que convivem não-índios.

Ora, de acordo com a Súmula 650, esses aldeam-
entos foram extintos e deram margem a vilas, cidades 
etc. E, se foram extintos, não podem ser considerados 
áreas indígenas. Daí por que faço, na análise da Raposa 
Serra do Sol, estudo sobre o laudo antropológico, que 
omitiu esses dados, não sei se por desconhecimento 
ou por má-fé. Mas, na realidade, a omissão disso in-
clinou de nulidade absoluta o laudo antropológico que 
serviu de base para a demarcação. Não pode subsistir 
essa demarcação. Ela é inválida; não pode produzir 
efeitos porque não corresponde à realidade de fato no 
campo e porque não satisfaz a definição constitucional 
prevista no art. 231, § 1º.

O voto do eminente Deputado Eduardo Valverde 
parte do pressuposto, e foi também induzido em erro 
pelo laudo antropológico, de que toda aquela área é 
indígena. Se fosse realmente isso, ele teria razão, seu 
voto seria verdadeiro. Mas a verdade dos fatos é que 
nem toda essa área é indígena. Tanto é que na ADIN 
sobre a criação de 2 Municípios o mérito não foi julgado, 
porque importa matéria de fato, em dilação probatória 
que precisa do trabalho no campo, mas, em princípio, 
foi logo declarada a inconstitucionalidade.

Não vejo por que se continuar discutindo e acir-
rando os ânimos. Só há um caminho, que é o de um 
novo processo de identificação e demarcação da área 

indígena. Esse caminho, Sr. Presidente, tem de ser fis-
calizado, porque a decisão tomada por um Ministro da 
Justiça é desrespeitada pelo Presidente da FUNAI – não 
foi cumprido o despacho do Ministro Nelson Jobim.

Por sinal, peço a V.Exa. que busque as outras 
áreas indígenas analisadas, julgadas as contestações 
e determinados os ajustes, como o caso da área in-
dígena Abaú, em que o despacho do Ministro Nelson 
Jobim não foi cumprido. Novamente o Ministro que o 
sucedeu, Senador Renan Calheiros, foi induzido em 
erro e, por meio de outro despacho, determinou a ed-
ição de nova portaria, também ilegal e inconstitucio-
nal, porque a nova portaria teria de apresentar laudo 
antropológico novo, que trouxesse fatos novos, e não 
trouxe absolutamente nada.

Sr. Presidente, Sr. Relator, o meu voto é eminente-
mente jurídico, analisa a área Raposa Serra do Sol à 
base do preceito constitucional e analisa também o 
procedimento demarcatório, que infringiu disposições 
do Decreto 1.775/96, porque essa área passou sob a 
égide de 2 decretos, o 22 e o 1.775.

A partir do momento em que o Ministro da Justiça 
concedeu prazo para as contestações, recebeu-as, 
julgou-as, tudo de acordo com o Decreto 1.775, os 
atos posteriores a esses deveriam ser pautados pelo 
Decreto 1.775. É certo que o próprio decreto prevê o 
aproveitamento de alguns atos anteriores, mas desde 
que compatíveis com o novo decreto, e não eram com-
patíveis, tanto é que não houve publicação no Diário 
Oficial do Estado, não houve laudo antropológico que 
analisasse, sob o ponto de vista étnico, jurídico etc., 
que não era previsto no Decreto nº 22.

No meu entender, a demarcação da área Ra-
posa Serra do Sol, se analisada à base do preceito 
constitucional, não existe, é absolutamente nula, e 
esta Casa tem de se impor para que nova demarca-
ção seja feita.

Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputa-
dos, para evitar que fiquemos mais uma vez à mercê 
de burocratas que não conhecem a realidade, que não 
puseram sequer o pé na área indígena, mas que de-
cidem aqui de cima, de acordo com pressões ou con-
veniências, sugiro que seja feita indicação à Presidên-
cia desta Casa no sentido de recolher todas as PECs 
sobre a matéria para que sejam apreciadas por esta 
Comissão Especial, a fim de que as demarcações de 
áreas indígenas sejam previamente aprovadas pelo 
Congresso Nacional. A terra é um bem da União, e a 
União não pode se desfazer de bens, não pode dispor 
de seus bens, sem ouvir o Congresso Nacional. Temos 
de cumprir a nossa parte. Vejam bem: uma simples 
concessão de rádio tem de ser aprovada pelo Con-
gresso Nacional...
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Deputado Asdrubal Bentes, seu tempo se es-
gotou, mas pelo fato de V.Exa. ter sido Constituinte 
nesta Casa, concedo-lhe mais 3 minutos.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Não 
vou usar mais do que 1 minuto, porque acho que já 
cansei V.Exas. Quero apenas ler as conclusões a que 
cheguei.

Os trabalhos realizados por esta Comissão, con-
sistentes na oitiva de lideranças indígenas e de não-ín-
dios, de representantes dos mais diversos segmentos 
da sociedade roraimense, das pesquisas à história da 
região, da análise de laudos antropológicos e pareceres 
jurídicos, mas, sobretudo, da verificação in loco da situa-
ção fática da área Raposa Serra do Sol, permitem-nos 
afirmar com bastante convicção e segurança que:

1) A área Raposa Serra do Sol é de posse imemo-
rial indígena, como sói ser todo o território nacional;

2) Não se caracteriza, porém, a posse perman-
ente e atual sobre toda a extensão demarcada, já que 
grande parte dela é ocupada por não-índios, conforme 
atestam laudos antropológicos, por nós comprovados 
na própria área;

3) A área demarcada não apresenta os pressup-
ostos do art. 231, § 1º, da Constituição Federal;

4) Os atos praticados no procedimento demar-
catório, após a vigência do Decreto nº 1.775/96, deviam 
pautar-se pelas normas ali prescritas; não o sendo, 
como de fato não o foram, são nulos.

Por esses motivos, entendo absolutamente im-
prescindível a realização de novo processo de identi-
ficação e demarcação da área Raposa Serra do Sol, 
na mais estrita observância do preceito constitucional 
(art. 231, § 1º), observado o rito procedimental do De-
creto nº 1.775/96.

Indicações
Acompanho integralmente a indicação proposta 

pelo eminente Relator, ressalvada, porém, a oitiva do 
Conselho de Defesa Nacional, cuja convocação é da 
exclusiva responsabilidade de S.Exa., o Senhor Presi-
dente da República.

Encaminho à douta apreciação e competente de-
cisão de meus ilustres pares sugestão de indicação à 
Presidência desta Casa para que seja criada Comissão 
Especial destinada a analisar as propostas de emenda 
à Constituição ora em tramitação, que têm por objetivo 
submeter à prévia aprovação do Congresso Nacional 
a demarcação de áreas indígenas.

Sr. Relator, gostaria que V.Exa., no tópico Análise 
da área indígena, incluísse meu voto, principalmente 
a parte doutrinária e jurisprudencial, que não vi em 
seu relatório. Dou esta contribuição até para que o Sr. 
Presidente da República, ou sua assessoria confiável 

da Casa Civil, entenda que essa já é decisão sumulada 
do Supremo Tribunal Federal, que não pode ser desre-
speitada, como também não pode ser desrespeitada 
a decisão do Congresso Nacional.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Michelet-

to) – Com a palavra o Deputado Luis Carlos Heinze.
O SR. DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE – Sr. 

Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados, anal-
isando o relatório do Deputado Lindberg Farias, enten-
demos que nesta Comissão estamos dando grande 
contribuição ao País. Quando visitamos o Estado de 
Roraima, verificamos in loco a situação das reservas 
indígenas, dos produtores e do Estado como um todo. 
Nas posições que o Sr. Relator tem tomado a respeito, 
vemos decisão madura na defesa dos interesses de 
nosso País.

Muitas vezes estranhamos certas atitudes de 
quem diz defender nosso País. Quando ouvimos o 
General Lessa – e tínhamos nossas convicções sobre 
muito daquilo que ele falava –, ficamos em dúvida sobre 
certas posições existentes na FUNAI e no CIR.

Foi afirmado, no relatório e em documentação a 
que tivemos acesso, que o Congresso americano vem-
se posicionando a respeito de decisões que temos de 
tomar no Brasil. Debatemos o caso das reservas indí-
genas; mas já temos também casos em que eles dizem 
o que devemos fazer com a nossa soja, porque hoje o 
País é grande concorrente dos Estados Unidos. 

Ao analisar todas essas questões, vemos a re-
sponsabilidade que temos de fazer um relatório con-
sciente e coerente com os objetivos do Brasil. 

Por que os Estados Unidos dizem o que devemos 
fazer? Afirmam, por exemplo, que devemos preservar 
a floresta amazônica. Debatemos esse tema, quando 
discutimos o Código Florestal Brasileiro. Temos de 
preservá-la de graça, para os americanos, os euro-
peus e o resto do mundo, enquanto os Estados Uni-
dos, por exemplo, negam-se a assinar o Protocolo de 
Kyoto. Questões como essa nos fazem refletir sobre 
nossa brasilidade e sobre o propósito de defender-
mos os interesses do Brasil e não de meia dúzia de 
outros países.

Conversamos com Parlamentares do Estado de 
Roraima quando lá os visitamos. Há uma questão es-
pecífica sobre a qual o Deputado Dr. Rodolfo Pereira 
já nos alertava naquela ocasião e repetiu há instantes: 
os recursos recebidos pelo CIR. A própria bancada de 
Roraima deveria verificar isso. Este deve ser tema dis-
cutido em âmbito estadual e federal. Enquanto, para a 
saúde, por exemplo, o CIR e o Urihi recebem 26 milhões 
de reais – deve haver 30 mil, 40 mil indígenas —, os 
outros cerca de 340 mil habitantes recebem 13 milhões 
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de reais. Vejam: menos da metade do valor para uma 
população 10 vezes maior. São coisas a respeito das 
quais indagamos neste momento.

Gostaria que o Deputado Eduardo Valverde ou-
visse, mas S.Exa. não está aqui – em minha formação, 
em minha vocação, segui os passos de meu trisavô, de 
meu bisavô, das gerações anteriores, que se dedicam 
à terra. Quando S.Exa. diz que apenas 47% está dis-
ponibilizado para a agricultura, chamo a atenção para 
o fato de que o sucesso daquele Estado e do Brasil 
hoje deve-se ao agronegócio. Se tivéssemos, já disse 
isso anteriormente, em Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Tocantins, Goiás, em qualquer dos Estados do 
Centro�Oeste brasileiro, do Norte ou Nordeste, os prob-
lemas existentes em Roraima neste momento, pobre 
Brasil! Jamais seríamos o que somos hoje.

Deputado Lindberg Farias, se considerarmos os 
números que temos hoje em Roraima, dos 22 milhões 
e 511 mil hectares, apenas 3 milhões e 520 mil hect-
ares, 15% portanto, são terras disponibilizadas para 
a agricultura. Se descontarmos, dentro dessas áreas, 
as reservas permanentes que temos de deixar, 80% 
na área das matas, portanto, só se podem usar 20%, 
e 65% nas áreas dos lavrados – quer dizer, podemos 
usar somente 65%, temos de preservar 35% –, teremos 
cerca de 1 milhão e 500 mil hectares, de 22 milhões e 
500 mil hectares. Como um Estado desses pode sobre-
viver? Está condenado a permanecer como está.

Mato Grosso superou meu Estado, o Rio Grande 
do Sul; o Estado de V.Exa., o Paraná, e hoje é o maior 
produtor de soja do Brasil. Tem um potencial fantástico 
para produzir não só soja, mas também algodão, milho, 
arroz, bovinos, suínos. Vemos empresas norte-ameri-
canas se estabelecerem no Brasil, em vários Estados, 
especialmente em Mato Grosso, com o objetivo de pro-
duzir suínos e aves e exportar para os Estados Unidos 
e Europa. Eles vêem que aqui há grande potencial, que 
não existe mais na Europa e nos Estados Unidos. 

Em Roraima, que tem grande potencial para se 
desenvolver, alavancar o progresso e gerar os empregos 
de que o Brasil tanto precisa neste momento, infeliz-
mente vimos essa possibilidade abortada. Por isso, Sr. 
Relator, é extremamente oportuno e importante seu 
posicionamento. Reforçamos seu posicionamento, por 
sermos brasileiros; temos de preservar nosso País.

Sr. Relator, sugiro a modificação do texto na pá-
gina 56, em que se lê “área cultivada de 12 mil hect-
ares”. Deveríamos ampliar essas áreas cultivadas. A 
sugestão é que seja em torno de 100 mil hectares, 
porque quem está na divisa, devido a qualquer prob-
lema que possa ocorrer, por um canal, por exemplo, ou 
por outro motivo, já estará limitado a isso. Então, seria 
prudente deixarmos uma área um pouco maior.

A Deputada Maria Helena referiu-se à barragem 
do Cotingo. Hoje se fala em crise energética, mas o 
Brasil tem potencial energético. Nesse relatório, de-
veríamos, prudentemente, já deixar indicado o local, 
dentro da reserva, dessa hidrelétrica tão importante 
para nosso País. No futuro, quando o País puder – seja 
o Governo do Estado, o Governo Federal, ou uma par-
ceria entre o Governo e a iniciativa privada –, construirá 
essa hidrelétrica. O Brasil passou recentemente pela 
crise do apagão e precisamos pensar no futuro. E ali 
há uma oportunidade.

Diz o Presidente Lula que destravará processos 
no IBAMA. Há uma série de obras de interesse para o 
País travadas pelos ambientalistas, a exemplo de es-
tradas, hidrelétricas e barragens. Seria prudente, Sr. 
Relator, tratarmos do assunto. Manifestam-se melhor 
sobre o assunto os Parlamentares de Roraima, que 
conhecem esse fato. Chamou�me a atenção o poten-
cial da Barragem de Cotingo.

Considero 2 reparos a serem feitos: a Barragem 
do Cotingo e a ampliação das áreas para a agricultura 
de 12 para 100 mil hectares. 

Foi estabelecido no item 21 a preservação dos 
títulos de propriedade de quem já os possui. Quando 
o Deputado Eduardo Valverde afirmou que podemos 
remover o Uiramutã, pergunto: quem vai pagar e de 
que forma? Vimos lá centenas de famílias que foram 
desapropriadas por Governos anteriores e até hoje 
não receberam o justo valor por aquilo que fizeram. 
Essas pessoas são verdadeiros heróis, seguraram 
nossas fronteiras. Se hoje temos em Roraima um 
território brasileiro, é porque o povo que há mais de 
100 anos foi para lá fincou suas raízes e, junto com 
os índios, preservou aquelas áreas. Já perdemos, se-
gundo dizem, cerca de 18 milhões de hectares para 
a Guiana Inglesa. 

É preciso reconhecer o valor dessas pessoas que, 
há dezenas de anos, foram para a região e ajudaram a 
preservar nossas fronteiras, como aconteceu na minha 
cidade, São Borja, onde são-borjenses, brasileiros, de-
fenderam o território contra a invasão paraguaia em 
determinada época. Assim aconteceu em várias outras 
regiões do Brasil. E Roraima é exemplo disso. 

Sr. Relator, parabéns a V.Exa. pelo seu relatório. 
Deixo apenas essas 2 sugestões.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Com a palavra o Sr. Relator para fazer comen-
tários a respeito da intervenção dos Deputados, e, 
acima de tudo, das propostas, da leitura dos adendos 
do Deputado Eduardo Valverde, da Deputada Perpétua 
Almeida e do Deputado Asdrubal Bentes.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Vou 
começar falando de meu relatório.
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Sei que tenho de tratar dos comentários, mas, 
como foi dispensada a leitura do relatório na reunião 
passada, iniciarei as minhas explicações, de forma 
sintética, sobre sua feitura.

Ao sobrevoar aquela área, em Roraima, identi-
fiquei logo a diferença básica existente entre as áreas 
Raposa Serra do Sol e Ianomâmi. De fato, o processo 
avançado de integração dos índios da Raposa Serra 
do Sol faz com que eles se diferenciem completamente 
dos ianomâmis, cujas tribos são primitivas, com carac-
terística nômade muito acentuada. Na Raposa Serra 
do Sol, o grau de sedentarismo é elevadíssimo. Não 
há como viver da caça e da pesca naquela região. O 
que se vê é a subsistência da agricultura familiar e a 
criação de gado.

A segunda observação feita é que naquela 
região não há matas fechadas, os campos lavrados 
são enormes. Impressionou-nos bastante a extensão 
daquela área. O argumento da demarcação em área 
contínua perde a sua força, a sua consistência. Abre-
se a discussão sobre a necessidade de demarcação 
em área contínua.

No meu relatório, não quis entrar por esse camin-
ho, porque, com certeza, acirraria a discussão, o con-
flito e dificultaria a procura de uma saída consensual 
e negociada para o problema em Raposa Serra do 
Sol. De fato, por essa constatação, os fundamentos 
que justificam a demarcação em área contínua são 
um pouco abalados. Não optei pela tese das ilhas, 
mas da área contínua, com a retirada de parte dela. 
Tirando-se aquela área produtiva de arroz, a área é 
de forma contínua.

O Deputado Eduardo Valverde referiu-se ao prob-
lema da divisão e dos conflitos entre os índios na Ra-
posa Serra do Sol. Não dá para negar que há divisão 
muito grande e os dados são conflitantes. O CIR apre-
senta alguns números, a SODIUR apresenta outros. 
De concreto, sem dúvida alguma, o CIR registra muito 
mais malocas. As malocas Raposa, Contão e Flechal 
são enormes, com mais de 800 índios cada uma de-
las. Temos dificuldade de identificar quais estão em 
posição majoritária. Sabemos que a grande comuni-
dade do CIR é Maturuca. Mas o grau de dispersão é 
enorme em malocas menores. 

Quanto à divisão, ela é gritante. Não dá para de-
ixar de mencionar isso. Fomos a Flechal. Temos depoi-
mentos, contidos no anexo do relatório, que confirmam 
as ameaças de índios a missionários. Na verdade, 
há disputa política pelo espaço da região. Só não vê 
quem não quer. 

Em conversa com o Deputado Eduardo Valverde, 
afirmei que ouvi, em Flechal, o seguinte comentário: 
“Homologue desse jeito, e faremos uma rapa nes-

sas malocas localizadas em volta, ligadas ao CIR”. 
São malocas pequenas. A lógica é a seguinte: se se 
homologasse daquele jeito, eles seriam dominados 
pelo CIR.

O problema é grave, não vamos minimizá-lo. O 
Deputado Eduardo Valverde presenciou índio fazen-
do esta ameaça: “Se vier, enfio a flecha”. Foi esse o 
problema grave que averiguamos. Nessa discussão 
toda, se existisse unidade de posição entre os índios, 
a situação seria completamente diferente.

Há uma divisão de perspectivas. Não estou dis-
cutindo quem está certo ou não. Pelo grau de integ-
ração, as comunidades de Flechal, Raposa e Contão, 
por exemplo, entendem que o nosso relatório dificultará 
suas vidas, porque afastará os não-índios, dificultará 
a demarcação em área contínua, seja de qual forma 
for, e impedirá o progresso. O que os índios querem é 
desenvolvimento. Não mascaremos essa posição.

O Estado de Roraima vive, de fato, muitas dificul-
dades – principalmente quando passou de Território 
para Estado. Lá, o problema fundiário tem de ser dis-
cutido. O Governo Federal formou grupo de trabalho 
para estudar essa questão. Temos de encontrar forma 
de viabilizar o Estado de Roraima, resolvendo esse 
problema da atividade econômica na Raposa Serra 
do Sol. 

Fui atrás dos números e descobri que são 12 mil 
hectares de área plantada, que representam 0,6% da 
área da Raposa Serra do Sol, um peso econômico 
gigantesco para o Estado. Para se ter idéia, represen-
tam 10,25% do PIB de um Estado que tem 80% do 
PIB de FPE. Ou seja, é a grande atividade econômica 
do Estado.

Confesso a V.Exas., com a permissão do nobre 
Presidente, Deputado Moacir Micheletto, que na minha 
história de vida nunca defendi fazendeiro. Mas o que 
fazer diante dessa situação que ocorre em Roraima? 
Passar o trator? Não é tão simples assim. Há o prob-
lema da sobrevivência do Estado. 

Quando me refiro à questão federativa, não que-
ro dizer que ela esteja ligada somente ao Município 
de Uiramutã, mas à lógica desenvolvida no Estado 
– e talvez seja o Estado que veja isso de forma mais 
aguçada – de que a União só o prejudica. Trata-se de 
problema federativo grave. Há o sentimento de que só 
se prejudica o Estado de Roraima. Afinal, são 46% de 
terras indígenas, além da área de preservação ambi-
ental, que chega a quase 70%. E não é só isso. Há 
ainda o problema fundiário. Ninguém tem título das 
suas áreas. Em tese, todos são grileiros. Não investem 
devido a esse problema fundiário no Estado. Levamos 
em consideração tudo isso.
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Sendo eu o Relator, não desprezo esses fatos. 
O Governo, toda a representação legal do Estado de 
Roraima, os Deputados Estaduais, os Deputados Fed-
erais, os Senadores, os Governadores e a população 
devem levantar-se contra essa situação.

Por último, falarei sobre a questão nacional, mar-
ca central do meu relatório. Toda a discussão sobre a 
demarcação de área de fronteira foi negligenciada, 
principalmente no que se refere à soberania e à def-
esa nacional. Ouvi alguns dizerem que até o Collor fez 
demarcação de área Ianomâmi. Mas ele fez pelo que 
de pior representava, naquele momento, a sua política 
ofensiva, com aquele modelo neoliberal, globalizante. 
Não tinha nenhuma preocupação com o Estado nacio-
nal. Pelo contrário, sabíamos de suas posições. Aquela 
demarcação foi possível, sem contestações, não por 
instinto progressista do Sr. Collor de Mello, mas pela 
situação política em que nos encontrávamos em 1992. 
Era o momento do sopro dos ventos neoliberais com 
toda a sua violência. Levantar qualquer tese que fal-
asse de soberania nacional, de Estado nacional era 
algo completamente isolado. Não podemos encarar 
aquela ação como algo bom para o País. Muito pelo 
contrário, tudo aquilo foi feito com o que havia de mais 
negativo: a despreocupação com valores de soberania 
nacional. Repito: em toda a discussão sobre demar-
cação de área de fronteira foi negligenciado o debate 
sobre soberania nacional.

A questão central para mim é quem deve dizer 
se determinada demarcação em faixa de fronteira vai 
trazer ou não riscos para o País. Há polêmica entre 
todos nós. Uns acham bobagem pensar em tudo isso; 
outros, não. Quem deve ser chamado a opinar sobre 
o assunto? Atualmente uma antropóloga da FUNAI 
visita a área, faz seu laudo antropológico e pronto. Ao 
Presidente, dizem uns, só cabe assinar ou não o laudo. 
Será que a antropóloga da FUNAI tem condições de 
dizer – vamos abstrair e tratar apenas de Raposa Serra 
do Sol – que determinada demarcação pode conter ou 
não riscos para o País?

É errada a forma como estamos conduzindo o 
processo. No País existem instituições responsáveis 
pela defesa nacional, que têm de ser consultadas. Es-
tabeleço um ponto número 1. É claro que o Deputado 
Asdrubal Bentes tem razão, o Presidente da República 
tem a exclusividade de chamar o Conselho de Defesa 
Nacional. Estamos fazendo, na verdade, uma indicação 
ao Presidente. Estamos sugerindo, com base no art. 
91 da Constituição, que S.Exa. chame o Conselho de 
Defesa Nacional para opinar sobre o assunto. Collor 
de Mello não fez isso porque sabemos o que ele rep-
resentou: a completa falta de interesse para discussão 

desses assuntos. Este é o ponto número 1 que tem 
de ser discutido.

Vou entrar em um debate de mérito que me le-
vou à Calha e a questões nacionais, porque acho que 
também têm sido negligenciadas. Levanto aqui 4 pon-
tos. O primeiro é que aquela zona é, de fato, de con-
flito histórico. Começou quando a Inglaterra foi fazer o 
mapa da região e abocanhou aquela área. Houve um 
tribunal arbitral, no final do século passado, que decidiu 
dar 90% daquelas terras à Inglaterra. Isso é história. 
Não tem a menor possibilidade de conflitos. Em 1969 
houve esse conflito. Há pouco tempo...

(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Quem 

está dizendo que é o Brasil? Estou afirmando que 
aquela é uma área de conflito entre a Venezuela e a 
Guiana Inglesa. Aquela é uma área de conflito. Em 
1969, tribos de índios macuxis tentaram declarar a 
independência daquela região.

O SR. DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES 
– Sr. Presidente, pela ordem.

Atrapalhando a exposição do Relator, dou uma 
informação ao nobre Deputado Eduardo Valverde. Há 
mais ou menos 30 dias o Presidente Hugo Chávez es-
teve em Georgetown, Capital da República Cooperativ-
ista da Guiana. Houve um problema interno seriíssimo 
por conta da chamada área de exclusión. O conflito 
está sendo reaquecido.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Em 
1969, os macuxis...

(Não identificado) – Em 1970, na condição de 
médico, fui levado pelo Exército àquele estreito de ter-
ras que divide a Venezuela e o Brasil, aquele apêndice 
de terras onde está Raposa Serra do Sol, que servia 
de corredor de passagem de conflitos entre Guiana e 
Venezuela no território brasileiro. É mais perto passar 
pelo Brasil.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Estou 
dizendo isso para entendermos alguns pontos. Uma 
das teses que circulam é que não existe possibilidade 
de conflitos, a história acabou. Isso é falso.

Em 1969, houve a tese da independência. A ci-
dade de Santa Helena, na Venezuela, ganhou o peso 
que tem porque abrigou, digamos assim, os rebeldes 
revolucionários que tentaram a independência daquela 
região. Decretou-se moratória por 12 anos.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – É 
bom lembrar que a possessão era inglesa e o movi-
mento era de libertação do atual Estado da Guiana. 
Era um movimento libertador local.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Claro. 
Estou levantando esses pontos, Deputado Eduardo 
Valverde, para dizer que aquela é uma região de con-



40544 Sábado 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2004

flitos. Em 1981, acabou a moratória e a Venezuela 
reivindicou aquela área. Tenho documentos que não 
coloquei no relatório, porque achei que não tinham a 
ver. Uma das ONGs, a Confederação Pan-Tribal, fala 
abertamente em um documento – posso entregar có-
pia dele – e estimula, em seu site, os índios macuxis 
daquela região de fronteira com o Brasil a lutarem por 
um processo de independência apoiado pelo Governo 
da Venezuela. Não dá para deixar de considerar prob-
lemas de conflito naquela fronteira.

Outro ponto que me leva à frente neste debate é 
um problema grave: o despovoamento. Temos essa pre-
ocupação. O debate tem de ser feito. Preocupamo�nos 
sobremaneira com a saída do Município de Uiramutã, 
que tem localização estratégica e é um ente da Fed-
eração na fronteira. Isso vai contra a política de vivifi-
cação de fronteiras.

Deputado Eduardo Valverde, não existe apenas 
o art. 231 na Constituição – vou tocar no assunto mais 
à frente. Vários outros artigos tratam de segurança e 
defesa nacional e têm de ser considerados.

O outro ponto é que, de fato, existe um problema 
de relacionamento do CIR naquela região, de incom-
preensão do seu papel e do das Forças Armadas. Tanto 
é assim que entraram na Justiça e a liminar concedida 
atrasou a implantação do pelotão de fronteiras. Não é 
só um problema do CIR.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – A 
titularidade das terras não é do CIR, mas do povo indí-
gena. O CIR não é agente, não é ator dessa relação.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Lógico 
que é.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Ele 
não tem a titularidade do direito, que é do povo indí-
gena.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Aquela 
é uma região de fronteira onde há contrabando, biopi-
rataria, tráfico. Há uma política sistemática de oposição 
à atuação do Exército pelo CIR, e não só no processo 
judicial. Há declarações no sentido de acusar o Exército, 
os prejuízos de sua localização naquela região. Existe 
esse conflito, que temos de resolver. Conversei sobre 
isso com os responsáveis pelo Exército naquela área. 
Há problema de relação dos índios. Há acusações por 
parte do CIR de abuso das índias. Existe uma política 
de confinamento das forças militares dentro do pelotão. 
O problema não é só do CIR. Entrei no site da ONU. 
Essa declaração dos povos indígenas está em redação 
e é exibida em site. O primeiro considerando é: “Ne-
cessidade de desmilitarização das terras de territórios 
dos povos indígenas”. Isso não é coisa só do CIR, é 
mais articulada. Só os Deputados Eduardo Valverde 
e Perpétua Almeida não querem aceitar.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Des-
militarização é uma coisa, proteção de fronteira é outra. 
Estamos confundindo termos militares.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Não 
sei como V.Exa. lê “necessidade de desmilitarização 
das terras de territórios dos povos indígenas”.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – 
Guarda de fronteira é uma coisa; desmilitarização é 
colocar ali uma base militar.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Está 
querendo atenuar o texto.

Deputado Eduardo Valverde, deixe-me seguir.
A argumentação central, no entanto, é esta que 

vou fazer agora, porque contra isso não vi argumentos, 
a não ser uns que dizem que isso é paranóia nacional-
ista, que esse perigo não existe. É grande a preocupa-
ção existente não só por parte das Forças Armadas, 
mas também de quem estuda o assunto. Coloquei no 
relatório depoimento de pessoas ligadas ao Núcleo 
de Análise Interdisciplinar de Políticas e Estratégia 
da USP e do Núcleo de Estudos Estratégicos da UNI-
CAMP. Há preocupação com a demarcação de áreas 
indígenas, quando se refere a áreas contíguas a out-
ros países. Entro num debate que muitos consideram 
cafona e superado, coisa de dinossauro. Na verdade, 
viveremos problemas com a Amazônia. Por isso, falei 
de pressões sobre a Amazônia.

Sabemos da potencialidade daquela região. 
Tivemos uma guerra por causa de petróleo, mas há 
quem avalie que em 15, 20 anos a Amazônia poderá 
estar no centro de preocupações de todas as grandes 
nações do mundo. Por exemplo, por deter 20% da água 
doce do mundo. Se alguns não sabem, na Turquia um 
barril de água doce é trocado por um barril de petróleo. 
É uma fonte de recursos esgotável em 10, 15 anos; 
representa um terço das florestas tropicais do mundo; 
é o maior banco genético do mundo; tem recursos 
minerais inesgotáveis. Os ianomâmis têm 95% das 
reservas de nióbio do mundo. Nióbio não é qualquer 
coisa. O ouro, o diamante e a cassiterita existentes ali 
não valem nada, se comparados...

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Só 
pode ser explorada por...

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Deixe-
me terminar de falar, Deputado Eduardo Valverde.

Nióbio é um condutor. Um fio de cabelo de nióbio 
é um condutor superior a uma polegada de cobre. Adi-
cionado ao aço, é fundamental para tudo: indústria 
bélica, construção de naves. Tem papel estratégico 
para o futuro.

A Amazônia é tudo isso. Alguns acham que não, 
que nunca teremos problemas com a Amazônia, que 
isso é tranqüilo. Sou daqueles – coloquei em meu 
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relatório vários depoimentos a esse respeito – que 
dizem que é necessário ter cautela. Sabemos como 
é este mundo. Sabemos como se movimentam as 
grandes nações, em especial depois do 11 de setembro. 
Entram arrombando as portas. Aqui, pelas riquezas e 
potencial que temos, é preciso ter cautela. Debati com 
alguns companheiros da Esquerda, que disseram que 
isso é bobagem.

Estamos esquecendo em que mundo vivemos. 
Não estou dizendo que haverá invasão. Em todos os 
debates de que participamos ninguém acha que a maior 
possibilidade na discussão de preservação da Amazô-
nia e de defesa do nosso território seja uma invasão 
externa. Esse não é o maior problema. O problema, 
com toda a franqueza, é que existe neste País um de-
bate surdo sobre o assunto, que está ligado justamente 
à demarcação de áreas contíguas a outras países, a 
exemplo da área Ianomâmi. São 9 milhões de hectares 
no Brasil e 8 milhões na Venezuela. A área Ianomâmi 
tem todo tipo de riqueza possível no mundo. 

Basta entrar em qualquer site de organizações 
não-governamentais indígenas para ver que 20, 30 de-
fendem autodeterminação e soberania de povos indí-
genas. A própria ONU, na confecção de seu relatório, 
fala claramente disso.

Vamos ser francos. Há um território entre 2 países 
e um mesmo povo que, no caso da área Ianomâmi, fala 
6 línguas – mas são línguas próprias —, tem sua cul-
tura e suas características. Alguns já falam em nação. 
Outros chamam de nação ianomâmi, inclusive nesses 
debates de que participei.

Alguém pode dizer que este Deputado está afir-
mando que haverá problemas. Não é isso. Todavia, 
pela importância estratégica, é preciso cautela no 
debate. Quem afirma que estamos longe, que esse 
perigo está descartado? Não existe essa possibilidade. 
É toda uma área extensa do nosso País. Há os que 
acham mesmo que não há mais guerras no mundo, 
que não há movimentações militares por interesses 
econômicos, os que compram a tese de que a história 
acabou, os que compram teses, nesse caso, liberais. 
Há um equívoco.

É preciso ter cautela. Por isso falo sobre a neces-
sidade de se chamar o Conselho de Defesa Nacional 
e, na questão da Raposa Serra do Sol, de se excluir 
toda uma área de fronteira. Falo com essas motivações. 
Esse debate está sendo negligenciado. Ouço alguns 
dizerem: “O Governo Collor fez e o Governo Lula está 
vacilando”. Está vacilando por ter responsabilidade, 
porque existem questões em jogo. Um governo tem 
comprometimento mínimo com o Estado nacional, com 
a soberania do nosso País. 

Estamos introduzindo a discussão dessa forma 
porque achamos conveniente. Foi negligenciado, em 
todo esse período histórico, o debate sobre a questão 
nacional.

Concluo minha intervenção rapidamente, apre-
sentando alguns argumentos.

Vou debruçar-me sobre a declaração de voto 
em separado do Deputado Asdrubal Bentes para en-
riquecer a parte jurídica do relatório.

Devo dizer que houve um problema grave em 
todo esse processo. Consta do decreto a fase do con-
traditório. O Ministro Nelson Jobim apresentou des-
pacho depois de analisar o contraditório. Esteve na 
Reserva Raposa Serra do Sol por 3 dias. Na verdade, 
a portaria desconsidera completamente despacho que 
não poderia ter sido desconsiderado. Jogaram fora o 
contraditório. 

Como não foi pedido sigilo, posso dizer que es-
tive na sala do Presidente da FUNAI. Agora, entendi 
o processo. Eles disseram que discordaram do despa-
cho do Ministro Nelson Jobim. Seguraram o processo, 
porque sabiam que seria mudado o Ministro. O Relator 
desta Comissão me disse isso. 

(Não identificado) – Por isso peço a juntada de 
todos os outros processos que têm despacho do Min-
istro Nelson Jobim nesse sentido.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Há 
uma portaria. O Deputado Eduardo Valverde men-
ciona aqui...

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Há 
a ADIN nº 1.512, julgada pelo Ministro Maurício Corrêa, 
que afastou qualquer tipo de ilegalidade com relação a 
esse despacho. Isso foi contestado na Justiça.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Em 
relação ao despacho ou à portaria?

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – À 
portaria, ao despacho, evidentemente.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Não, 
o despacho é correto e de autoria do Ministro Nelson 
Jobim, que declarou inclusive que algumas daquelas 
áreas que mandou excluir, como mencionou o Depu-
tado Asdrubal Bentes, não são consideradas terras 
indígenas. Aquilo foi para a FUNAI e parou. Mudou 
o Ministro. Deputada Perpétua Almeida e Deputado 
Eduardo Valverde, tenho em mãos o relatório do as-
sessor indicando, um pouco antes, que se cumprisse 
o despacho. Estava lá o relatório, mas de uma hora 
para outra foi desconsiderado. 

Sei também como o então Ministro Renan Cal-
heiros fez para assinar essa portaria. O fato é que ela, 
a nosso ver, é ilegal. O Presidente da República teria 
de mandar refazer a portaria de demarcação.
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Devo dizer, para concluir, Deputado Eduardo 
Valverde, que, quanto à questão jurídica, observamos 
alguns problemas no laudo. Um está ligado à impar-
cialidade da construção desse laudo antropológico, 
porque a análise da situação fundiária da área Raposa 
Serra do Sol foi baseada em levantamento realizado 
pelo CIR. Que se respeite o CIR, mas são várias par-
tes em jogo. O parecer jurídico do laudo foi escrito pelo 
advogado Felisberto Ascensão Damasceno, membro 
do CIMI. São várias partes com várias posições. Não 
dá para se ter um lado só.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Isso 
é uma presunção.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Mas 
como presunção?

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Isso 
não está consubstanciado em atos integrais.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Mas 
está no processo. Nós temos o processo: “A análise 
da situação fundiária foi baseada em levantamento 
realizado pelo CIR”. Tem o timbre e tudo.

(Não identificado) – Mas presunção por presun-
ção, o laudo antropológico também tem presunção.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Não 
se trata de presunção. Temos o documento. Está no 
documento do CIR toda a análise da situação fundiária 
e posso fornecê-lo.

Para concluir, devo dizer sobre essa questão ju-
rídica que também há um equívoco mencionado no 
começo. “Se foi feito um laudo antropológico, o Presi-
dente da República não poderia fazer nada”. Disse o 
seguinte: várias outros artigos constitucionais têm de 
ser levados em consideração, artigos que discutem 
aspectos federativos e a questão da segurança e da 
soberania nacional. Essa visão que alguns têm de que 
há só o art. 231 é falha. Volto a dizer: se fosse assim, a 
antropóloga da FUNAI estabeleceria se determinada 
demarcação atingiu ou não nossa soberania.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – A 
Constituição Federal já estabelece uma faixa de 150 
quilômetros de fronteira.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Claro. 
Eu inclusive sobre isso...

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Re-
duziu para 15. Já foi 50.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Não. 
Não estou mexendo na faixa de fronteira. Estou tentando 
concluir, mas o Relator, de fato, não tinha falado nesta 
Comissão. Deputado Eduardo Valverde, sabemos que 
há um despacho do Ministro Nelson Jobim que diz que 
não há incompatibilidade entre terras indígenas e área 
de fronteira. Aceitei isso porque, se não aceitasse, 
mandaria tirar 150 quilômetros. No caso de Raposa 

Serra do Sol, achamos, pelas suas particularidades, 
que teríamos de excluir essa faixa, por todas essas 
argumentações que levantei nesta Comissão.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – 
Com certeza, essa posição levará à rediscussão da 
terra ianomâmi.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Depu-
tado Eduardo Valverde, se chegarmos a essa situação 
de impasse, não nos culpe de intransigência. Muito pelo 
contrário, V.Exa. tem uma posição mais aberta e deve 
saber que, nesse debate todo, a intransigência partiu 
deles. Conversei várias vezes com os representantes 
do CIR e da FUNAI, que não disseram nada, não ne-
gociaram nada. Inclusive, sabemos que houve pro-
cessos de negociação, em Baú, por exemplo, em que 
houve, na homologação do Presidente da República, 
uma redução de 30% da área, porque houve acordo 
entre as partes. 

(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Mas 

na conclusão da demarcação...
O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Na 

conclusão da demarcação da Reserva de Baú houve 
essa redução de 30% da área demarcada.

Deputado Eduardo Valverde, volto a dizer que 
temos esta semana para tentar avançar em vários 
pontos. Eu tinha anotado detalhe por detalhe.

Deputado Asdrubal Bentes, gostaria de dizer 
que V.Exa. tem toda razão quando fala em pedir ao 
Presidente desta Casa para juntar todas as PECs so-
bre essa questão. Está faltando este relatório. Temos 
de apresentar, até quarta-feira, de forma mais clara, 
indicações para o Poder Legislativo avançar. Há várias 
PECs que mudam esse processo de demarcação e que 
deixam para o Congresso Nacional a última palavra. 
Há discussões também sobre a regulamentação do 
art. 20, faixa de fronteira. Há um projeto, por exemplo, 
do Senador César Borges, que está ligado, de certa 
forma, a este debate, que concede ao Exército poder 
de Polícia Federal em áreas de fronteira. Às vezes, os 
militares vêem passar barcos nessas regiões e não 
podem fazer nada.

Poderíamos juntar todos esses projetos e verificar 
como conseguir apoio de líderes por indicação desta 
Comissão para fazê-los tramitar com mais rapidez.

Devo dizer também que o § 6º do art. 231 fala 
– estou sem a Constituição Federal – que quando há 
assunto de relevante interesse nacional, que é em cima 
disso tudo, da tese da calha...

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Sr. 
Relator, em Mato Grosso existe extensão de fronteira 
ocupada por fazenda. Nem por isso existe essa preo-
cupação.
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O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Permi-
ta-me apenas terminar, Deputado Eduardo Valverde.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – São 
faixas de terra privada e pública. Existem fazendas 
imensas no Mato Grosso do Sul.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – O 
§ 6º diz: “ressalvado relevante interesse público da 
União”. É o que considero aquela área de fronteira 
com a Guiana.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – 
Então, vamos desapropriar as terras dos fazendeiros 
do Sul do Brasil.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Quero 
encerrar minha intervenção, nobre Deputado. Pergunto 
ao Presidente como faremos. Tenho respostas para 
várias questões levantadas pelo Deputado Eduardo 
Valverde. Não sei se falo rapidamente ou se deixo 
para...

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Sr. 
Presidente, eu preciso de tempo para argumentar 
também, porque tenho outros dados que precisam 
ser confrontados.

(Não identificado) – Sr. Presidente, V.Exa. pode-
ria deixar a bancada falar.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Eu 
poderia, só para encerrar, Deputado Eduardo Valverde, 
fazer algumas argumentações básicas.

Primeiro, não se pode induzir no relatório a con-
clusão de que a área invadida por executores repre-
senta (ininteligível) bases da economia estadual. Claro 
que se pode dizer: 10,25% do PIB. Não corresponde 
à realidade dos fatos a existência de conflitos entre 
os índios. V.Exa. foi lá com a gente. Não há conflito 
entre os índios?

(Intervenção inaudível.) 
O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Eu 

quero que o senhor me diga que não há conflito entre 
os índios ali.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Há 
séculos, o costume tribal, muitas vezes, é resolvido 
em conflitos.

(Não identificado) – No Iraque também.
O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Então, 

há conflitos. Há conflitos há séculos.
(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Se 

houvesse conflitos insuperáveis, eles já teriam sido 
extintos.

(Não identificado) – Deputado Eduardo Val-
verde, no Iraque também há conflitos que podem ser 
resolvidos.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – É 
um conflito estimulado por terceiros, não entre os ín-

dios, mas por terceiros, que têm interesses muito bem 
construídos.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Há mui-
tas questões aqui. Não sei se deixo para depois...

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Sr. 
Relator, para concluir meu trabalho, com relação à 
fronteira, nos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso 
do Sul, existem extensas regiões de fronteira onde a 
propriedade é privada. São grandes fazendas de soja 
ou de pecuária, que limitam os Estados do Paraguai 
e do Brasil.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Al-
gumas dessas têm mais de 1 milhão de hectares. Há 
tribos lá?

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Não 
se trata de tamanho. Mas, se formos juntar todas as 
fazendas que ficam ao longo da fronteira, verificare-
mos que dará quase 1 milhão de hectares. Isso é muito 
mais pernicioso. Por falar em segurança nacional, para 
o Exército entrar lá precisa de mandato judicial. Em ter-
ras de União, o Exército pode entrar e sair à vontade. 
É diferente de uma terra privada, pois a Constituição 
garante a propriedade privada. Por isso qualquer en-
trada de policiais e do Exército precisa de uma ordem 
judicial. Então, qual é a fragilidade maior: morar numa 
terra pública ou numa terra privada?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – A Mesa gostaria apenas de interferir para or-
ganizarmos o tempo, visto, Sr. Relator, que temos uma 
audiência na Casa Civil, às 18h. V.Exa. anotou inclu-
sive as observações feitas pelos Srs. Parlamentares. 
Depois, poderemos, quem sabe, voltar a discutir, mas 
regimentalmente acabou a discussão dos membros 
da Comissão. 

Passo agora a palavra à bancada de Roraima. 
Regimentalmente, cada Deputado tem 10 minutos por 
ordem de inscrição. 

Com a palavra o Deputado Dr. Rodolfo Pereira 
por 10 minutos.

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– Sr. Presidente, Sr. Relator, gostaria de iniciar di-
zendo que seria importante que o Deputado Eduardo 
Valverde permanecesse na Casa para podermos dis-
cutir melhor o assunto

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Dep-
utado Dr. Rodolfo Pereira, terei que sair para votar na 
Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, mas 
em 30 segundos voltarei.

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– De minha parte, tudo bem.

(Não identificado) – Eu também terei que sair 
pelo mesmo motivo.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Suspenderemos, então, por 5 minutos a nossa 
reunião.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – É 
preciso? Posso ver pelas notas?

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– Posso ir falando, não me incomodo.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Ele 
pode ir falando.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Por uma questão de ordem, pediria que o Depu-
tado Almir Sá presidisse esta reunião por 3 minutos, 
por favor.

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– Quando tratarmos da questão da Raposa Serra do 
Sol, não vou mais entrar em detalhes na questão ju-
rídica dos fatos, sobre o que é correto ou não. Vou-me 
prender principalmente à questão do que é ou não 
verdade. 

A Raposa Serra do Sol não é a única reserva in-
dígena em Roraima; estamos demarcando quase 50% 
da área de Roraima para áreas indígenas. Sentimo-nos 
um tanto orgulhosos por sermos o Estado que mais 
demarca área indígena.

Queremos também aproveitar este momento para 
fazer um protesto contra a Dra. Joenia Wapixana, que 
foi até a ONU denunciar nosso País. No mundo, o Brasil 
talvez seja o País que mais tem demarcado áreas in-
dígenas e não merece uma denúncia dessa natureza, 
feita por um brasileiro. Isso nos deixa, como brasileiros, 
ofendidos, além de não ser tão verdadeiro o que foi 
dito lá. Daí a contestação feita hoje na Comissão de 
Direitos Humanos da Casa, com um documento de 3 
ONGs indígenas e outro sendo encaminhado à ONU, 
afirmando que ela não representa os povos indígenas 
macuxis, como exposto. 

Outra questão: O que é a Raposa Serra do Sol? 
A Raposa Serra do Sol é uma área em que foi criado 
o Estado de Roraima. Roraima era aquela área onde 
foram criados os primeiros Municípios. Por isso, há tan-
tas pessoas que ainda insistem em ficar lá, porque não 
terão para onde ir. Os que saíram, viraram mendigos 
ou morreram de sofrimento. Muitos deles são índios, 
outros são não-índios e outros são cruzados. Foi ali que 
nasceu o Estado de Roraima. A maioria dos índios que 
ali vivem não têm o sentimento da Igreja Católica nem 
dos fazendeiros, que, concordo com o senhor, manipu-
lam o pensamento dos índios naquele Estado. Se não 
concordasse com o senhor, diria também que os fazen-
deiros, assim como a Igreja Católica, não manipulam 
os índios. Então, para ficar claro, quando o senhor diz 
que é a Igreja Católica que comanda o CIR ou são os 
fazendeiros que ajudam, diria de outra forma: assim 

é o interesse da Igreja Católica na questão social no 
Brasil como o todo; assim é o interesse de Roraima, 
meu Estado, como um todo, em preservar e melhorar 
de alguma forma a qualidade da vida das pessoas que 
vivem lá: índios e não-índios.

Por exemplo, se observarmos novamente a Dra. 
Joenia, que tem uma qualidade de vida como mulher ín-
dia, com todo o sofrimento que vive hoje com a questão 
indígena, verificaremos que é muito melhor que o da 
Dona Joaquina, que morreu com mais de 80 anos, com 
bico de papagaio, aquecendo as mãos à beira do fogo 
para aliviar suas dores por carregar o jamaxi. 

Deputado Eduardo Valverde, senhores e senho-
ras, os índios daquela região, em sua grande maio-
ria, não querem continuar nessa vida difícil que estão 
vivendo. Digo a grande maioria dos índios e não das 
comunidades, porque algumas comunidades indíge-
nas, como freqüentemente debatemos, são tão novas 
que os nomes ainda não estão listados aqui. Algumas 
ainda nem têm índios, porque, quando eles vêm para 
uma comunidade, a outra fica desamparada, sem ín-
dios. Na verdade, quando se fala em comunidade in-
dígena, a maioria realmente é contra. Quando se fala 
em número de índios, a maioria é a favor da demar-
cação descontínua. 

Disse a verdade para que não fiquemos usando 
as palavras para insinuar o que não é verdade den-
tro daquele região. Falo com probidade porque nasci 
dentro de uma comunidade indígena, e foi D. Joaquina 
quem fez o parto da minha mãe. Meu pai e minha mãe 
também nasceram na Raposa Serra do Sol, assim 
como minha avó. Então, falo com propriedade, com 
conhecimento e vivência do que há lá. Conheço tanto 
os grupos que são contra como os que são a favor, 
mesmo porque os que são contra a demarcação hoje 
saíram do núcleo do CIR e montaram outras organiza-
ções não-governamentais.

Deputado Lindberg Farias, estamos a seu favor 
quanto ao questionamento ao Presidente da FUNAI. 
Dizer aquilo de uma Comissão ou de um Relator que 
captou todas as informações, como o senhor tem feito, 
é no mínimo desrespeitoso à sua pessoa, não falando 
ao Congresso Nacional, que representa a maioria do 
País. O Presidente da FUNAI também usou a palavra 
nação, referindo-se às comunidades indígenas. Eu 
lhe perguntei se ele dizia nação porque considerava 
uma outra nação ou porque achava que esse era o 
termo correto. Ele respondeu que esse era um cos-
tume dos povos indígenas. Nunca vi na minha região 
alguém chamar sua comunidade indígena de nação; 
vi chamar de maloca, de comunidade, de tribo, mas 
de nação, nunca ouvi.

(Intervenção inaudível.) 
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O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– A maioria dos antropólogos não tem fronteira. O 
Deputado Lindberg estava com razão com relação à 
questão das fronteiras.

Quanto ao Governo Federal, Sr. Presidente, tín-
hamos muita fé no Presidente Lula porque o consid-
erávamos patriota. Em Roraima, nunca consideramos 
Collor de Mello, Itamar Franco ou Fernando Henrique 
Cardoso patriotas. Achávamos que eles vendiam o 
País. E 80% de Roraima votou no Lula com o único 
objetivo: que viesse um patriota e não deixasse outros 
tomarem nossas terras. Ele pelo menos tem demon-
strado paciência em discutir as questões. Mas os órgãos 
governamentais do meu Estado desrespeitam a nossa 
sociedade, chamando até de prostíbulos ou corrute-
las os locais onde nasceram as nossas mães e onde 
nascemos. Isso ofende profundamente a sociedade 
roraimense, assim como quando nos colocam como 
inimigos dos povos indígenas ou assassinos e como 
colocam os pioneiros daquela região como elemen-
tos da pior qualidade. Não reconhecem o Governo 
brasileiro quando não sentam à mesa para discutir 
a criação de uma comissão interministerial que seja 
criada pelo Presidente da República. Se a FUNAI, o 
CIR e a CNBB não sentarem a uma mesa para discutir 
uma comissão criada pelo Presidente da República, 
não reconhecem o Governo como representante des-
sas organizações, mostrando que já estão à margem 
do Governo as decisões tomadas dentro da FUNAI e 
dessas organizações. A Igreja Católica, neste instante, 
participa ativamente desse processo. 

Quanto à área de produção do meu Estado, não 
defendo o fazendeiro nem o índio, mesmo porque a 
maioria daqueles índios votou em mim. Fui o Deputado 
mais votado naquela região e tenho dito que aqueles 
índios estão na periferia da questão dos arrozeiros, na 
qual o senhor fala em 12 mil hectares, e dos melan-
cieiros, sobre os quais o senhor nunca falou, Relator. 
O agricultor familiar, que vive plantando mandioca e 
milho para viver e cria 8, 10, 15 ou 20 reses, galinhas 
e porcos, também não está nesse relatório. Ele paga 
o pato maior porque ou é casado com uma índia ou é 
filho de um casamento com índio e é tratado também 
como pessoa não-índia na região. Isso precisa ser co-
locado no seu relatório, porque eles são muitos.

Foi lá que Roraima surgiu. Aqueles que saíram, 
que estão na periferia, morando no fundo de quintal 
de um filho – todo mundo sabe que existe isso no meu 
Estado –, precisam ser reconhecidos. 

Fala-se em justiça. Justiça a quem? Não estamos 
fazendo justiça com índio nem com não-índio; esta-
mos, sim, discutindo uma questão de organizações 
que, realmente, infiltraram-se nos órgãos federais. E 

hoje discutem, assim como está o relatório da Raposa 
Serra do Sol, cheios de falhas. Há analfabetos assin-
ando documentos. Há tuxuaua, como o Jonas, há 10 
anos no Contão, que diz que um antropólogo nunca 
se reuniu na sua comunidade – a segunda maior co-
munidade indígena. 

Há a falha brutal do maturuca ao dizer que há 
7 mil índios na região do Maturuca. Só se ele estiver 
contando já com os guianenses. Porque o Município 
de Uiramutã, que pega toda a região do Maturuca, do 
Baixo Cotingo, não tem 7 mil habitantes. Ele chega ao 
ponto de dizer o que não é verdade dentro do Con-
gresso Nacional. A mentira nesta Casa é algo muito 
sério, é falta de decoro parlamentar. Um Deputado 
que viesse aqui mentir, como mentiu o Presidente da 
FUNAI, seria cassado por falta de decoro parlamentar. 
Então, se ele põe o seu cargo à frente disso, já deve-
ria ser exonerado pelo Presidente, pelo Executivo, em 
respeito ao Congresso Nacional.

É preciso respeito pelos índios, pelo Congresso 
Nacional, por todos os que governam o País. Não 
podemos ter a mesma confiança que a Joênia tem, 
no Brasil, de ir lá na ONU discutir a questão fundiária 
do nosso País. Nesse caso, perdemos; deixamos de 
reconhecer o País como nossa pátria, como um país 
competente, para resolver esse problema, e nos tor-
namos, assim, cidadãos sem fronteiras. E naquele 
País, no Estado de Roraima, existiu fronteira, onde os 
nossos ancestrais morreram. Morremos de tiro, Presi-
dente, mas também morremos de fome, de malária e 
de hepatite.

O Presidente Lula chora, quando diz que teve 
que subir num caminhão e ir para São Paulo vender 
alguma coisa no Porto de Santos. Pois, no meu Estado, 
quando a morte pela fome, pela doença, empunhava 
na porta da nossa casa, tínhamos que enfrentá-la, 
Deputado Eduardo Valverde. E morremos, morremos 
e estamos enterrados lá dentro também, como estão 
meus avós, e transformamos aquilo em Brasil. Por isso 
brigamos com tanta fidelidade, com tanta força, e com 
tanto patriotismo, por aquela Pátria, muito mais do que 
quem não vive em fronteira e não sabe o que é Pátria, 
porque não vê a Pátria vizinha.

Podemos, no entanto, sentar, se houver patrio-
tismo, bom senso, na tentativa de facilitar a tomada de 
decisão acertada pelo Presidente Lula. Naquela terra 
de 1 milhão e 700 mil hectares, cabemos todos nós 
que iremos produzir e melhorar a qualidade de vida, 
principalmente a dos índios. Hoje, inclusive, há 2 pro-
cessos de empréstimo do BASA, aprovados para as 
comunidades indígenas Flexal e Barata, os quais não 
são assinados pelo Presidente da FUNAI por birra. O 
Presidente da FUNAI está peitando até as organiza-
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ções e associações produtoras de índios. Hoje ou 
amanhã, a Justiça Federal autorizará a produção do 
índio em sua terra. Isso, sim, deveria ser questionado 
neste momento. 

O fato principal, que ponho em cima de tudo isso, é 
exatamente a parte social do meu Estado, a segurança 
nacional, tão defendida pelo senhor, a qualidade de vida 
dos índios e não-índios. Trata-se do narcotráfico. 

O narcotráfico tem um poder imenso de corrupção 
dentro de uma sociedade como a indígena. A socie-
dade indígena, só porque tem um trabalho bom, pago 
pelas ONGs, tem capacidade de ir lá fora denunciar o 
Brasil. Imaginem os senhores se os narcotraficantes 
nos pagarem melhor? 

Deputado, na Guiana Inglesa, planta-se maconha 
com naturalidade. E aquela barreira feita pela Sodiur, 
Alidicir e Arikon, lá no Contão, num período de 3 ou 4 
meses, já prendeu mais de 20 quilos de maconha. 

(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 

– E eles estão lá vigiando padres e estrangeiros, para 
não irem mais para aquela região, porque os índios 
não querem mais isso lá. São eles quem estão lá; não 
somos nós; construíram 20 casas e estão lá vigiando. 
Fizeram o que a Polícia Federal não faz: apreenderam 
drogas, entorpecentes. 

Esse narcotráfico que se instala na Raposa Ser-
ra do Sol ocorre na região São Marco com tamanha 
facilidade. A região São Marco vive economicamente 
hoje de contrabando de combustível e de drogas da 
Venezuela.

(Não identificado) – Que tem Pacaraima na 
fronteira. Quer dizer, o povo da fronteira não impede 
o narcotráfico. Isso destrói aquele argumento de que 
basta povoar a fronteira para se evitar o narcotráfico. 
Temos o exemplo de Pacaraima que, na fronteira com 
a Venezuela, não....

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– Estou dizendo que a demarcação em área contínua, 
sem a presença da Polícia, que não pode entrar e de 
outros órgãos que podem vigiar, em São Marco, facilita 
o narcotráfico, Deputado. Es te fato é verdadeiro. Não 
estou questionando se é a cidade que é a razão, ou se 
não é; estou dizendo que é um fato verdadeiro numa 
área onde se gasta dinheiro da União com ONGs, e de 
todas as partes. Os índios estão vivendo, lá dentro, de 
tráfico de combustível, de drogas e de outras coisas.

(Não identificado) – Ocorre em Pacaraima, que 
é na fronteira...

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– Quero, também, dizer, Deputado, se V.Exa. me deixar 
falar, que, na área Ianomâmi, onde não existe cidade, 

também há narcotráfico. Lá não existe cidade. Lá, na 
área Ianomâmi. ..

(Não identificado) – Como há em Pacaraima, 
que é na fronteira. 

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– Estou dizendo que na área dos ianomâmis não há 
cidade, há narcotráfico, mais pesado do que o de lá. 
Estou dizendo que lá na área dos ianomâmis, onde foi 
assassinado aquele cidadão – V.Exa., Deputado, diz 
que, com facilidade, vamos identificar a alteração —, 
toda a força da Polícia Federal não conseguiu locali-
zar o garimpeiro acusado de ter matado um servidor 
da FUNAI, numa área em que só há um rio para se 
chegar a Boa Vista. Imagine V.Exa. se tivéssemos ali 
dentro guerrilheiros treinados? 

Pois eu digo, só para concluir, Presidente, que 
a segurança nacional é muito ameaçada pelo narco-
tráfico implantado naquela região. E a única forma 
de começarmos a combater, o que não é totalmente 
seguro, é com a vivificação daquela fronteira, com 
pessoas negociando, trabalhando, enfim, com a pre-
sença efetiva dos três Poderes lá dentro – Executivo, 
Legislativo e Judiciário. Do contrário, criaremos uma 
região propícia a infringir a segurança nacional – como 
ocorre com a Colômbia –, a parte social – como faz 
o narcotráfico nos morros do Rio de Janeiro –, e os 
povos indígenas – como acontece em Pernambuco e 
também em Rondônia, seu Estado, onde estão ven-
dendo os diamantes exatamente para os traficantes 
de pedras preciosas. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Agradecemos, então, ao Deputado Dr. Rodolfo 
Pereira a participação.

Com a palavra o Deputado Almir Sá, por 10 minu-
tos. Em seguida, falará o Deputado Francisco Ro-
drigues.

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ – Sr. Presidente, 
serei bem mais rápido do que isso, porque não quero 
ser repetitivo. 

Sensibilizam-me, Sr. Presidente, Sras e Srs. Depu-
tados, as palavras do Deputado Dr. Rodolfo Pereira. Se 
alguém tem condições de debater este assunto, sem 
dúvida alguma, é S.Exa, cujos pais nasceram lá e se 
preocupa quando ouve as posições radicais do CIR. 

Deputado Dr. Rodolfo Pereira, V.Exa. não vai mais 
poder entrar na área e visitar seus ancestrais, não vai 
poder nem acender uma vela lá. Porque é assim que 
se comporta a FUNAI no que tange às demarcações 
de área indígena, especialmente à área Ianomâmi.

Sr. Presidente, requeiro ao Relator que se con-
figure no seu relatório o depoimento do representante 
do CIR, que deixou muito clara a posição com relação 
à presença das Forças Armadas na área. Esse é o 
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nosso argumento fundamental de defesa das nossas 
fronteiras.

Não tenho aqui, Sr. Presidente, mas estou aguar-
dando chegar, quem sabe, na próxima reunião já haja 
a quantidade das áreas de reserva indígena na Guiana 
– já pedimos à Embaixada brasileira e ao Governo da 
Guiana. Talvez V.Exa. já tenha esses dados. Infeliz-
mente, eu não os tenho. Tenho aqui os da fronteira com 
a Venezuela. Somando-se uma área de 5 milhões 617 
mil hectares, no Estado de Roraima, mais outra área 
de 3 milhões 802 mil hectares, no Amazonas e, na Ven-
ezuela, outra área de 8 milhões 271 mil hectares, temos 
um total de 17 milhões e 700 mil hectares – quase o 
tamanho de Roraima —, pertencentes a uma grande 
área indígena. Então, é a idéia do grande esquema 
que se vai formando em todas as fronteiras.

Basta olharmos o mapa de Roraima para perce-
bermos que o Estado, como um todo, está sendo cer-
cado por demarcações de áreas indígenas. O objetivo 
é engessar, exatamente, o desenvolvimento daquela 
região. E já há, Sr. Presidente – isso já foi dito aqui, e 
temos comprovação – a pretensão de Anaro de fechar 
a Região Norte interligando o Município de Amajarí. É 
a próxima estratégia. As primeiras foram São Marcos, 
ianomâmi, as ilhas pequenas, o Município de São Luís 
do Anauá, os wai-wai no sul e, agora, a área Raposa 
Serra do Sol. O seguinte passo, já sabemos, está ma-
peado, é o fechamento da Região Norte, chamada 
área de Anaro.

Sr. Presidente, a Deputada aborda, também...
A SRA. DEPUTADA MARIA HELENA – Precisa-

mos ver aqui Tábua Lascada também. Ele confirmou 
que são 3 áreas. 

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ – Tábua Lascada, 
que chega às margens de Boa Vista, ao Rio Branco, 
às fronteiras da Capital.

A SRA. DEPUTADA MARIA HELENA – Chega a 
toda aquela cidade de Santa Cecília (ininteligível).

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ – Então, estamos, 
Deputados, diria, desesperados, porque vemos que, 
passo a passo, as coisas estão acontecendo irrespon-
savelmente. Vemos o Presidente da FUNAI, o CIR e 
o CIMI fazerem isso por que estão a serviço de enti-
dades estrangeiras, a serviço da grana, do dinheiro. 
É verdade. São maus brasileiros. E isso se constata 
aos poucos.

Quero parabenizar, Sr. Presidente, o Deputado 
Asdrubal Bentes, que abordou muito bem essa questão 
no seu relatório. Até requeiro ao Relator que seja con-
siderado como uma preliminar o relatório do nobre 
Deputado, porque não prejudica em nada o relatório 
final. Ele dá um embasamento jurídico perfeito, que 
constata a nulidade do laudo. Isso não pode ficar de 

fora, porque vem enriquecer, como uma preliminar, o 
laudo do Relator. Sugiro que seja feito um estudo nessa 
posição, que sirva como base de aspecto jurídico. 

Parabenizo também o Relator, que realmente 
estudou com profundidade a questão Raposa Serra 
do Sol. S.Exa. tem uma situação das mais sérias nas 
mãos e a responsabilidade sobre um solo que quer 
produzir e viver em paz. 

Roraima e a comunidade indígena e não-indígena 
querem viver em paz. Só não queremos uma coisa: 
que nos atrapalhem. Só estamos pedindo que não 
nos atrapalhem. Desde que se configurou a coloniza-
ção portuguesa e os conflitos de fronteira, nós – sem 
a mão do Governo Federal –, aqueles que vivemos, 
como muito bem abordou o Deputado Dr. Rodolfo 
Pereira, fomos honrados, conseguimos firmar aquelas 
fronteiras. E agora estamos sujeitos a deixar à mercê 
da irresponsabilidade de alguns poucos, que não têm 
comprometimento algum com o Brasil e o Estado de 
Roraima.

Quando digo então que queremos viver e trab-
alhar em paz, é porque a maioria da comunidade in-
dígena, assim como a comunidade branca, também 
quer assim.

O Deputado Dr. Rodolfo Pereira falou, há poucos 
instantes, que as comunidades indígenas já estão re-
voltadas com a posição dessa indígena que representa 
o CIR e foi falar em nome deles o que não é verdade. 
Foi, irresponsavelmente, representar a comunidade 
indígena, quando representa tão-somente uma dire-
toria, que recebe milhões e milhões e não presta con-
tas a ninguém. 

Nós, a bancada de Roraima, devemos cobrar do 
Governo Federal a retirada desses milhões do CIR e 
passá-los ao Exército brasileiro. O Exército brasileiro 
não recebe benesses, com objetivos outros se não a 
segurança e o bem-estar da população.

Esse é um dado importante, Sr. Presidente. Sei 
que V.Exa. está preocupado em passar a palavra para 
outros companheiros, portanto, finalizo dizendo aos 
Deputados que estão aqui que temos um estudo na 
Federação da Agricultura que nos permite, em 5 a 10 
anos, atingir, se o Governo Federal não nos atrapalhar, 
produzir até 1 milhão de hectares. Isso poderá repre-
sentar um faturamento bruto de 1 bilhão e 800 milhões. 
Seremos um grande pólo exportador de soja e de milho 
para a Venezuela e o Caribe, gerando 25 mil empregos 
diretos e 150 mil empregos indiretos. Portanto, nos tor-
naremos um Estado completamente viável.

Graças a Deus, Sr. Presidente, surgiu esta 
Comissão e a do Senado, e os brasileiros começaram 
a tomar conhecimento da gravidade do que ocorre em 
Roraima. 
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Reporto-me também à Maçonaria, que, recente-
mente, em evento em Roraima, destacou a preocupação 
em levar a todos os quadrantes deste País a gravidade 
desse problema. Antes, eram apenas 8 Deputados 
Federais e 3 Senadores desesperados, falando soz-
inhos. Graças a Deus, a situação está mudando, a ir-
responsabilidade de poucos não haverá de suplantar 
os interesses da maioria. V.Exas. podem ter certeza de 
que quem vai ajudar a comunidade indígena e quem 
mais vai protegê-la somos todos nós de Roraima, que 
sabemos respeitar aquela gente, que vamos envidar 
todo o esforço para que o Governo do Estado possa 
contribuir com recursos, como vem contribuindo para 
a saúde, a educação e a agricultura.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, e 
agradeço a V.Exa. a oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Agradecemos ao Deputado Almir Sá. 

Com a palavra o Deputado Francisco Rodrigues, 
que dispõe de 10 minutos.

O SR. DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES 
– Sr. Presidente, nobre Relator, ouvi atentamente a 
apresentação de cada um dos Srs. Deputados e gos-
taria de deixar algumas rápidas observações. Antes, 
solicito, nobre Deputado Moacir Micheletto, que V.Exa. 
encaminhe à Presidência da Casa um ofício pedindo ao 
Presidente da Câmara que comunique a Presidência 
da República a insatisfação desta Comissão em rela-
ção à posição irresponsável assumida pelo Presidente 
da FUNAI. Gostaria que V.Exa. deixasse registrada a 
manifestação de nosso sentimento contra todas as 
declarações dadas por ele, principalmente contra o 
Deputado Lindberg Farias, que fez um relatório, a meu 
ver, absolutamente equilibrado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Deputado, só para complementar a sua idéia, 
a Presidência desta Comissão provavelmente fará uma 
reunião de trabalho, com uma moção de repúdio, em 
defesa do Relator, pelas palavras e pelo comporta-
mento do tecnocrata da FUNAI.

O SR. DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES 
– Sr. Presidente, dou-me por satisfeito. A iniciativa de 
V.Exa. realmente vem corroborar a nossa preocupa-
ção.

Sr. Relator, eu gostaria de dizer que ficamos es-
tarrecidos com a distribuição das áreas de Roraima. E 
me valho do brilhante trabalho realizado pela Federação 
da Agricultura do Estado de Roraima, presidida pelo 
nobre Deputado Almir Sá. Dos 22 milhões de hectares 
que correspondem ao território do Estado, tirando a 
área de preservação, de 2 milhões e 300 mil hectares, 
que corresponde a 10% desse território, 10 milhões 
de hectares – e imagino que o Deputado Eduardo Val-

verde ache que é pouco ainda –, que correspondem a 
46% do território de Roraima, área de reservas legais, 
8 milhões e 200 mil hectares, que representam 36%, 
restando tão-somente 1 milhão e 579 mil hectares, ou 
seja, 7% de um total de 22 milhões e 500 mil hectares. 
Isso mostra nitidamente a falta de compromisso deste 
País com o futuro.

Repito em todos os eventos de que participo que 
é uma grande falácia acusar a bancada de Roraima de 
ser contra a demarcação de áreas indígenas. É bom 
que fique registrado nos Anais desta Comissão que tal 
acusação é um absurdo, pois em nenhum momento 
fomos contrários à demarcação de áreas indígenas 
em nosso Estado – e estou no Congresso há 14 anos. 
Obviamente, quando se chega a extremos, quando 
surgem problemas de segurança nacional, quando 
se constata que a capacidade produtiva do Estado se 
reduz a cada ano de forma drástica, quando se en-
fraquecem os instrumentos públicos, rebelamo-nos e 
nos manifestamos contrariamente de forma visível e 
clara, a fim de defender os interesses do Estado.

Cito um exemplo em que a má-fé está visível. 
Quando se mostra a distribuição de terras indígenas 
por Estados da região Norte, o Acre, que está sob o 
mesmo regime e tem várias populações indígenas, 
apresenta terras indígenas em apenas 11,8% do seu 
território; no Amazonas, em que constatamos outro 
absurdo, as terras indígenas representam 21,6%; no 
Amapá, 7,8%; no Pará, 19,2%; em Rondônia, 17%; 
em Tocantins, 7%, e em Roraima, 46%. Então, é ne-
cessário ampliar essa discussão para avaliarmos suas 
implicações. 

Esse levantamento expedito realizado pela Fed-
eração da Agricultura e embasado em dados absoluta-
mente corretos mostra, primeiro, a situação da questão 
fundiária: a transferência de terras do Estado para o 
Estado de Roraima e seus impedimentos legais, como 
a faixa de fronteira, art. 20, da Constituição Federal, 
e Lei nº 634/79, a faixa das BRs, Decretos-Leis nºs 
1164/71 e 2375/87.

Vem daí a má administração dos recursos trans-
feridos para o INCRA. Sessenta por cento de todos 
os lotes que estão nesse projeto de assentamento 
estão vagos, e o INCRA fala em mais assentamentos 
em nosso Estado. Além do mais, incentiva o conflito 
entre os atuais proprietários e a conseqüente falta de 
titulação das terras. 

O segundo ponto é a situação indígena: con-
stantes demarcações e ampliações de áreas, laudos 
antropológicos tendenciosos, não assentamentos dos 
expropriados, falta de indenizações, indenizações ir-
risórias.
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Por fim, vem a situação ambiental: reserva legal 
ampliada de 50% para 80% pela Medida Provisória 
nº 2166/67; licenciamentos ambientais somente para 
100 hectares em áreas da União; falta de efetivo téc-
nico do IBAMA e constante aumento das áreas para 
a preservação. 

Sr. Presidente, quando ouvi o nobre Deputado 
Almir Sá se referir com muita propriedade ao que o 
Estado é capaz de produzir, isso me deixou com uma 
dúvida enorme. Temos hoje praticamente 1 milhão e 
500 mil hectares ainda não definidos para a exploração 
agropecuária em nosso Estado. Se apenas, e tão-so-
mente, o Estado disponibilizasse 1 milhão de hectares 
para a exploração só dos campos lavrados, teríamos 
praticamente a produção de um Estado como o de Per-
nambuco com toda a sua história e potencialidade.

Ora, se o relatório de V.Exa. não encontrar o 
devido eco, não tiver a compreensão do Presidente 
Lula, sendo membro do Congresso há tanto tempo e 
integrante do PFL, que não pertence à base do Gov-
erno, diria, por questão de justiça, que pela primeira 
vez alguém teve a sensibilidade de colocar em pauta 
essa discussão, que é bastante ampla. Seus desdo-
bramentos estão levando a Comissão a entender que 
agora é chegada a hora de definitivamente ordenarmos 
todas essas questões porque sabemos que o problema 
das fronteiras é grave. 

Segundo os dados mencionados por V.Exa., um 
terço da água doce do planeta, a maior biodiversidade 
do mundo e grande parte dos minerais estratégicos 
estão na Amazônia. Temos, portanto, o dever de pro-
tegê-los, porque sabemos que os olhos invisíveis dos 
satélites têm todas essas informações. Com a demanda 
reprimida por essas riquezas, somente nós, que temos 
a verdadeira consciência da importância geoestraté-
gica e geopolítica daquela região, podemos avaliar o 
risco que ela corre.

Concluindo a minha participação, digo que de-
finitivamente temos de afastar de nós o fantasma dos 
maus brasileiros, dos entreguistas. Esta Comissão vai 
marcar um ponto importantíssimo na história deste País 
com relação às demarcações das áreas indígenas, 
afastando o fantasma dos interesses internacionais 
que nos rondam.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Com a palavra o Deputado Pastor Frankem-
bergen.

O SR. DEPUTADO PASTOR FRANKEMBER-
GEN – Sr. Presidente, nobre Relator, serei bastante 
sucinto. 

Apenas gostaria de parabenizar o Relator pelo 
seu relatório bastante coerente em relação a todos os 
estudos realizados por esta Comissão Externa. Além 

disso, congratulo-me com o Deputado Asdrubal Bentes 
pelo seu voto em separado. Aproveito a oportunidade 
para dizer que concordo com praticamente todos os 
Parlamentares que me antecederam.

Antes de encerrar, reporto-me ao ponto principal 
do relatório: as fronteiras. Nasci e cresci em Roraima, 
onde aprendi, nos tempos em que se ensinava com 
mais veemência o Hino Nacional e do Estado e a im-
portância dos símbolos pátrios, algo que ficou gravado 
em minha mente. No momento em que se fala sobre a 
vivificação da fronteira, veio-me à mente duas frases 
do hino do ex-território de Roraima, que refletem bem 
esse sentimento de vivificação da fronteira brasileira:

“Território de Roraima, sentinela avan-
çada, Defendendo a fronteira a presença 
brasileira”.

Realmente, a presença brasileira nas fronteiras 
é altamente necessária.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Com a palavra a Deputada Maria Helena.
A SRA. DEPUTADA MARIA HELENA – Sr. Presi-

dente, Sr. Relator, faço um pequeno comentário para 
complementar o que disse o nobre Deputado Pastor 
Frankembergen e também para responder ao Deputado 
Eduardo Valverde, que disse que hoje não temos mais 
situações de conflito. Para S.Exa., os conflitos ocorrem 
entre Venezuela e Guiana.

No final do século XIX e início do século XX, 
tivemos a disputa da área do Rupunini, em que foi ár-
bitro o Rei Vitório Emanuel, da Itália, e teve como um 
dos negociadores brasileiros Joaquim Nabuco. No ano 
de 1904, decidiu-se que os 33 mil e 200 quilômetros 
quadrados disputados pelo Brasil e pela Guiana seriam 
divididos de forma que 19.630 quilômetros passassem 
para o domínio inglês e 13.570 para o brasileiro.

Posteriormente, tivemos a disputa do Pirara, e 
os personagens que participaram dessa disputa hoje 
convivem conosco. Então, isso não é uma lenda, não 
é uma ilusão, isso é a verdade do que vivemos no 
passado. 

Rapidamente, comento o relatório que nos foi 
apresentado pelo Relator Lindberg Farias. S.Exa. fez 
análise profunda, não apenas técnica. Apresentou em 
seu relatório uma boa dose de bom senso e sensibili-
dade ao fazer indicação ao Presidente da República. 
Seu elevado espírito de justiça o fez construir solução 
bastante democrática.

Apresento sugestões ao relatório. No § 7º do 
relatório, S.Exa. enfatiza a riqueza dos recursos nat-
urais e minerais da região e especifica a existência de 
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expressivo volume de água nos nossos rios, mesmo 
no período das secas. 

Sabemos que a energia elétrica que abastece 
o Estado de Roraima tem origem hoje na Hidrelétrica 
de Guri, localizada na Venezuela. Até 2001, quando 
foi firmado acordo entre o Brasil e a Venezuela, nossa 
energia provinha de termoelétrica, o que ocasionava 
sistemáticos problemas, como a interrupção da rede, 
gerando transtornos irreparáveis para as pequenas 
indústrias que temos em nosso Estado.

Com o acordo firmado em 2001, a ELETRONORTE 
passou a comprar energia da Venezuela a preços el-
evados, o que torna impossível a implantação de um 
parque industrial em nosso Estado. Mesmo na hipótese 
de contarmos com incentivos por parte do Governo 
do Estado, que hoje subsidia energia para a implan-
tação de uma indústria de celulose, continua altíssimo 
o custo da energia.

Por outro lado, corremos o risco de ter uma in-
terrupção nessa fonte de energia, que já é disponível 
em cota limitada, tendo em vista os percalços pelos 
quais vêm passando a Hidrelétrica de Guri. Segundo o 
boletim Tierra América, veículo de comunicação sobre 
meio ambiente e desenvolvimento, patrocinado pelo 
PNUD, a situação é preocupante.

Apresento artigo do jornalista Andrés Cañizales, 
que, ao escrever reportagem no ano de 2001, disse 
que o caso venezuelano é paradoxal. Com uma ca-
pacidade de geração elétrica de aproximadamente 19 
mil megawatts, o país iniciou, em 2000, um ambicioso 
plano de interligação elétrica, a fim de exportar energia 
para o Brasil. Pouco depois, viu-se obrigado a importar 
eletricidade da Colômbia, para enfrentar a redução do 
volume de águas da Represa de Guri, no Rio Caroní, 
responsável por mais de 60% da eletricidade consum-
ida no país. Até março, a escassez de chuvas fez com 
que as águas da represa se mantivessem em um nível 
de 250 metros, muito próximo do mínimo histórico de 
246 metros. Dessa forma, é muito preocupante a per-
spectiva de que possamos aumentar a importação de 
energia no futuro.

Volto à questão das riquezas naturais apontadas 
pelo Relator. Sabemos que é possível existir, dentro de 
nosso Estado, solução razoável para essa grave prob-
lemática. Isso será possível se pudermos instalar, nas 
cachoeiras de Tamanduá, uma hidrelétrica capaz de 
abastecer o Estado de Roraima. Para isso, precisamos 
de uma reserva física muito pequena ou mesmo insig-
nificante dentro da Reserva Raposa Serra do Sol.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Michelet-

to) – Concedo a palavra à Deputada Suely Campos.

A SRA. DEPUTADA SUELY CAMPOS – Sr. Presi-
dente...

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Depu-
tada Suely Campos, desculpe-me a interrupção, mas 
a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
está na fase de votação. Trata-se de uma convocação 
do Ministro da Justiça, e estou sendo chamado.

A SRA. DEPUTADA SUELY CAMPOS – Serei 
rápida. Quero apenas dizer que, até o momento, o Es-
tado de Roraima deu passos importantes. Hoje, temos 
estudos mais aprofundados, embasamento jurídico e 
dados concretos, apesar de ainda dispormos de da-
dos confusos. Além disso, foi feita a visita, in loco, de 
Deputados e Senadores do Congresso Nacional. Hoje, 
dispomos de 2 relatórios que nortearão a questão da 
Reserva Raposa Serra do Sol.

Em nome do povo de Roraima, agradeço a todos 
os membros da Comissão Externa da Reserva Indígena 
Raposa Serra do Sol o trabalho, que foi feito com muito 
afinco, e os estudos aprofundados, que certamente os 
deixaram sem dormir durante algumas noites.

Quero colaborar com o colega Luis Carlos Heinze, 
que falou a respeito da barragem do Rio Cotingo. O que 
ela significa em termos concretos? Se construída, essa 
barragem fará o acúmulo de apenas 36 quilômetros 
quadrados; ela pode gerar 226 megawatts de energia, 
enquanto que a Usina Balbina gera 221 megawatts; 
além disso, a água liberada pelas turbinas pode irrigar 
300 mil hectares de cultura. Então, essa barragem é 
bastante significativa.

Era esse o registro que tinha a fazer.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Não havendo mais oradores inscritos, antes 
de encerrar a presente reunião, convoco os Srs. Par-
lamentares para a próxima reunião, a ser realizada na 
quarta-feira, às 14 horas, dia 14 do corrente mês.

Declaro encerrada a reunião.
ATA DA 9 ª REUNIÃO, REALIZADA EM 14 DE 

ABRIL DE 2004.
Aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e 

quatro, às quatorze horas e cinquenta e nove minutos, 
no plenário número sete, do anexo dois da Câmara dos 
Deputados, sob a Coordenação do Deputado Moacir 
Micheletto, reuniram-se, ordinariamente, os Deputados 
membros da Comissão Externa destinada a avaliar “in 
loco”, a situação da demarcação em área contínua da 
reserva indígena “Raposa Serra do Sol”, no Estado de 
Roraima. Estiveram presentes os Deputados Moacir 
Micheletto, Coordenador; Lindberg Farias, Relator; 
Asdrubal Bentes, Colbert Martins, Coronel Alves, Edu-
ardo Valverde, Jair Bolsonaro e José Rocha. Deixaram 
de comparecer os Deputados Luis Carlos Heinze, 
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Mussa Demes, Nicias Ribeiro, Perpétua Almeida e 
Zenaldo Coutinho. Compareceram também os Depu-
tados: Luciano Castro, Dr. Rodolfo Pereira, Francisco 
Rodrigues, Almir Sá, Pastor Frankembergen, Maria 
Helena e Alceste Almeida, autor do requerimento que 
criou a Comissão, todos integram a bancada Federal 
de Roraima e participaram como não-membro. Aber-
tura: O Senhor Coordenador informou que havendo 
número regimental, declarou aberta a presente reunião 
e comunicou que encontram-se sobre as bancadas, có-
pias da Ata da oitava reunião, realizada no dia seis de 
abril do ano em curso. O Senhor Coordenador indagou 
sobre a necessida da leitura da Ata. O Senhor Depu-
tado Eduardo Valverde solicitou a dispensa da leitura 
da Ata, no que foi atendido. Em discussão e votação, a 
Ata foi aprovada sem restrições. Expediente: 1 – Ofí-
cio nº 61/04, da Senhora Deputado Perpétua Almeida, 
justificando a sua ausência na reunião da Comissão, 
realizada no dia 6, próximo passado, haja visto que 
encontrava-se, naquela mesma data, integrando a 
comitiva que acompanhou o Presidente da República, 
em visita ao Estado do Acre. Ordem do Dia: Esta re-
união têm como finalidade a votação do Relatório Final, 
oferecido pelo Relator, Deputado Lindberg Farias. O 
Senhor Coordenador concedeu a palavra ao Deputado 
Lindberg Farias. O Senhor Relator solicitou um prazo 
maior para que seja construído um acordo e sugeriu 
que o Relatório Final fosse votado na próxima reunião, 
no dia vinte e sete do mês em curso. O Senhor Coor-
denador informou que não havendo objeções, acatou 
a proposta do Relator, Deputado Lindiberg Farias. Par-
ticiparam dos debates os Deputados Asdrubal Bentes, 
Eduardo Valverde, Coulbert Martins, Jair Bolsonaro, 
bem como os Deputados Pastor Frankembergen, Dr. 
Rodolfo Pereira, Francisco Rodrigues, Alceste Almeida 
e Maria Helena. Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar, o Senhor Coordenador encerrou a reunião às 
dezesseis horas e vinte e dois minutos, antes, porém, 
convocou reunião para o dia vinte e sete do mês em 
curso com a mesma Pauta, em local a ser informando 
posteriormente. E, para constar, eu, ,  José Maria Aguiar 
de Castro, secretário, lavrei a presente Ata, que, lida 
e aprovada, será assinada pelo Senhor Coordenador, 
Deputado Moacir Micheletto e encaminhada para pub-
licação no Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro 
teor da reunião foi gravado e as notas taquigráficas, 
após decodificadas, farão parte integrante desta Ata. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Havendo número regimental, declaro abertos 
os trabalhos da Comissão Externa destinada a avaliar 
in loco a situação da demarcação em área contínua 
da reserva indígena Raposa Serra do Sol no Estado 
de Roraima. 

Com a palavra o Sr. Relator para fazer alguns 
comunicados. 

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Sr. 
Presidente, na reunião passada, tínhamos marca-
do para hoje a votação do parecer. Estou pedindo à 
Comissão um tempo maior. Sabemos que a próxima 
semana será quebrada. Marcarmos para terça-feira, dia 
27, a votação do parecer, na última tentativa de avançar-
mos em algum processo de negociação na discussão 
da demarcação Raposa Serra do Sol. V.Exas. sabem 
que esta Comissão e este Relator tentou de todas as 
formas construir propostas de acordo. 

Além das reuniões da Comissão, tive encontros 
com praticamente todas as entidades envolvidas com 
o assunto, inclusive CIR, CIMI e FUNAI. Se tivemos 
dificuldade em costurar uma proposta de acordo, foi 
pela negação em especial do Presidente da FUNAI, 
que demonstrou grande intransigência. Quanto a isso, 
Sr. Presidente, na última reunião, vários Parlamentares 
se pronunciaram. O Presidente da FUNAI tem faltado 
com o respeito ao Congresso Nacional, à Câmara e 
ao Senado Federal, tanto no depoimento que fez à 
Casa, como nas declarações à imprensa. Devo dizer, 
inclusive, que estou apresentando hoje ao Presidente 
da Câmara requerimento de informações dirigido ao 
Ministro da Justiça, porque ficamos preocupados com 
a matéria que saiu no jornal O Globo, que falava da 
existência de garimpo ilegal em Rondônia e que um 
assessor especial do Presidente da FUNAI, o Sr. Walter 
Blos, desenvolve atividades pela FUNAI e coordena 
projetos, inclusive de piscicultura, com dinheiro do 
garimpo ilegal de diamantes.

Estou entrando com esse requerimento de infor-
mação porque, se existe garimpo ilegal com o conhe-
cimento da FUNAI e se há um funcionário público, um 
assessor especial do Presidente da FUNAI que utiliza 
recurso desse garimpo ilegal para desenvolver projetos, 
esse é um caso extremamente grave e em relação ao 
qual temos de nos aprofundar. É preciso que o Ministro 
da Justiça determine que a FUNAI explique a situação. 
E não estamos falando de qualquer pessoa, mas do 
assessor especial do Presidente da FUNAI. Até que 
ponto determinadas posições do Presidente da FUNAI 
são para defender os direitos indígenas? Haverá inter-
esses comerciais por trás disso? Quero saber detalha-
damente. Quanto sai do garimpo ilegal em Rooselvelt, 
Rondônia, feito pelo índios, pelo jeito, com a anuência 
da FUNAI? Quem controla esse dinheiro? Será que é 
o assessor especial do Presidente da FUNAI? 

Precisamos de mais 15 dias para apresentar 
o parecer. Além desse requerimento de informação 
e das nossas investigações, estamos falando com o 
Relator da Comissão do Senado, o Sr. Delcídio, e com 
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a Comissão, que é mais ampla e analisa todo o pro-
cesso de demarcação das áreas indígenas. Se ficar 
comprovado que há garimpo ilegal, que a FUNAI sabia 
disso e que há participação de assessor especial do 
Presidente da FUNAI, só podemos pedir uma coisa, 
a demissão do Presidente da FUNAI. Não é outra a 
postura que esta Casa pode ter numa situação de tão 
grave delito.

Trata-se de algo muito sério. No caso de Rondônia, 
observamos inclusive que a postura da FUNAI nunca 
foi a de ajudar na pacificação depois de ocorrida toda 
aquela violência, na busca dos corpos. Estou falando 
isso porque, ao meu ver, esta Comissão tem que se 
debruçar com profundidade sobre as atividades da 
FUNAI, sobre outros interesses que podem existir, de 
alguns funcionários que atuam nesse órgão.

Esse problema de Rondônia não vai passar em 
branco, despercebido, por esta Casa. Um assessor 
da Presidência da FUNAI envolvido na utilização de 
dinheiro de garimpo ilegal de diamantes, isso é muito 
sério. Vamos levar o caso às últimas conseqüências. 
O Presidente da FUNAI e seu assessor Walter Blos, a 
meu ver, têm que vir dar explicações sobre esse fato. 
Quero demonstrar minha indignação com a atitude 
do Presidente da FUNAI. Temos que ser firmes na 
investigação desse episódio. Não sabemos até que 
ponto, de fato, numa discussão como essa, há defesa 
real dos direitos indígenas ou se são outros os inter-
esses em jogo.

Ainda tenho esperanças de que possamos avan-
çar num projeto que busque ao máximo um consenso 
nessa discussão da Raposa Serra do Sol. Volto a dizer 
que em todas as reuniões, nós propusemos várias 
saídas, alternativas. A intransigência partiu da FUNAI 
e do CIR e do CIMI.

A advogada do CIR, Joênia Batista, foi à OEA de-
nunciar o Governo brasileiro – vejo que está presente. 
É membro da CTNBio, indicada pela Ministra Marina 
Silva; do Conselho Nacional do Índio, indicada pelo 
Ministro da Justiça, segundo nos falam, com articula-
ção do Presidente da FUNAI, antes da reunião. Foi à 
OEA denunciar o Governo brasileiro, que já demarcou 
12,5% de terras indígenas.

Trouxeram um documento do Congresso norte-
americano para pressionar o nosso Parlamento. Qual 
é a autoridade do Congresso norte-americano, depois 
do que foi feito com os índios nos Estados Unidos? 
Estamos redigindo, na verdade, uma carta ao Con-
gresso norte-americano, para tranqüilizá-los e dizer 
que o Brasil não vai fazer com os seus índios o que 
eles fizeram com os deles.

Falo isso com uma certeza, e reforço a minha 
opinião em todo o parecer, Deputado Jair Bolsonaro. 

Nessa discussão, quando eu digo que existem prob-
lemas ligados à questão de segurança nacional, reforço 
esta posição cada vez mais, pela postura intransigente 
dessa ONG, do CIR, que tem ligação com várias out-
ras ONGs, recebe verbas de muitas entidades inter-
nacionais e não tem um sentimento de brasilidade. 
Cada vez mais eu me convenço disso. Como Relator, 
digo com firmeza que não tenho nenhuma confiança 
em entregar uma área de 1 milhão e 678 mil hectares 
a uma entidade como essa, que não tem nenhum 
sentimento nacional, que tem ligações, que precisam 
ser explicadas, com várias outras entidades interna-
cionais, várias ONGs, Deputado Valverde, que defen-
dem abertamente a autodeterminação e a soberania 
naquelas áreas.

Então, é preciso que se trate o debate com re-
speito. Estou fazendo esta intervenção dura porque 
acho que está havendo falta de respeito do CIR, do 
CIMI e da FUNAI para com esta Casa. E essa posição 
não ajuda. Quem pensa que vai intimidar esta Casa 
está muito enganado. A Casa tem que fazer um de-
bate sério.

Deputado Valverde – inclusive, foi sua frase no 
jornal O Globo –, de fato havia garimpo ilegal em 
Rondônia e muito do dinheiro proveniente dessa ativi-
dade era utilizado para execução de projetos da FU-
NAI, sendo um até coordenado pelo Dr. Walter Blos, 
assessor especial da Presidência da FUNAI.

Quero dizer que nossa posição ainda é a de 
tentar a busca de uma saída política. Houve uma re-
união na segunda-feira no Palácio do Planalto. Há uma 
comissão do Governo tentando encontrar uma saída 
que preserve o direito dos indígenas, mas considere 
outros aspectos, como os que envolvem a população de 
Roraima, a situação econômica do Estado, a questão 
federativa, a questão nacional, sim. No Governo, existe 
uma Comissão discutindo o assunto e dela queremos 
participar. Esta Comissão e a do Senado vão participar. 
Sempre foi este o espírito desta Comissão: procurar 
uma saída política e homologar o mais rapidamente 
possível o processo de demarcação da Reserva Ra-
posa Serra do Sol.

É responsabilidade de qualquer Parlamentar, mais 
do que conseguir aplausos fáceis, enfrentar algumas 
tarefas que acarretam desgastes políticos e até eleito-
rais. O Parlamentar tem que pensar no País, em valores 
como esses, importantes, referentes à soberania. Aqui 
não vamos nos curvar às pressões.

Digo mais, alguns pensam que a melhor forma 
de pressionar, no caso da Reserva Raposa Serra do 
Sol, o Governo brasileiro é fazer o que a advogada do 
CIR, Joênia Batista, e os representantes dessa enti-
dade fazem: “Olhem o desgaste internacional que terá 
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o Presidente da República, olhem o que as ONGs no 
mundo inteiro vão falar”. Temos que pensar no nosso 
País, temos que ter um projeto organizado para a 
Nação.

A Amazônia detém 20% de toda a água potável 
do mundo – na Turquia, por exemplo, um barril de água 
vale mais do que um barril de petróleo. Temos o maior 
banco genético da humanidade, 97% das reservas de 
nióbio, inúmeros recursos minerais e energéticos. É nos-
so dever, no Congresso Nacional, discutir com cautela 
a questão da segurança e da soberania nacional.

Não podemos generalizar em relação às ONGs, 
pois há muitas corretas, com belos trabalhos, mas de-
vemos ter cuidado. Sou radicalmente contra entregar-
mos uma fatia enorme, principalmente porque as de-
marcações não se dão apenas no nosso lado, mas em 
áreas contíguas. Refiro-me sempre aos ianomâmis, 
cuja área é de 17 milhões: 9 milhões aqui e 8 milhões 
na Venezuela.

Ridicularizam essa preocupação, como se fosse 
uma paranóia nacionalista, mas li que 50 ONGs de-
fendem abertamente a tese de autodeterminação e 
soberania das nações indígenas. Citei em meu pa-
recer o site da ONU que menciona uma carta sobre 
os direitos dos povos indígenas em que seu primeiro 
considerando é a desmilitarização das áreas indígenas. 
Vale dizer que o CIR entrou também na Justiça contra 
a instalação do pelotão de fronteira. O terceiro ponto 
da carta refere-se abertamente à autodeterminação e 
à soberania desses povos.

Este não é um debate menor. Temos que ter re-
sponsabilidades. Sempre me pergunto se, daqui a 20 
ou 25 anos, teremos problemas na Amazônia. Alguns 
acham inclusive que usam fraseologia de esquerda. 
Dizem que não existe esse problema. Não entendem 
o mundo em que vivemos, a força do império. Vimos a 
guerra do Iraque. Ninguém está falando em invasões. 
Mas, na verdade, são ações organizadas no sentido 
de aumentar a pressão e priorizar teses de autode-
terminação de alguns povos. Temos que analisar a 
questão com cuidado.

São regiões estratégicas. Daqui a 15 ou 20 anos, 
o mundo se volta para cá. Por isso, sempre indago 
quem deve dizer se determinada demarcação em faixa 
de fronteira põe em risco nossa soberania no futuro. 
Alguém pode achar que não existe essa possibilidade. 
Estudiosos tratam do assunto, não apenas os militares, 
também nossas universidades. Vamos conversar com 
Cavagnari, da UNICAMP; com Braz Araújo, coordena-
dor do núcleo de estudos estratégicos da USP.

Pergunto aos senhores: quem vai decidir se es-
tará em risco a nossa soberania. Sabem como ocorre 
hoje? Quem decide é a antropóloga da FUNAI. Na ver-

dade, nossas instituições responsáveis por isso não 
são chamadas a opinar. Por isso incluímos no parecer 
a necessidade de se ouvir o Conselho de Defesa Na-
cional, para que diga se, no caso, há perigo daqui a 
20 ou 30 anos, de acordo com estudo realizado para 
médio e longo prazos. Esse debate precisa ser feito. 
E nós, desta Comissão, desta Casa, devemos ter a 
coragem de realizá-lo.

Sr. Presidente, desculpe-me o tom meio ríspido, 
mas esta Comissão tem de fazer valer seus direitos, 
seu trabalho. Acho que estamos sendo desrespeitados 
em alguns momentos. A atitude do Presidente da FU-
NAI, em especial, é provocativa. O Deputado Eduardo 
Valverde sabe que entrei nesta Comissão procurando 
o máximo de consenso, tentando conhecer a situação. 
Sempre tive preocupação com a soberania nacional.

Agora estou me convencendo, primeiro, da repulsa 
a essa postura de intransigência deles. Mas estou me 
convencendo também de que a FUNAI, de fato, é uma 
entidade que merece investigação séria, como algumas 
ONGs. É o caso do CIR, que recebeu, de 2003 para 
cá, 16 milhões de reais, para tratar da saúde. Isso foi 
pela FUNASA. Estive lá e verifiquei que em algumas 
comunidades não existe nada. Visitei várias dessas 
comunidades.

Aqui vamos fazer um debate mais sério sobre 
o assunto. Creio que, no final dos trabalhos desta 
Comissão, talvez uma das indicações seja no sentido 
de não pararmos o trabalho, de fazermos investigações 
mais a fundo e abrirmos a possibilidade de discutir até 
a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito para 
investigar a FUNAI. É esse o sentimento que tenho. 
Agora vou querer aprofundar esse debate todo. Tomei 
gosto. Principalmente essa história. Como é que uma 
entidade sabe que há garimpo ilegal, e vê tudo como 
se fosse normal?

Deputado Valverde, em Rondônia, seu Estado, 
não foi essa a causa de tantas mortes? O que está 
por trás disso? Por um lado, temos de condenar os 
garimpeiros; por outro, há garimpo ilegal dos índios. 
O mais grave é que a FUNAI sabe de tudo. Isso esta 
Casa não pode admitir. Temos de pedir essa investi-
gação, discutir essa história de Rondônia, conversar 
com o pessoal do Senado, para, no prazo mais breve 
possível, tirar conclusões sobre esse episódio.

Se a situação for realmente essa, só temos um 
pedido a fazer: a saída do Presidente da FUNAI, Sr. 
Mércio Gomes, e também de seu assessor especial, 
além de uma investigação profunda sobre todas as 
atividades da entidade.

Sr. Presidente, deixo para o dia 27 a votação do 
parecer.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Atendendo a manifestação sincera do nosso 
Relator e também a sua solicitação e do Deputado 
Eduardo Valverde, consultarei os Srs. Parlamentares 
a respeito do adiamento da votação do parecer para 
o dia 27. A priori, estamos acatando a solicitação do 
Sr. Relator e do Deputado Eduardo Valverde.

Com a palavra o Deputado Asdrubal Bentes.
O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Sr. 

Presidente, Sr. Relator, companheiros Deputados, 
preliminarmente gostaria de hipotecar minha irrestrita 
solidariedade ao nobre Relator, Deputado Lindberg Far-
ias, tratado de forma desrespeitosa, desacatado até, 
por uma comparação chula e de mau gosto, porque os 
ETs que estamos acostumados a ver nas televisões 
não têm a simpatia e o vigor físico que tem o nosso 
companheiro Lindberg Farias.

Portanto, Deputado, receba a nossa solidariedade 
e o nosso apoio. Fica registrado o repúdio a essas de-
clarações descorteses, mal-educadas do Presidente 
da FUNAI, que, se tivesse sensibilidade pública, teria 
que pedir demissão do cargo, por incompetência. Ele  
não sabe definir, diante do texto constitucional, o que 
é e o que não é área indígena. Pensa ele que o laudo 
antropológico é dogma, e não o é. O laudo antropológico 
deve estar pautado pelo preceito constitucional.

Eu leio ali: “Vamos homologar a Raposa Serra do 
Sol”. Sim, senhores, vamos homologá-la, mas vamos 
discutir essa homologação, para ver o que é e o que 
não é área indígena. Eu sou um escravo da lei. Não 
existe, Deputado Lindberg Farias, nobres Deputados, 
nenhuma saída que não seja a constitucional, a legal. 
Poderemos, sim, buscar uma acomodação de modo 
a satisfazer os interesses das partes conflitantes, mas 
com base no princípio constitucional.

Esse laudo antropológico, unilateral, produzido de 
forma passional, não pode prosperar, porque – pas-
mem, senhores – foi incapaz de detectar a existência 
de Municípios, cidades, vilas e plantios dentro de uma 
área que sequer é indígena. Na Súmula nº 650, o Su-
premo Tribunal Federal já decidiu que em aldeamentos 
extintos não se configura a posse permanente indígena. 
Ora, se existem cidades, com Justiça instalada, Poder 
Legislativo instalado, segurança, infra-estrutura, hab-
itadas por índios e não-índios, que convivem harmoni-
camente, como é que se pode dizer que aquela terra 
é indígena e que os não-índios têm de sair de lá? É 
um contra�senso! É uma incoerência! É uma irrespon-
sabilidade! Aonde querem chegar? Eu nem me atenho 
ao fator soberania nacional ou segurança nacional, a 
respeito do qual também tenho muita preocupação, 
atenho-me exclusivamente ao texto constitucional.

Se quiserem uma solução, que se faça um novo 
laudo antropológico, para se verificar até onde vai a 
terra de índio. Há essa história de que tem de ser de-
marcada de forma contínua. Onde está escrito isso? 
Em todos os Estados do Brasil existem áreas indíge-
nas descontínuas, ilhas, nem por isso eles deixam de 
ser índios e os não-índios deixam de ser não-índios. A 
verdade é que a convivência de séculos entre macuxis 
e não-índios sempre foi pacífica e harmoniosa.

Aconteceu um complicador, a Fundação Nacio-
nal do Índio – FUNAI, cuja extinção venho pregando 
aqui desde 1988, porque eles aproveitaram o texto 
constitucional por nós promulgado para desrespeitá-
lo e dar-lhe uma interpretação muito nefasta à socie-
dade brasileira. Quando a Constituição diz, no Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, art. 67, que 
a União demarcará as terras indígenas, é lógico que 
se refere àquelas terras que já existiam identificadas 
como indígenas. A partir daí, a FUNAI, com base em 
laudos antropológicos unilaterais, sem observar o texto 
constitucional, o art. 231, § 1º, ampliou essas áreas. 
Aí, deu no que deu.

Atualmente existem conflitos no Brasil inteiro, 
por culpa da irresponsabilidade da Fundação Nacional 
do Índio, cuja extinção se impõe, porque é um órgão 
que sequer tutela os índios, sequer cumpre seu dever 
constitucional. Precisa ser extinta, sim, substituída por 
outro órgão que realmente venha a cumprir sua missão 
constitucional. Essa já morreu. Entre as pessoas que a 
integram hoje, há técnicos sérios, funcionários corre-
tos, mas a maioria daqueles que estão na cúpula têm 
só um objetivo: servir-se do índio, como estão fazendo 
agora, trazendo claques para pressionar, como se este 
Poder se deixasse levar por pressões.

Não podemos aceitar pressões internas, externas, 
partam de quem partir. Precisamos ter independência 
em nossas decisões. E cabe a nós, com base no que 
dispõe o art. 49, inciso X, da Constituição, “fiscalizar e 
controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, 
os atos do Poder Executivo, incluídos os da adminis-
tração indireta”.

Então, a FUNAI não é a dona da verdade, não 
está acima do bem e do mal. Nós temos o poder de 
fiscalizar os seus atos. O meu voto requer aprecia-
ção das PECs que estão aí, definindo o art. 231, § 1º, 
para que o Congresso Nacional possa apreciar pre-
viamente as demarcações de áreas indígenas. É uma 
prerrogativa nossa, de que não podemos abrir mão. 
Afinal, todo mundo já está legislando: o Executivo, com 
medidas provisórias; o Judiciário, julgando mandados 
de segurança, e vem o TSE e legisla. É prerrogativa 
nossa, repito. Agora, temos de reconhecer também a 
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nossa culpa. A casa dormiu, não regulamentou o art. 
29 da Constituição.

Sr. Presidente, quero deixar bem claro que não 
falo de forma passional. Volto a dizer: sou escravo da 
lei. Se quiserem uma saída honrosa, busquem-na na 
lei, na Constituição, façam um novo laudo antropológico, 
correto, sério, acompanhado pelos Municípios, pelos 
Estados, sobretudo pelo Estado envolvido, por esta 
Casa. E aí teremos, sim, uma verdadeira área indígena 
Raposa Serra do Sol, não esta que está à mercê de 
paixões, de prováveis conflitos cujos responsáveis não 
queremos ser. Estou com minha consciência absolu-
tamente tranqüila, porque venho denunciando nesta 
Casa, há anos, que a FUNAI tem prestado um desser-
viço ao País, cria conflitos entre índios e não-índios.

Peço desculpas também aos companheiros por 
este desabafo, mas quero comungar com o sentimento 
do nobre Relator “extraterrestre”, Deputado Lindberg 
Farias. Eu faço essa declaração com muito carinho e 
respeito e não da forma desrespeitosa e amolecada 
como o fez o Sr. Presidente da FUNAI.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Peço 
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Tem V.Exa. a palavra. O SR. DEPUTADO EDU-
ARDO VALVERDE – Sr. Presidente, respeito a opinião 
do Relator, que se embasa numa visão que tem de ser 
considerada, mas a realidade nem sempre contempla 
uma só faceta, muitas vezes é mais plural, e há outras 
verdades há serem construídas.

Primeiro, ninguém pode acusar, em nenhuma 
fase da nossa história, que o povo indígena perdeu o 
seu sentimento de brasilidade. Não há nenhum dado 
histórico que indique isso. O exército colonial português 
se valeu dos índios para defender o território nacional 
durante 3 séculos.

Outra faceta a ser considerada é que reserva 
indígena é terra da União, lá quem manda é a lei do 
Estado, é a soberania nacional, não é nenhuma en-
tidade, nenhum grupo social. É a União que detém a 
soberania sobre terra indígena. Então, não tem amparo 
jurídico nem político a afirmação de que uma entidade 
qualquer teria o controle sobre a reserva, porque é ter-
ra da União. Repito: lá, vale a lei do Estado brasileiro, 
mesmo que seja em zona de fronteira.

Este debate na Comissão, embora tenha sido in-
staurado para tratar de um fato específico, tem levado 
a uma outra discussão: o que devemos fazer com a 
Amazônia brasileira? Se partirmos do paradigma de 
que a Amazônia vai ser um grande campo de plantio 
de soja, talvez se ampare essa visão que está sendo 
aqui apresentada. Se entendermos que a Amazônia 
dá vazão e azo a outros debates de desenvolvimento 

sustentável, busca de alternativas consistentes, numa 
relação entre o bioma e o ser vivo, talvez chegaremos 
a outras conclusões.

Este debate, embora tenha surgido de um fato 
determinado, está nos dando condições de colocar a 
Amazônia sob outro enfoque. Se nós e o povo brasileiro 
como um todo não formos responsáveis neste mo-
mento, tratando a Amazônia de maneira correta, in-
clusive suas populações originais, vamos dar razão 
aos demais cidadãos do mundo que se preocupam 
com a questão.

Então, peço ao Relator que essa fase mais crítica, 
mais emocional, em função de pontos de vista diferen-
tes, que levam muitas vezes ao conflito emocional, seja 
afastada, para que a Comissão possa racionalmente 
encontrar uma melhor solução para o problema, que é 
histórico. A FUNAI, como órgão estatal, cumpre a lei. 
Todo o procedimento demarcatório seguiu a fase do 
contraditório, houve ações na Justiça.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – V.Exa. 
me concede um aparte, Deputado Eduardo Valverde?

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – 
Pois não.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – V.Exa. 
fala que a FUNAI cumpre a lei, mas li uma declaração 
sua no jornal O Globo segundo a qual, naquele caso 
específico de Rondônia, existia garimpo ilegal e que, 
com o dinheiro desse garimpo, se promoviam ativi-
dades da FUNAI, inclusive com a participação do Dr. 
Walter Blos, assessor especial do presidente daquele 
órgão. Eu queria inclusive fazer uma pergunta a V.Exa. 
sobre essa declaração.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – A 
reconhecida fragilidade do Estado brasileiro para fazer 
cumprir a lei é um problema. Afinal de contas, a FUNAI 
não é um órgão de Primeiro Mundo, tem os problemas 
comuns aos órgãos públicos: falta de pessoal e de recur-
sos. Muitos programas de política ativa, muitas vezes, 
não são implementados por falta de recursos.

Eu sou contrário a mineração em terra indígena, 
defendo o fechamento do garimpo, seja praticado por 
branco, seja praticado por índio, até que haja uma leg-
islação que regulamente essa atividade nesse contexto. 
Não era possível deixar que os índios cintas largas pe-
recessem de fome, não tivessem alternativa de sobre-
vivência, esperando que viesse um auxílio assistencial 
por parte da FUNAI. Então, eles tiveram de fazer esse 
trabalho de garimpagem para sobreviver. Isso é um 
risco para eles. Estão pagando caro por isso.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – O sen-
hor confirma que o Sr. Walter Blos, assessor especial 
do Presidente da FUNAI, participou desse projeto?
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O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Eu 
não falei isso no jornal.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Estava 
no jornal O Globo. Estou fazendo um requerimento de 
informações sobre isso.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – 
Então, o jornal deturpou uma entrevista que dei com o 
intuito de defender os cintas largas por estarem prote-
gendo o seu território. Houve uma intrusão. Os cintas 
largas pegaram os garimpeiros, levaram-nos para fora 
e os entregaram à Polícia Militar, que os soltou. Eles 
voltaram a fazer a intrusão e, evidentemente, houve 
defesa do território.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Depu-
tado Eduardo Valverde, desculpe-me, mas não se faz 
defesa de território desse jeito.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Não 
concordo com a violência, mas a falência do Estado 
relativa à proteção das reservas leva a esse conflito, 
como ocorre com os sem-terra. Então, temos de sepa-
rar neste momento 2 coisas: uma, a incompetência do 
Estado de fazer cumprir a lei; outra, as normas jurídicas, 
que impõem ao Estado obrigações. Em relação à fase 
demarcatória, a homologação de terra segue todo um 
rito, que foi questionado e teve na Justiça pareceres 
contrários. Então, não dá, neste momento, para levan-
tar suspeição relativamente ao procedimento demar-
catório, porque a Justiça já sepultou isso.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Ai-
nda não. Inclusive, existe uma liminar em Roraima 
sustando as ações de demarcação. A área está, por-
tanto, sub judice.

E mais: V.Exa. afirma que a FUNAI cumpre a lei. 
Ela cumpriu o aspecto formal, não o essencial, porque 
desrespeitou a definição constitucional do que é posse 
permanente indígena, que exige 4 pressupostos cu-
mulativos. Hoje, não se fala mais em posse imemorial, 
mas em posse permanente e atual. Súmula do Supre-
mo Tribunal Federal corrobora isso, ao alegar que em 
aldeamento extinto não se configura posse indígena 
permanente. Ora, V.Exa. há de convir que, onde existem 
cidades, os aldeamentos foram extintos.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – A 
cidade foi feita posteriormente à demarcação.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Foram 
extintas (falha na gravação).

Acredito que posteriormente possa ter havido a 
emancipação política, mas as cidades, fisicamente, 
já existiam.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Hab-
itadas por índios.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Os 
índios já conviviam com não�índios desde o momento 

em que se uniram para expulsar os espanhóis do ter-
ritório brasileiro, há mais de 3 séculos.

Sr. Presidente, exijo respeito deste auditório.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS – Quem 

falou fui eu, Deputado Asdrubal Bentes, e continuo re-
speitando V.Exa.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Peço 
desculpas a V.Exa.

A prevalecer o raciocínio de V.Exa. sobre a pos-
se imemorial, todos vamos ter de sair do Brasil e en-
tregar o território aos índios. Não é a imemorialidade 
que caracteriza a posse indígena, mas a ocupação 
efetiva, permanente e atual. Essa, sim, é a definição 
de terra indígena.

Deputado Eduardo Valverde, gostaria que, com 
os espíritos desarmados, nos sentássemos à mesa 
para discutir o assunto. Por que não se fazer uma nova 
identificação para se chegar a um denominador co-
mum? Qualquer outro ato que diminua a área que não 
se dê com base em novo laudo antropológico também 
é inconstitucional. Aí está o nó górdio da questão. Se 
queremos resolvê-la, para que volte a reinar a paz no 
campo, para que índios e não-índios voltem a conviv-
er harmônica e pacificamente, como fizeram durante 
séculos, o ponto de partida é um novo processo de 
identificação da área, na forma prevista na lei e em 
obediência aos procedimentos previstos no Decreto 
nº 1.775, de 1996.

Sugiro que nos reunamos para discutir o tema e 
coloquemos os mais relevantes interesses nacionais 
acima de tudo.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Com a palavra o Deputado Pastor Frankem-
bergen.

O SR. DEPUTADO PASTOR FRANKEMBERGEN 
– Sr. Presidente, Sr. Relator, demais colegas, diante do 
que foi falado hoje sobre garimpo ilegal, devo dizer que 
não aceito seja feito por branco nem por índio, porque 
está degradando a natureza. Os garimpos têm de ser 
criados de maneira ordenada.

Alguns dias atrás, quando se iniciavam os trab-
alhos desta Comissão, entreguei cópia de documento 
oficioso – não o fiz oficialmente, porque era uma xe-
rox que havia chegado às minhas mãos – com dados 
de determinada organização de Roraima. Recursos 
de garimpo realizado pelos próprios índios eram de-
positados nos Estados Unidos numa conta em nome 
dessa organização.

Diante de tudo o que tem sido dito, vamos verificar 
essas informações, para, se for o caso, abrir investiga-
ção mais detalhada, a fim de chegarmos à verdade.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Com a palavra o Deputado Jair Bolsonaro.

O SR. DEPUTADO JAIR BOLSONARO – Sr. 
Presidente, lembro que na Comissão de Defesa Na-
cional, há alguns anos, presente o então Ministro do 
Exército, Zenildo Lucena, e o da Justiça, Nelson Jo-
bim, fui ridicularizado, por uma preocupação minha, a 
mesma que estão tendo neste momento. Na época, 
apresentei projeto de decreto legislativo, com urgência 
regimental, e fui fragorosamente derrotado. É lógico, 
com os Ministros do Exército e da Justiça contra, não 
poderia ser diferente.

Já andei muito pela Amazônia, em função do Pro-
jeto Calha Norte. Em alguns momentos, estou de bem 
com as Forças Armadas; em outros, não. Até participaria 
de uma viagem por estes dias, mas, tendo em vista a 
questão salarial dos militares, achei melhor não ir.

Em contato com pilotos de helicópteros da For-
ça Aérea Brasileira, Deputado Lindberg, me falaram 
mais de uma vez: “Bolsonaro – meu apelido no quar-
tel –, quantas vezes pilotamos avião da Força Aérea 
Brasileira levando elementos da FUNAI para cumprir 
missão. Descíamos em certas clareiras de garimpo, e 
éramos proibidos de ir com o pessoal da FUNAI, que 
ia encontrar com não sei quem, com certeza garim-
peiros. Eles voltavam felizes da vida. Usavam nossos 
helicópteros para outras missões. Temos certeza ab-
soluta de que eles iam pegar a sua partilha de dia-
mante ou de ouro”.

A FUNAI é um órgão podre. A CPI, Deputado 
Lindberg, se sair, o que acho difícil, tem de ir além da 
FUNAI. Vai chegar a traidores da Pátria travestidos 
de Parlamentares que estão, na verdade, vendendo 
nosso País.

Não consigo entender como o MST, com toda 
a força e o dinheiro que tem, falando a nossa língua, 
não consegue terras. O índio, sem falar a nossa língua, 
fedorento – é o mínimo que posso falar –, na maioria 
das vezes, vem para cá, sem qualquer noção de edu-
cação, fazer lobby.

O índio é usado, nada mais é do que massa de 
manobra nessas questões da FUNAI, que está ven-
dendo o nosso País. Como é que ele consegue 12% 
do território nacional, e só em terra rica? Ninguém vai 
brigar pelo índio lá de Parati, Deputado Lindberg, que foi 
eleito pelo Rio de Janeiro. São pouquíssimos hectares 
para centenas deles. Nesse caso da região amazônica, 
a mais rica do País, a área tem a metade do tamanho 
do Rio de Janeiro. São aproximadamente 10 mil índios 
para a imensidão da reserva ianomâmi.

Está na cara que existem interesses escusos de 
traidores que defendem o índio visando seus próprios 
interesses, não os dos indígenas. O índio é o escudo. 

É o que o traficante faz, que usa a população inocente 
como escudo para defender seus negócios. Nesse caso, 
muitos estão usando o índio como escudo.

As investigações têm de ir além da FUNAI, para 
pegar muita gente graúda e acabar, se Deus quiser, 
com essa farsa que é a FUNAI e com falsos defensores 
de índios. Muitas vezes, não têm coragem de defender 
a própria mãe, são lobos em pele de cordeiro.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Depu-
tado Jair Bolsonaro, na condição de Relator, devo dizer 
que discordo frontalmente da opinião de V.Exa., prin-
cipalmente quando ataca de maneira preconceituosa, 
racista, os índios.

O SR. DEPUTADO JAIR BOLSONARO – Eles 
não usam desodorante. Isso foi o que quis dizer, Depu-
tado Lindberg.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Aqui 
sempre buscamos, preocupados com a questão na-
cional, compatibilizar a defesa dos direitos indígenas 
com essa preocupação que temos. Por isso somos mal 
compreendidos. Queremos deixar claro que reconhec-
emos os direitos da população indígena, a dívida que 
o País tem com ela.

Quando reclamei da advogada Joênia, do CIR, 
disse claramente que são 12,5% de terras demarca-
das. Não pode o Congresso norte-americano vir nos 
pressionar. É preciso que fique claro que o Brasil tem 
uma dívida histórica com os povos indígenas, temos 
que resolver essa dívida histórica. Queremos garantir, 
e em algumas discussões eu falava isso muito aberta-
mente, uma saída política. Dessa forma, poderíamos 
homologar com mais rapidez isso tudo.

O SR. DEPUTADO JAIR BOLSONARO – Depu-
tado Lindberg Farias, vou retificar minhas palavras.

Sr. Presidente, talvez eu tenha-me emocionado. 
Fique claro que a minha referência aos índios não 
tem nada de discriminatório. Já servi em unidades do 
Exército brasileiro com índios, que se incorporaram 
ao Exército, em Mato Grosso do Sul. Peço desculpas 
se porventura tenha-me excedido quando falei sobre 
a questão do cheiro. Eles não usam desodorante, pois 
não têm nossos hábitos, não falam nossa língua, não 
sabem o que é viajar de avião, e são usados. Alguém 
está fazendo lobby. O pessoal que aqui se encontra 
está sendo manipulado, em detrimento de seus próprios 
colegas que estão lá sofrendo e precisam de nosso 
apoio. Se depender de nós ou da grande maioria desta 
Comissão, eles terão nosso apoio. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Está justificado o que disse nosso compan-
heiro Deputado. 

Passo a palavra ao Deputado Colbert Martins. 
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O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os índios que aqui 
comparecem são cidadãos tanto quanto nós. Acom-
panhei, acompanho e tenho interesse de entender 
que esse processo tão longo deve ter um fim. A de-
marcação da área deve ser feita, Deputado Lindberg, 
de maneira a contemplar índios e o Estado brasileiro. 
Essa é a melhor forma e a mais equilibrada. Sei que 
V.Exa. e todos desta Comissão que lá compareceram 
procuram essa forma.

Esse processo está muito longo, mas não pode 
ser zerado e demorar mais uma vida. Ele deve terminar 
agora. Para isso é que fomos lá. Não o fizemos para 
zerar tudo e começar de novo. O tempo conspira contra 
essa solução, que precisa ser tomada com a justiça ne-
cessária. Não se agradará todo mundo. Algumas pessoas 
ou grupos podem não ser os contemplados. Aqui não há 
nenhum Salomão, tentando cortar ao meio. Precisamos 
encontrar uma solução. Temos respeitar as comunidades 
indígenas.

Na cidade de Uiramutã, em Roraima, a maio-
ria dos alunos de determinada escola eram índios. A 
Prefeita de Uiramutã, que esteve aqui, e soldados que 
vi no batalhão de Uiramutã e em Pacaraima eram ou 
tinham traços de índio. 

Deputado Lindberg, neste momento, a ação da 
FUNAI não deve ser o foco. A FUNAI, em Roraima, 
não agradava aos índios nem aos produtores de arroz 
nem às autoridades do Governo, enfim, não agradava 
a ninguém. Todos a criticavam, mas não podemos es-
quecer o que foi esse órgão e o trabalho feito por Or-
lando e outros sertanistas durante tantos anos. Se há 
erros, que sejam corrigidos. No entanto, não se pode 
achar tudo absolutamente ruim. Neste instante, esta-
mos discutindo um problema. Se existem problemas, 
Deputado Lindberg, vamos apurá-los. Não se pode 
misturar as duas coisas neste exato momento. 

Encaminhemos no sentido da conclusão desta 
Comissão Externa, que a mim foi muito cara. Aprendi 
a conhecer aquela região e cada vez mais respeitar 
pessoas que estão longe e ainda se mantêm lá dentro. 
Lamentavelmente, uma das dificuldades de Roraima é 
que o Estado não se sustenta. Seu Governador está 
para ser afastado. Seu Vice�Governador foi denunciado 
e responderá a processo em breve. Há representantes 
nesta Casa que estão sub judice. O Presidente da Câ-
mara foi denunciado. Dos 23 Deputados Estaduais, 17 
foram denunciados. O Estado tem dificuldades internas. 
Há dificuldade institucional para o Estado manter-se. 
Por isso nossa responsabilidade, de Brasil e de Nação, 
Deputado Lindberg, é muito maior. Apelo a V.Exa. e a 
toda a Comissão para que nos mantenhamos centrados, 
como ocorreu até agora, no intuito de encontrar uma 

solução que contemple o melhor possível a Câmara 
dos Deputados, o Senado Federal e a Presidência da 
República. Se outros Presidentes não conseguiram, 
que sejam dadas condições ao Presidente Lula a fim 
de que o faça da melhor forma possível. Apelo a todos 
para direcionar nossos esforços e nossa energia para 
a conclusão dessa etapa que nos engrandecerá.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Michelet-

to) – Tem a palavra o Deputado Dr. Rodolfo Pereira.
O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 

– Sr. Presidente, Sr. Relator, colegas Deputados, lider-
anças indígenas, gostaria de iniciar dizendo ao Depu-
tado Lindberg que todas as pessoas que um dia se 
opuseram às políticas públicas brasileiras implantadas 
em relação aos índios foram tratadas pelos órgãos 
do Governo Federal, entre eles a FUNAI, de forma 
marginalizada ou chamadas de “ET”, política utilizada 
durante todos esses anos. Em Roraima, durante 30 
ou 40 anos, sofremos essas ofensas. Já chegaram a 
chamar as cidades onde nós e nossas mães nasceram 
de prostíbulos e corrutelas. Temos absoluta certeza de 
que as índias e não�índias que lá nasceram não per-
tencem a essas corrutelas.

Aparentemente, cria-se um debate em que o 
Congresso e os não�índios pressionam os índios. Na 
verdade não é isso. A maioria dos índios de Raposa 
Serra do Sol são contra a forma de homologação apre-
sentada. Não temos medo de solicitar um plebiscito 
para que isso seja provado. Se incluírem a extinção do 
Município de Uiramutã, 90% dos índios não desejam 
uma demarcação dessa natureza. 

Já não estamos mais, falando como Governo 
Federal, atendendo sequer ao pedido dos índios. A 
vontade da maioria deles já não é mais a do Governo. 
O Governo acha que o índio não se deve manifestar. 
Temos a maioria, sim, de índios e a minoria de comuni-
dades pelas novas comunidades criadas. Se os outros 
índios não estão aqui, é porque não comungam com 
as ONGs. Então, eles não têm passagem aérea, que 
custa, em tarifa barata, R$ 1.400,00 para virem aqui. 
Alguém está pagando a passagem, se todos esses 
índios forem de Roraima. Alguns não são. Conheço 
alguns porque nasci na Raposa Serra do Sol. Conheço 
a Joênia e o Orlando, mas parte deles nunca vi por 
lá. Pode ser que não os tenha visto porque a região é 
muito grande. Às vezes, é um índio daqui de perto que 
está pegando carona nessa manifestação. Posso até 
estar errado. Pode ser que todos sejam, mas alguém 
pagou a passagem deles, mas não com dinheiro dos 
índios ou da FUNAI. Talvez de alguma ONG, do CIR 
ou da URIRI, que é para cuidar da saúde. Falta din-
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heiro para saúde, mas sempre há para esse tipo de 
manifestação.

Todas as áreas homologadas encontram-se em 
isolamento. A sociedade indígena já tem conhecimen-
to da prática do comércio. Portanto, o índio acaba se 
tornando alvo fácil para o contraventor. No Pará, onde 
começaram as primeiras demarcações, em menos de 
4 anos havia uma discussão sobre a venda de madeira. 
Por que o índio do Pará estava vendendo a madeira, 
que era para ser preservada? Porque precisava de 
dinheiro para sobreviver. O produto que estava na sua 
frente era a madeira, que foi vendida. Por que o índio 
de Roraima, da região de São Marcos, que está há tão 
pouco tempo homologada, isolada e desabitada, está 
vendendo maconha e gasolina? Por que é um produto 
que lá dá dinheiro. Essa gasolina é contrabandeada da 
Venezuela, onde custa 14 centavos. Eles passam pela 
fronteira, guardam nas comunidades indígenas, onde 
ninguém entra, para vender a um contraventor. Por 
que o índio de Rondônia está vendendo diamantes? 
Porque está bem perto dele. Ele venderá para quem? 
Também para um traficante de pedras preciosas. Por 
que o índio de Pernambuco está vendendo maconha? 
Porque o polígono da maconha deu a ele a opção de 
vendê�la para ganhar dinheiro. Índio também precisa 
de dinheiro para sobreviver. Eles não vivem como Adão 
e Eva ou jacaré-açu. Eles são seres humanos e têm 
as mesmas necessidades dos não�índios.

Na área de Raposa Serra do Sol, depois que se 
colocou aquela barreira pela SODIUR, já foram apre-
endidos mais de 20 quilos de entorpecentes pelos 
próprios índios. Com certeza, em toda aquela região, 
será o caminho mais próximo para conseguirem din-
heiro. Esse é um ponto importante que tenho debatido. 
A contravenção é a droga, o que é errado dentro das 
áreas isoladas das comunidades indígenas.

Deve-se dar ao índio estudo, condição de trabal-
har, salário digno, como disse a Dra. Joênia, que aqui 
se encontra e é advogada formada pela Universidade 
de Roraima, que tem um bom salário, que se veste 
bem, que não mais vive com o hábito de carregar o 
jamaxim na cabeça, mas carrega um notebook, que 
é mais leve, tem qualidade de vida muito melhor do 
que qualquer índia de lá que continua usando trajes 
antigos e carregando jamaxim na cabeça, raspando 
mandioca, dormindo e se alimentado mal, enfim, vi-
vendo em más condições. 

Temos de começar a entender que o índio não 
é um bicho da floresta que tem de continuar vigiando 
reservas ecológicas e vivendo em más condições, 
senão ele será alvo, sim, do narcotráfico, que se im-
planta na Amazônia numa velocidade muito grande e 

com alta capacidade de corrupção tanto do índio como 
dos não�índios pobres que vivem na reserva.

A outra questão é o desrespeito dos órgãos do 
Governo Federal. Há enorme desrespeito da FUNAI 
ao não valorizar pessoas importantes, pioneiros e até 
índios que se encontram na reserva e são contra aquela 
Fundação. E com isso se implanta o que se chama de 
falsa verdade. Cria-se uma notícia mentirosa, joga-se 
na grande imprensa, transforma-se em verdade e vira 
programa de governo, e se abrir o Governo passa a 
cometer o crime da inverdade. Agora mesmo a Polí-
cia Federal e o INCRA estão indo às fazendas dos ar-
rozeiros para medir as terras, porque não acreditam 
naquela gente nem no projeto da EMBRAPA. E ainda 
diz que o fazendeiro, aquele que visitamos, está vio-
lento. Eles alegam que precisam da Polícia Federal 
para dar segurança aos agentes do INCRA. Isso é 
conversa furada.

Em Roraima, dificilmente se encontra uma região 
onde agentes de órgãos do Governo Federal são ame-
açados.

A Delegacia do Trabalho de Roraima disse que 
no Estado não existe trabalho escravo. Todos entram 
naquela terra e dela saem, daí a dificuldade de fazer 
demarcação. Mais uma mentira implantada. O Gover-
no Federal está atuando em cima dessa nova mentira 
e está gastando dinheiro do cidadão, pois paga uma 
diária de 300 reais aos policiais federais. Nós não te-
mos 300 reais para pagar a um médico para ir à comu-
nidade indígena, a fim de consultar o índio ou o não-
índio pobre. O Governo tem desrespeitado os índios 
– das organizações indígenas SODIUR, ALIDICIR e 
ARIKON – contrários à demarcação. Os índios não são 
ouvidos, não têm dinheiro para pagar uma passagem, 
a fim de virem aqui defender seus direitos. O Governo 
desrespeita o Exército brasileiro, que se opôs à de-
marcação, chamando�o de estuprador; desrespeita o 
pequeno fazendeiro, o pequeno criador, o plantador 
de uma pequena rocinha de mandioca, o arrozeiro; e 
começa a desrespeitar o Congresso Nacional no mo-
mento em que atinge o Deputado Lindberg Farias. Esse 
parecer não é de V.Exa. Ele foi elaborado por meio de 
informações colhidas por nós na EMBRAPA, no Exér-
cito etc. e carrega o nome do Congresso Nacional. E 
se o Governo Federal não respeita um parecer dessa 
magnitude, desrespeita e marginaliza o Congresso Na-
cional. É preciso que Governo Federal, que administra 
em cima de mentira, desrespeita o cidadão de bem e 
agora quer desrespeitar o Parlamento nacional, tenha 
atenção para essa questão. Estamos chegando ao pon-
to de não mais acreditar no nosso Governo, no nosso 
País. E poderemos repetir o ato da Dra. Joênia, que, 
com todos os seus poderes dentro do Governo Fed-
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eral, da Igreja Católica, da FUNAI, do Conselho, teve 
de denunciar o Brasil na ONU como o país que mais 
demarcou área indígena no mundo. Aliás, um país que 
ainda tem reservas cruas para colocar o índio vivendo 
como vive, um país que, mesmo de maneira errada, pre-
cisa discutir uma política indigenista. Por quê? Porque 
perdeu-se a confiança, talvez porque tenha perdido a 
brasilidade. O Governo Federal marginaliza todos os 
que se opõem a essa política errada. Em Rondônia, 
todos vêem que a demarcação está errada, e pode-se 
cometer o mesmo erro em Roraima. Não podemos ser 
tratados como marginais pelo Governo Federal.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Agradecemos ao Deputado Dr. Rodolfo Pereira 
a participação. 

Deputado Dr. Rodolfo Pereira, V.Exa. tem toda 
autoridade de fazer essas explanações, visto que é 
de origem indígena.

Com a palavra o Deputado Francisco Ro-
drigues.

O SR. DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES 
– Sr. Presidente, Sr. Relator, meus caros colegas, sen-
horas e senhores, ouvi atentamente todas as manifesta-
ções e gostaria de deixar um registro. Sempre se tem 
pregado, principalmente algumas ONGs, que a bancada 
de Roraima tem de ser cristianizada, porque todos são 
contra a demarcação de áreas indígenas. Em nenhum 
momento ouvi qualquer Parlamentar, seja federal, seja 
estadual, posicionar-se contrariamente à demarcação 
de áreas indígenas – já estou nesta Casa há 4 man-
datos. Em nenhum momento a bancada federal nem 
a bancada estadual do Estado de Roraima foi contra 
a demarcação de áreas indígenas. O que reclamamos 
foi da forma como essas áreas são demarcadas, com 
laudos antropológicos duvidosos, cheios de vícios, o 
que condenamos. Veio a demarcação de uma imensa 
área dos ianomâmis. Nem por isso tivemos a conde-
nação total do ato, porque ouvimos do próprio Presi-
dente, à época Fernando Collor, que estava sendo 
pressionado pelo Banco Mundial, em função de acor-
dos firmados. Achamos que os ianomâmis, que têm 
característica própria, que são considerados ainda nô-
mades, realmente estão ali procurando se multiplicar, 
apesar da FUNAI.

A área Raposa Serra do Sol ora em discussão é 
de aproximadamente 1 milhão e 700 mil hectares. O 
que se está questionando não é a demarcação con-
tínua, mas exatamente aquela proposta. Apesar de não 
conhecer o Estado – eu me surpreendi com o parecer, 
obviamente embasado em informações –, o Depu-
tado Lindberg Farias teve enorme prudência de ouvir 
todos os segmentos e, ao mesmo tempo, o cuidado 

de direcionar o seu parecer no sentido de acomodar 
interesses até do Estado – e ficamos do lado de cá –, 
para que Roraima possa se desenvolver. Em nenhum 
momento essas questões podem ser tidas como con-
flituosas. Quando alguém se manifesta aqui – e eu me 
refiro aos Deputados Lindberg Farias e Jair Bolson-
aro – sobre a preocupação com a soberania, trata-se 
de uma questão visível, de juízo de valor inarredável 
daqueles que estudam questões geopolíticas, geoes-
tratégicas. Hoje, neste cenário em que vivemos, em 
que o mundo vive, não há como dizermos que aquela 
região, principalmente a Amazônia, está isenta da 
cobiça internacional, com tudo que tem de riquezas. 
Diria até que importantes veículos de comunicação, da 
grandeza da revista ISTOÉ, mostram, sem a ação, a 
participação e a consulta a qualquer um de nós, que 
assim entendemos, matérias de extremo valor para a 
sociedade brasileira, particularmente para a população 
de Roraima, para os seus representantes neste Parla-
mento, que casualmente somos nós mesmos. Gostaria 
que ficasse registrada essa observação.

A revista ISTOÉ desta semana publicou maté-
ria, cuja manchete de capa é Soberania Ameaçada. 
Chama a atenção para 3 itens: Porque o governo so-
fre pressões internacionais para revelar a inovadora 
tecnologia brasileira de enriquecimento do urânio; A 
Amazônia se transforma em paraíso de ONGs euro-
péias e americanas; A polêmica demarcação da Ra-
posa Serra do Sol, reserva indígena na fronteira com 
a Guiana e a Venezuela. Esse último tema de debate 
aqui hoje.

Eis aqui a revista ISTOÉ, que mostra, com mi-
nudência de detalhes, a preocupação de jornalistas ab-
solutamente competentes no nível de detalhadamento 
de suas matérias, com dados que assustam a nós, 
brasileiros. Isso tem de ser dito. A questão da demar-
cação, com os excessos e alguns elementos, pode ser 
discutida, chegando�se a um acordo, e pode acomodar 
nesse largo estuário questões indígenas. Observem, 
não fomos nós, porque se aqui estivesse mostrando 
algumas fotos seria de origem duvidosa, na área dos 
ianomâmis os pelotões do Exército brasileiro. Não so-
mos nós Parlamentares. Identificaram e questionaram 
elementos de ONGs que hastearam a bandeira da Co-
munidade Econômica Européia na área dos ianomâmis. 
Nós que já vivemos em Roraima há 22 anos e repre-
sentamos por 14 anos consecutivos aquele Estado 
nesta Casa, já ouvimos conversas escabrosas sobre 
a Amazônia. Não gostaria, nobre Deputado Moacir Mi-
cheletto, de entrar numa rota de colisão mais forte com 
a questão pura e simples da demarcação, até porque 
há fatos que nos assustam e nos amedrontam, como 
o caso da índia macuxi, hoje advogada, Dra. Joênia, 
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que denunciou nosso País na ONU e reivindicou no 
exterior direitos que os índios têm no Brasil. E falou 
com muita propriedade o nobre Deputado de origem 
macuxi, filho de índia, Dr. Rodolfo Pereira. São essas 
questões que nos assustam. Quando conversamos 
com estrategistas, com estudiosos da USP, com pro-
fessores da Universidade de Brasília, quando vemos 
com minudência de detalhes a questão da soberania 
sendo discutida no mundo inteiro, nós nos assusta-
mos. Tudo isso foi publicado pela ISTOÉ, revista pela 
qual temos a mais alta respeitabilidade, que mostra a 
preocupação dessas áreas contínuas.

Faço outra crítica à postura do Presidente da 
FUNAI. Nem na época do Collor – eu já estava nesta 
Casa – vi um Presidente da FUNAI tão irresponsável 
quanto este que está aí, querendo encurralar o Con-
gresso, o que é difícil, tratando com menosprezo um 
Deputado da base aliada do Governo, Lindberg Farias, 
mostrando a sua incapacidade para o caso. Trata-se 
de uma questão de acomodar interesses. Temos de 
entender que o Presidente da FUNAI está ali como o 
algodão entre os cristais, são problemas de um lado 
que ele tem por força do ofício de defender e, de outro, 
são interesses nacionais que estão em jogo. 

Nobre Presidente, essa questão transcende a 
situação localizada da demarcação Raposa Serra do 
Sol. Concordo com o nobre Deputado que me ante-
cedeu, quando dizia da preocupação com o problema 
da soberania e com o desejo de que esse fato não 
continue se arrastando. Não é isso que queremos. Nós 
queremos tão simplesmente que o Governo tenha ra-
cionalidade ao demarcar essas áreas e não esterilizar 
o desenvolvimento de um Estado que faz parte da Fed-
eração brasileira, com todos os seus problemas, com 
todos os seus vícios. Nós queremos ver essa questão 
resolvida para que possa acomodar a situação dos ín-
dios que estão naquela área e também, obviamente, 
dar condições ao Estado de desenvolver-se.

Hoje, 14 de abril de 2004, quero deixar registrado 
que, independente da demarcação, contínua ou não, 
é preciso bastante cuidado porque a relação entre os 
macuxis, os uapixanas, os taulipangues, os patamonas 
e outros não é amistosa. Entre as várias etnias não ex-
iste uma ação amistosa. Essa história de demarcação 
contínua colocando todas essas etnias juntas é muito 
perigosa. E, oxalá, daqui a alguns meses ou anos não 
tenhamos de recorrer aos Anais desta Casa para dizer 
que tínhamos razão. Esse é um problema que compete 
à FUNAI, se é que ela vai cuidar dos índios, mas tam-
bém nos preocupamos porque ouvimos declarações 
extremamente duras e perigosas de diferentes etnias 
daquela área. 

Portanto, gostaria de pedir prudência na con-
clusão desse trabalho, porque realmente queremos 
que o País saia dessa rota de colisão em que vive 
mergulhado: os sem-terra, a violência no Rio de Ja-
neiro etc. Infelizmente, o Governo está perdendo o 
controle do País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Com a palavra o Deputado Alceste Almeida, 
último orador.

O SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA – Sr. 
Presidente, Sr. Relator, em primeiro lugar, quero manife-
star minha solidariedade ao Deputado Lindberg Farias, 
que tem feito um trabalho sensato, equilibrado, pedindo 
o mínimo para uma parte que centenariamente lá está 
assentada, que no passado, ao formarem vilas e nú-
cleos populacionais, foram os guardiões das nossas 
fronteiras, o que resultou na sede Municipal do Uira-
mutã, a mais setentrional do Brasil.

Manifesto também meu repúdio ao Presidente da 
FUNAI por essa conceituação descabida que tentou 
imputar à sensatez do Deputado Lindberg Farias, que 
tem conduzido essa questão com equilíbrio e sobrie-
dade, tentando conciliar as partes. Se a FUNAI não 
tivesse criado problemas, as coisas estariam acomo-
dadas como vinha acontecendo anos a fio.

Enalteço a decisão de se prorrogar a votação 
desse parecer, porque tenho a expectativa de, nessa 
busca, encontrarmos acomodação de todas as partes, 
porque não é justo suprimir cidades, vilas, plantios. E 
tem, sim, que fazer demarcação. Os índios merecem 
ter suas terras, e dá para conciliar tudo isso. 

Portanto, acredito ser de bom alvitre a prorroga-
ção da votação para a próxima semana, como já foi 
estabelecida no início desta reunião, na expectativa 
de que o CIR, o CIMI, os representantes das comu-
nidades indígenas que merecem e precisam dessas 
demarcações cedam um pouco, porque aceitamos 
a demarcação, achamos que ela deva ser feita, mas 
não de maneira extravagante, descabida, fugindo do 
limite de ocupação do que lá já existe, e que o nosso 
Estado não sofra nenhum prejuízo. A grande maioria 
das comunidades indígenas não quer essa demarca-
ção contínua, porque precisam dos núcleos habitacio-
nais para escoar seus produtos, precisam das sedes 
municipais, seja de Uiramutã, seja de Pacaraima, pre-
cisa de ligações rodoviárias com a Capital para levar, 
vender e comprar produtos, para procurar assistência 
à saúde, que a FUNAI deixou de dar por incompetên-
cia, passando a ser da competência da FUNASA, que 
também não vem cumprindo com essa obrigação ad-
equadamente. 
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A ação da FUNAI não é apenas demarcar. Não 
adiante demarcar e deixar o índio sem a assistência 
e o conforto tão alvejados pela civilização. O índio 
merece energia elétrica, para ter geladeira, ventilador. 
O índio da reserva Raposa Serra do Sol já não é mais 
um silvícola nu. Aliás, ficam quase nus quando vêm a 
Brasília. Aí, sim, se vestem, se pintam e usam penas. 
Mas lá andam de calça jeans, de camisa, têm carteira 
de trabalho, de identidade, título de eleitor e muitos são 
até Vereadores, Prefeitos ou Vice-Prefeitos. 

Portanto, gostaríamos que a FUNAI retroagisse 
nessa ambição desmesurada, para que essas partes 
pudessem conviver harmoniosamente, como sempre 
viveram. Esta a nossa expectativa.

Fica, então, o meu elogio à Comissão pela pror-
rogação da votação do parecer para a outra semana.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Sr. 
Presidente, antes de terminar a reunião, peço licença 
a V.Exa. para dizer o seguinte: como os que estão nos 
ouvindo não podem se manifestar e uma das pessoas 
presentes foi citada por um membro da Comissão, 
gostaria de ler um manifesto pacífico.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Nobre Deputado, temos mais um Parlamen-
tar inscrito, a Deputada Maria Helena. Após a fala de 
S.Exa., darei a palavra a V.Exa. 

Peço ao Deputado Jair Bolsonaro que me substi-
tua na Presidência, pois tenho que me retirar. 

A SRA. DEPUTADA MARIA HELENA – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados, também quero apre-
sentar meus cumprimentos ao Relator pelas soluções 
democráticas que propõe em seu parecer no tocante 
à reserva Raposa Serra do Sol, uma vez que S.Exa. 
respeita interesses de ambas as partes. Sabemos que 
nem tudo poderá ser atendido, que as partes sairão 
prejudicadas em algum ponto, mas S.Exa. apresenta, 
de forma democrática, soluções que respeitam os in-
teresses de ambas as partes.

Enfatizando o que foi publicado na revista ISTOÉ 
desta semana, quero dizer que em 1988 eu era Dire-
tora de Planejamento e Administração da Secretaria de 
Saúde do Estado. Naquela época, trabalhávamos em 
articulação com a Fundação Nacional de Saúde. E as 
ONGs Médicos do Mundo, da França, e Médicos sem 
Fronteira, da Holanda, em convênio com o Governo 
brasileiro, prestavam assistência aos índios ianomâmis. 
Naquela época, ainda não havia sido realizada a de-
marcação da área ianomâmi. E alertamos a Fundação 
Nacional de Saúde sobre o fato de que esses médicos 
estavam fazendo experiências e até roubando dos nos-
sos índios seus conhecimentos sobre o uso de ervas 
medicinais. E a Fundação Nacional de Saúde não to-

mou nenhuma providência. O Governo do Estado vem 
dando esse alerta desde aquela época. 

Há muito tempo, o Brasil conhece os fatos apre-
sentados aqui. Mas essa é uma questão que tem de 
ser levantada, não podemos ficar de olhos fechados. 
Sabemos que no Estado de Roraima há muitas or-
ganizações não governamentais atuando em nossas 
reservas, e o Brasil não tem como fiscalizar, o con-
tingente do Exército não é suficiente para fazer uma 
fiscalização efetiva em toda a área. 

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jair Bolsonaro) – 

Com a palavra o nobre Deputado Eduardo Valverde.
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Sr. 

Presidente, a Sra. Joênia foi citada nominalmente nesta 
reunião. Por isso, S.Sa. mandou-me por escrito uma 
manifesto, cujo teor eu gostaria de dar conhecimento 
aos integrantes da Comissão.

“Sou brasileira, assim como os demais 
indígenas que estão aqui, que são descenden-
tes dos primeiros habitantes do Brasil e que 
definiram esse território brasileiro no Norte. 

Os interesses particulares não poderão 
sobrepor-se aos povos indígenas, aos inter-
esses gerais da Nação. 

Os povos indígenas têm, sim, muita edu-
cação, tanto que estão fazendo uma manifesta-
ção pacífica, que tem cheiro de terra, porque 
é da terra que vivem.” 

De maneira pacífica e ordeira, a Dra. Joênia pe-
diu-me que lesse esse manifesto. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Feita a leitura do manifesto, quero dizer aos Srs. 
e as Sras. Deputadas, aos índios e demais presentes 
que esta Presidência deseja fazer um importante es-
clarecimento. 

Primeiro, apoiamos o parecer do eminente Depu-
tado Lindberg. Um parecer corajoso, responsável, que 
retrata a verdade daquilo que vimos e sentimos nas nos-
sas audiências públicas. Enfim, trata-se de um parecer 
que não pode ser colocado em dúvida. E não podemos 
admitir que o Presidente da FUNAI agrida o Parlamento 
brasileiro. Este Parlamento não vai andar de joelhos, 
não vai dobrar-se à pressão, mesmo com denúncias 
na ONU, porque quem tem de falar pelo Brasil é esta 
Casa. Este é um ponto muito importante. 

Quero deixar bem claro que estamos fazendo um 
trabalho sério, concomitantemente com os nossos cole-
gas do Senado Federal, inclusive atendendo à solicita-
ção do nobre Relator e do Deputado Eduardo Valverde 
para que esse parecer pudesse ter mais dias para ser 
discutido e aprimorado – e esta é a vontade do Relator. 
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Assim, estamos adiando a próxima reunião para o dia 
27. Nesse interregno, esta Comissão terá condições, 
na pessoa do Relator, de absorver mais informações. 
E tudo o que foi dito aqui foi na procura de um enten-
dimento, porque esta é a Casa do entendimento. 

Repito: o parecer do Deputado Lindberg Farias 
tem consistência, é responsável e, acima de tudo, 
retrata o que a Comissão viu e sentiu nas audiências 
públicas. Além de tudo, procurou nas nossas audiências 
públicas absorver informações de outras lideranças.

Antes de encerrarmos a presente audiência públi-
ca, quero colocar em votação a ata da reunião anterior. 
Uma vez que ela já foi distribuída, indago ao nobre 
Deputado Jair Bolsonaro ou ao Deputado Eduardo 
Valverde a necessidade da sua leitura. 

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Sr. 
Presidente, peço a dispensa da leitura da ata. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Dispensada a leitura da ata.

Agradecemos a presença a todos. Até o dia 27.
Está encerrada a presente reunião.
ATA DA 10ª REUNIÃO, REALIZADA EM 27 DE 

ABRIL DE 2004.
Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil 

e quatro, às quinze horas e dois minutos, no plenário 
número quatro, do anexo 2, da Câmara dos Deputados, 
sob a Coordenação do Deputado Moacir Micheletto, 
reuniram-se, ordinariamente, os Deputados membros 
da Comissão Externa destinada a avaliar “in loco”, a 
situação da demarcação em área contínua da reserva 
indígena “Raposa Serra do Sol”, no Estado de Roraima. 
Estiveram presentes os Deputados Moacir Micheletto, 
Coordenador; Lindberg Farias, Relator; Asdrubal Ben-
tes, Colbert Martins, Coronel Alves, Eduardo Valverde, 
Jair Bolsonaro, José Rocha, Luis Carlos Heinze e Mussa 
Demes. Deixaram de comparecer os Deputados Nicias 
Ribeiro, Perpétua Almeida e Zenaldo Coutinho. Com-
pareceram também os Deputados: Dr. Rodolfo Pereira, 
Almir Sá, Maria Helena, Suely Campos, Luciano Castro 
e Alceste Almeida, autor do requerimento que criou a 
Comissão, todos integram a bancada Federal de Ro-
raima e participaram como não-membro. Abertura: 
Havendo número Regimental, o Senhor Coordenador 
declarou aberta a presente reunião. Ata: Tendo em 
vista a distribuição antecipada de cópias da Ata da 
reunião realizada no dia quatorze do mês em curso. 
O Deputado Asdrubal Bentes solicitou a dispensa da 
leitura da Ata, no que foi atendido. Em discussão. Não 
havendo nenhuma Parlamentar inscrito para discutir. A 
discussão foi encerrada. Em votação, a Ata foi aprovada 
sem restrições. Expediente: 1 – Ofício nº 66/04, da 
Senhora Deputada Perpétua Almeida, justificando a sua 
ausência na reunião da Comissão, realizada no dia 14, 

próximo passado, em razão de compromissos político-
partidário no Estado do Acre. Ordem do Dia: Votação 
do Relatório Final oferecido pelo Relator, Deputado 
Lindberg Farias. O Relator teceu algumas considera-
ções sobre o Parecer. O Deputado Eduardo Valverde 
apresentou reclamação com fundamento nos artigos 
96 combinado com o artigo 55 do Regimento Interno. 
O referido Parlamentar questionou que esta Comissão 
não têm competência para deliberar o Relatório que, 
de acordo com o Ato da Presidência desta Casa, que 
criou a Comissão com o único propósito de: “avaliar, “in 
loco”, a situação da demarcação em área contínua da 
reserva indígena Raposa Serra do Sol, no estado de 
Roraima”, datado do dia 5/2/04. O Deputado Asdrubal 
Bentes apresentou questão de ordem, para contraditar, 
com base no art. 95, parágrafo 6º do Regimento In-
terno. O Coordenador informou que esta Comissão foi 
criada conforme citou o Deputado Eduardo Valverde e 
que, ao final dos trabalhos, concluirá por um Relatório, 
o qual será submetido a deliberação deste Colegiado. 
Dessa forma, declarou improcedente a reclamação e 
anunciou que caberá recurso ao Presidente da Câmara 
dos Deputados, nos termos do artigo 96, parágrafo 2º 
do Regimento Interno. O Autor da reclamação comu-
nicou que recorrerá da decisão desta Comissão Ex-
terna. O Coordenador colocou em votação o Relatório 
Final oferecido pelo Relator, Deputado Lindberg Farias 
e consultou se há algum Parlamentar que gostaria de 
encaminhar a votação. O Deputado Eduardo Valverde, 
embora tendo que discordar parcialmente do Relator, 
encaminhou o voto contrário. Em votação o Relatório 
Final. Participaram da votação nominal os Deputados 
Lindberg Farias, José Rocha, Mussa Demes, Asdrubal 
Bentes, Moacir Micheletto, Luis Carlos Heinze, Jair 
Bolsonaro, Coronel Alves e Colbert Martins, que vo-
taram “sim”, com o Relator. O Deputado Eduardo Val-
verde votou contra o Parecer. Portanto, foi aprovado o 
Relatório Final, com 9 (nove) votos favoráveis ao texto 
do Relator e 1 (um) voto contrário. Participaram dos 
debates, na ordem de inscrição, os Deputados Luciano 
Castro, Dr. Rodolfo Pereira, Almir Sá, Asdrubal Bentes, 
Alceste Almeida e o Pastor Frankemberg. O Senhor 
Coordenador registrou a presença, nesta sessão, do 
Senador Augusto Botelho. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Coordenador encerrou a re-
união às dezesseis horas e dez minutos, e para constar, 
eu, ,  José Maria Aguiar de Castro, secretário, lavrei a 
presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Coordenador, Deputado Moacir Micheletto e 
será encaminhada à publicação no Diário da Câmara 
dos Deputados. O inteiro teor da reunião foi gravado e 
as notas taquigráficas, após decodificadas, farão parte 
integrante desta Ata. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Havendo número regimental, declaro abertos 
os trabalhos da Comissão Externa destinada a avaliar, 
in loco, a situação da demarcação em área contínua 
da reserva indígena Raposa Serra do Sol, no Estado 
de Roraima.

Tendo em vista a distribuição antecipada de có-
pias da ata da reunião realizada no dia 14 de abril, 
indago aos Srs. Parlamentares sobre a necessidade 
de sua leitura.

(Não identificado) – Sr. Presidente, requeiro a 
dispensa da leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Requerida a dispensa da leitura da ata.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, em vota-

ção.
Aqueles que forem favoráveis permaneçam como 

se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A Secretaria recebeu a seguinte correspondência: 

Ofício nº 66, de 2004, da Deputada Perpétua Almeida, 
justificando sua ausência na reunião da Comissão do 
dia 14 de abril, em razão de compromisso político-par-
tidário no Estado do Acre.

Ordem do Dia.
Esta reunião tem como finalidade votar o relatório 

final oferecido pelo Relator, Deputado Lindberg Far-
ias.

Lembro aos nobre pares que na reunião ordinária 
do dia 6 de abril de 2004 todos os Parlamentares in-
scritos usaram da palavra para discutir o relatório fi-
nal. Portanto, naquela oportunidade foi encerrada a 
discussão.

Concedo a palavra ao Sr. Relator, Deputado Lind-
berg Farias, para que faça a réplica, pelo prazo que 
considerar necessário, e possa sanar as dúvidas le-
vantadas pelo Deputado Eduardo Valverde.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Sr. 
Presidente, tendo em vista que a minha afirmativa foi 
anterior ao início oficial dos trabalhos, gostaria de re-
tomar a discussão e expor essa premissa básica.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Mesmo 
informalmente, ouvi o que V.Exa. tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Creio que o Sr. Relator estava atento às obser-
vações de V.Exa., Deputado Eduardo Valverde.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, devo dizer inicial-
mente que não é necessária a aprovação pelo Plenário 
da Câmara dos Deputados para que possamos enviar 
indicação ao Presidente da República. Na verdade, cada 
Parlamentar pode fazê-lo. Esta Comissão, é lógico, tem 

todos os poderes para enviar indicação ao Presidente 
da República, apresentando sugestões a S.Exa.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tentarei ser 
o mais breve possível, porque já discutimos bastante 
o assunto. Este relatório foi apresentado há 1 mês e 
travamos vários debates nesta Comissão.

As nossas teses foram confirmadas pelos fatos 
lamentáveis ocorridos em Rondônia, na área indíge-
na Roosevelt. Os Srs. Deputados devem se lembrar 
de que, quando apresentamos, nesta Comissão, a 
proposta de exclusão de uma faixa de 15 quilômet-
ros de fronteira, foi travado profundo debate. Alguns, 
a exemplo do Presidente da FUNAI, chegaram a nos 
atacar, dizendo que essa era uma tese ultrapassada 
e que a demarcação proposta não oferecia qualquer 
risco à segurança nacional. Estou dizendo que esses 
fatos lamentáveis comprovam que estávamos certos 
quanto à preocupação com a segurança nacional, 
porque temos de tirar lições, repito, do que ocorreu 
em Rondônia, na área indígena Roosevelt.

Assim como em Raposa Serra do Sol, também 
na área indígena Roosevelt há garimpo ilegal, feito por 
garimpeiros e índios. Em Raposa Serra do Sol há não 
só diamante, mas também ouro, ametista e cobre. Mas 
em Raposa Serra do Sol há um agravante, estamos 
falando de faixa de fronteira.

O que mais me chamou a atenção no episódio 
da área indígena Roosevelt foi que a Polícia Federal 
demorou 8 dias para entrar naquele local. Tenho certe-
za de que, logo no início, 3 corpos foram encontrados, 
mas as 26 vítimas posteriores poderiam ter sido salvas 
se a Polícia Federal tivesse entrado lá dentro naquele 
momento. Estou convencido disso. O mais grave é a 
Polícia Federal precisar de autorização da FUNAI para 
entrar naquela área.

No caso de Raposa Serra do Sol, por termos 
imensa faixa de fronteira, vamos simplesmente abrir 
mão da sua fiscalização. É o que representa a ho-
mologação, nos termos propostos pelo Presidente da 
FUNAI. Ele quer que abramos mão da fiscalização de 
nossas fronteiras. Significa um convite a contraband-
istas e a narcotraficantes. É o mesmo que dizermos: 
podem entrar, porque há uma imensa área de nosso 
território sem fiscalização de fronteira.

Em meu relatório já me referi à nossa preocupa-
ção com a limitação às ações do Exército. É preciso 
dizer que uma ONG entrou com ação para tentar impe-
dir a instalação do pelotão de fronteira em Uiramutã e 
ganhou a liminar. Ela conseguiu atrasar essa instalação 
por 4 meses. Finalmente, conseguimos a instalação do 
pelotão de fronteira do Exército em Uiramutã.

Existe uma campanha, que eu chamo de oposição 
sistemática, contra a atuação do Exército naquela 
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região. Infelizmente, o Exército ainda não tem poder de 
polícia na fronteira. Há um projeto muito interessante, 
de autoria do Senador César Borges, sobre o qual esta 
Casa terá de se debruçar. Ele dá poder de polícia ao 
Exército em faixa de fronteira. Mas, infelizmente, esse 
projeto ainda não foi aprovado nesta Casa.

Estou convencido de que a tese que levanta-
mos naquele momento é correta. Além da questão do 
garimpo ilegal e do narcotráfico, temos ainda a da vio-
lência no País. Sou do Rio de Janeiro. No meu Estado 
o problema da violência sempre nos leva à discussão 
sobre as fronteiras.

Penso que a exclusão dos 15 quilômetros é uma 
solução criativa desta Casa, que foi incorporada pelo 
Senado e terá de ser analisada pelo Presidente da 
República. Sem dúvida alguma, essa exclusão dará 
maior liberdade à atuação da Polícia Federal e do 
Exército na região.

A partir de nossa visita à reserva indígena Raposa 
Serra do Sol, a várias malocas e de conversas com 
diversas entidades indígenas, verificamos que existe 
profunda divisão entre os índios. Sempre tivemos a 
preocupação de garantir os direitos dos índios. Por isso, 
queremos fazer o relatório de tal forma que o Presi-
dente homologue o mais rápido possível a criação da 
reserva indígena Raposa Serra do Sol. Mas também 
queremos a pacificação da região. Não queremos que 
Roraima vire uma nova Rondônia.

Na reunião anterior eu disse ao Presidente da 
FUNAI, que é autoridade pública e representa o Gov-
erno Federal, que S.Sa., em vez de ajudar a pacificar 
os conflitos, funciona como incendiário – ele que de-
veria agir como bombeiro.

Falamos sobre a profunda divisão entre os índios. 
Sabemos que há duas principais entidades na região: 
o CIR e a SODIUR. Também temos ciência de que o 
clima entre essas entidades é de radicalização.

Na visita que fizemos à comunidade do Flechal, 
ouvimos o que os índios diziam sobre o CIR – os de-
poimentos estão aqui, comprovando isso. De outro 
lado, também observamos comentários do CIR sobre 
a SODIUR.

Já manifestei ao Presidente da República, e es-
tou deixando expressa no relatório, minha preocupa-
ção no sentido de que a homologação proposta pelo 
Presidente da FUNAI, sem buscar a pacificação do 
Estado de Roraima, possa levar a conflitos violentos 
entre índios naquele Estado. Essa seria a pior situa-
ção a que poderíamos assistir, no caso específico da 
reserva indígena Raposa Serra do Sol.

No relatório também exponho minha preocupação 
com Roraima. Todos sabemos do problema fundiário 
que ali existe. A sua transformação de Território para 

Estado trouxe uma série de problemas. Um deles diz 
respeito à reserva Raposa Serra do Sol. 

Sempre afirmo que as plantações de arroz, que 
correspondem a 0,6% da área da Raposa Serra do 
Sol ou a 12 mil hectares de área plantada, equivalem 
a 10,25% do PIB do Estado, sendo que 80% são pro-
venientes do FPE. Ou seja, mais da metade de todas 
as atividades econômicas do Estado de Roraima estão 
concentradas nessa área.

É preciso que se diga que sobrevoamos toda 
aquela região. Um dia desses o jornal Folha de S.Paulo 
publicou matéria dizendo que nosso relatório pratica-
mente previa o desmatamento da Amazônia. Na reserva 
indígena Raposa Serra do Sol, ao contrário do que 
ocorre na área ianomâmi, que é sempre usada como 
exemplo, há índios muito integrados e grandes campos 
lavrados. Esse fato é desconsiderado por alguns. 

Repito: sobrevoamos toda aquela área. De fato, 
há um problema sobre o qual a FUNAI e o Governo 
Federal terão de se debruçar: como poderemos levar 
produção para aquela área, isto é, como os índios 
poderão receber incentivos? A FUNAI e os órgãos 
competentes terão de fazer isso. O Ministério do Desen-
volvimento Agrário terá de analisar a questão. Quando 
conversamos com qualquer tribo ou entidade indígena, 
verificamos que há a agricultura familiar e a criação de 
gado, mas todos querem desenvolver atividades com 
maior dinamismo e força. Para isso precisam do apoio 
da FUNAI e do Governo Federal.

Portanto, vários aspectos envolvem a questão. 
Existe uma série de problemas. Há conflitos entre os 
índios, o problema da cidade de Uiramutã, aqui tam-
bém muito debatido. 

Visitei Uiramutã. Não podemos considerar aquele 
local como uma cidade de invasores ou de garimpeiros. 
Quem vai a Uiramutã se surpreende ao encontrar uma 
cidade indígena, composta por índios e não-índios, 
que são a minoria. Existe um processo antigo de mis-
cigenação, que remonta ao início do século passado. 
Vimos que a cidade vive em estado de permanente 
pânico. Presenciei vários depoimentos – está presente 
a Prefeita de Uiramutã, Sra. Florany Mota –, como o 
de uma índia que dizia ser filha e neta de índios, mas 
que estava casada com um cearense. Se o projeto for 
homologado da maneira como propõe o Presidente da 
FUNAI, teremos a extinção do Município de Uiramutã 
e a expulsão de todos os não-índios, o que vai criar 
clima de muita insegurança na região.

Esta Comissão realizou audiência pública no Mu-
nicípio de Uiramutã. Vimos faixas e cartazes, e o slo-
gan da cidade era de resistência. Afirmavam que iriam 
resistir, que não aceitariam a extinção do Município e 
que não sairiam de suas casas.
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Volto mencionar nossa preocupação com a paci-
ficação da região. Temos de garantir os direitos indí-
genas, mas pacificando a região.

Sr. Presidente, o nosso relatório aborda os prob-
lemas sociais e federativos, a situação econômica do 
Estado de Roraima, a existência do Município e de 
áreas produtivas no interior da reserva indígena Ra-
posa Serra do Sol, o problema de segurança nacional, 
que já abordei. 

Quero frisar outros aspectos, para concluir minha 
intervenção.

No relatório, argumentamos sobre a criação da 
faixa de 15 quilômetros de fronteira. Afirmei que vários 
motivos nos levaram a essa posição. O primeiro deles 
é sabermos que se trata de área de conflitos históricos. 
Existe um antigo litígio entre a Venezuela e a Guiana, 
que remonta ao ano de 1840. A Inglaterra, ao fazer o 
mapa daquela região, fez uma divisão, criando prob-
lema com a Venezuela. Em 1899, um tribunal arbitral 
internacional decidiu sobre aquela área. Em 1869, os 
índios macuxis e wapixanas tentaram construir um pro-
cesso de rebelião, que foi abafado. O Exército da Ven-
ezuela entrou e resgatou os índios que fizeram aquele 
levante. Inclusive, eles foram abrigados na cidade de 
Santa Helena, que esta Comissão teve o prazer de 
conhecer. Esse conflito ainda existe. Há uma moratória 
construída entre a Venezuela e a Guiana, que acabou 
em 1981. A Venezuela está reivindicando a área. Há 
outros problemas. 

A homologação, da forma como quer o Presidente 
da FUNAI, vai causar um despovoamento da região, o 
que contraria toda a lógica de vivificação das fronteiras 
como aspecto central de sua defesa. 

Entre os pontos que argumentei estão a oposição 
sistemática que algumas ONGs fazem à atuação do 
Exército. Algumas delas desenvolvem abertamente 
campanhas no sentido de considerar e tratar algumas 
áreas já demarcadas como nações indígenas. Sempre 
citei o caso da área indígena ianomâmi. Enquanto te-
mos a clara preocupação com a demarcações de áreas 
indígenas, do outro lado da fronteira já existem áreas 
indígenas demarcadas. O que mais nos impressiona é 
que o Brasil tem 9 milhões de hectares, 8 milhões de 
hectares no lado da Venezuela e as linhas se encon-
tram. O Governo da Venezuela fez sua demarcação e 
nós fizemos a nossa. Trata�se de demarcação em que 
as linhas se encontram. Mostra que ali há um projeto 
articulado – chega a 17 milhões de hectares. 

Posso citar dezenas de ONGs que defendem 
abertamente a tese de autodeterminação e soberania 
desses povos indígenas. 

Inseri 2 textos de ONGs que falam sobre o as-
sunto. Temos vários outros. Elas usam o seguinte ar-

gumento: por serem um povo só, por terem apenas 
um território, uma cultura própria e a mesma língua, 
seriam consideradas nações autônomas.

Também coloquei no meu texto um trecho do site 
da ONU sobre a Declaração Universal dos Direitos dos 
Povos Indígenas. Não foi aprovada, mas já está no 
site. O primeiro item fala sobre a desmilitarização de 
áreas indígenas; o terceiro, sobre autodeterminação 
e soberania dos povos indígenas. Esse é um debate 
a ser feito no País. 

Atualmente a Defesa Nacional está completa-
mente negligenciada nesse processo de demarcação 
de faixa de fronteira. Pergunto: quem deve dizer se 
determinada demarcação em faixa de fronteira põe 
em risco a segurança nacional? Da forma como é 
feito o processo, quem diz é a antropóloga da FUNAI. 
Estamos pedindo que o Conselho de Defesa Nacio-
nal seja ouvido. 

O art. 91 da Constituição obriga a convocação do 
Conselho de Defesa Nacional, quando se utiliza a faixa 
de fronteira. Nenhum órgão ou instituição responsável 
pela segurança nacional é ouvido sobre a questão. En-
tendo até que haja polêmicas, que alguns pensem que 
se trata de debate exagerado sobre questões nacio-
nais. Mas quem deve decidir sobre isso? Quem deve 
dar a opinião final sobre se a soberania está sendo 
colocada em risco ou não? Tem de ser o Conselho de 
Segurança Nacional. É isso que estamos enfatizando 
no relatório. 

Por fim, volto a repetir meu argumento inicial: 
estou convencido de que a demarcação, como quer o 
Presidente da FUNAI, Dr. Mércio Pereira, deixa-nos vul-
neráveis ao narcotráfico, ao garimpo ilegal e à biopira-
taria. Isso é seríssimo. E novamente em relação ao caso 
dos Cinta Larga – volto a eles –, o valor que se men-
ciona... Estou dizendo isso porque vários Deputados 
e Senadores já começaram a coletar assinaturas para 
instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito 
Mista sobre garimpo ilegal em terras indígenas.

No caso da área indígena Roosevelt, em Rondô-
nia, estão calculando em 1 bilhão por ano o valor ali 
envolvido. Imaginem isso em faixa de fronteira com 
essas riquezas todas, com dificuldade de atuação da 
Polícia Federal. Estou convencido de que é crime de 
lesa-pátria demarcar a área desse jeito.

É preciso que haja responsabilidade. Por isso, 
peço aos nobres Parlamentares que aprovemos este 
relatório, como fez o Senado Federal, que pela manhã 
aprovou um relatório que apresenta as mesmas sug-
estões ao Presidente da República.

Achamos que uma posição adotada pela Câ-
mara dos Deputados e o Senado Federal juntos com 
certeza será levada em consideração pelo Presidente 
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da República no momento de decidir como homologar 
Raposa Serra do Sol. S.Exa. sempre tem dito que quer 
homologá-la rapidamente, mas que, para isso, tem de 
encontrar uma saída política e pacificar a região. En-
tendo que esse é o mesmo objetivo desta Comissão.

Quero agradecer aos Consultores Legislativos que 
nos ajudaram na confecção do relatório, viajaram com 
a Comissão a Roraima, dedicaram vários dias a este 
trabalho e a cada um dos Parlamentares que enfrenta-
ram o debate, que – volto a dizer – não é simples.

Em alguns momentos, no início da discussão, 
tentaram nos colocar a pecha – até por nossa atua-
ção política, ao longo dos tempos, no sentido de lutar 
sempre em defesa das minorias, dos explorados, de 
todos os povos oprimidos do País – de que tentativa de 
pacificar a região na homologação significava posição 
contrária à causa indígena.

Ao longo de todo o debate isso me incomodou 
muito. Longe de mim e desta Comissão tomar qualquer 
decisão que prejudique de alguma forma a causa indí-
gena. Agimos sempre com muita serenidade, porque 
sabemos que na verdade as conseqüências deste 
trabalho e de toda a discussão ocorrida serão senti-
das no futuro. 

O debate do tema é difícil, mas cabe aos Par-
lamentares e ao homem público pensarem nos inter-
esses maiores do País, na segurança nacional. Esse 
acabou sendo o norte desta Comissão na sua forma 
de atuar.

É o relatório que apresento à Comissão.
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Peço 

a palavra para uma reclamação. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Tem V.Exa. a palavra. 
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Nos 

termos do art. 96, combinado com o art. 55 do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados, formulo a 
presente reclamação, tendo em vista o propósito desta 
douta Comissão em apreciar o relatório do ilustre Depu-
tado Lindberg Farias, considerando para esse efeito o 
fato de ele já haver sido submetido à discussão.

Esta Comissão foi constituída por ato da Presidên-
cia da Casa, datado de 5 de fevereiro de 2004, com um 
único propósito: avaliar in loco a situação da demar-
cação em área contínua da reserva indígena Raposa 
Serra do Sol, no Estado de Roraima.

Cumpre lembrar que no início do ano, em Rorai-
ma, grupos vinculados a interesses econômicos e soci-
ais contrários à demarcação da área de Raposa Serra 
do Sol construíram estradas e realizaram cercos em 
prédios públicos. No mesmo período houve seqüestro 
de missionários vinculados à Igreja Católica.

Ocorre que o relatório, antes de avaliar in loco a 
situação, tal como autorizado por ato da Presidência, 
constituiu-se em manifestação contrária a procedimen-
to administrativo de competência do Poder Executivo, 
regido pela Lei nº 6001, de 1973, e por este Poder, 
exaurido nos termos da Portaria nº 820, de 1998, do 
Ministério da Justiça.

Como é sabido, o procedimento demarcatório 
de terra indígena é de responsabilidade da FUNAI, 
como órgão do Executivo Federal. Inicia-se com a 
identificação da terra indígena, que consiste na indi-
cação do Município onde se localiza a área e do grupo 
étnico que a ocupa. Também reúne outros elementos 
físicos, socioeconômicos, seguindo-se a delimitação, 
em face da qual o grupo de trabalho encarregado da 
identificação elabora a proposta de limite de área. Se 
aprovada pela Presidência da FUNAI, é encaminhada 
ao Ministro da Justiça – logo, não é ato do Presidente 
da FUNAI –, que por sua vez, se aprová-la, edita por-
taria determinando a demarcação física da terra. É o 
último ato praticado. 

O procedimento é submetido à homologação da 
Presidência da República, que, julgando a pertinên-
cia e a conformidade entre a proposta determinada 
pelo Ministro da Justiça e a documentação produzida 
quanto à demarcação física realizada, edita o decreto 
homologatório. É nessa situação que se encontra ad-
ministrativamente a área Raposa Serra do Sol. 

O relatório extrapola o exame do conflito que 
motivou a Comissão Externa; avança ao contestar o 
procedimento demarcatório, que culmina com proposta 
de identificação com a qual pretende que o Poder Ex-
ecutivo retroceda e desconsidere a demarcação física 
realizada; revoga a Portaria nº 820, do Ministério da 
Justiça, para adotar proposta não aprovada, que re-
duziu os limites da área indígena em questão. 

Nesse mister, o relatório fundamenta a indicação, 
chamando a atenção para uma suposta conspiração 
em curso e que envolve ONGs brasileiras, as quais, 
articuladas com grupos internacionais, teriam como 
escopo atentar contra a soberania nacional a pretexto 
de defender os direitos indígenas.

Exemplo dessa trama estaria em afirmações 
atribuídas a líderes políticos mundiais – alguns mor-
tos – ou a entidades indígenas internacionais. Afirma-
ções, diga-se de passagem, duvidosas, temerárias e, 
no mínimo, usadas fora de um contexto. 

Agregam ao fundamento de tal conspiração in-
compatibilidades jurídicas e políticas entre assegurar 
os direitos constitucionais indígenas e a soberania 
nacional, especialmente na faixa de fronteira – teses 
extravagantes já inclusive espancadas no âmbito do 
Poder Executivo, com manifestações do Ministro da 
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Justiça e da AGU, no sentido da perfeita compatibilidade 
entre terras indígenas e soberania nacional, ainda que 
localizadas em faixas de fronteira. 

Ressalte-se que, na defesa de sua posição, o 
relatório faz uso de documentos falsos – no caso, as 
chamadas diretrizes expedidas, em 1981, pelo Consel-
ho Mundial das Igrejas Cristãs para seus missionários 
da Amazônia, à folha 22, das quais se teve notícia em 
1987, por ocasião da Assembléia Nacional Constituinte, 
quando CPMI foi instalada contra a Igreja Católica, o 
CIMI, a CNBB e outras entidades de apoio aos índios, 
sob a falsa acusação de que objetivaram a criação de 
um suposto Estado indígena. 

A falsidade do documento foi apurada pelo então 
Relator Ronan Tito, que concluiu, entre outras coisas, 
pela inexistência de tal Conselho Mundial das Igrejas 
Cristãs. Vejam que são as mesmas teses que ora se 
desfraldam e cujo alcance inconfesso é restringir os 
direitos indígenas. 

Sr. Presidente, dessa forma, o relatório assim 
lavrado extrapola o ato que criou a Comissão e por 
conseguinte não pode ser votado por este colegiado, 
em face do disposto no art. 55 do Regimento Interno, 
que diz: 

“Art. 55. A nenhuma Comissão cabe man-
ifestar-se sobre o que não for de sua atribuição 
específica.” 

Veja-se que foi dado à Comissão atribuição de 
manifestar-se sobre procedimento administrativo de 
demarcação da área Raposa Serra do Sol. Repita-se 
que ela foi criada por ocasião de conflitos que ocorriam 
em Roraima, com obstrução de estradas e cercos aos 
prédios públicos. A esses conflitos devia se reportar, 
ainda que as manifestações tivessem como pano de 
fundo a demarcação da área mencionada.

A rigor, pelo Regimento Interno, outras Comissões 
têm nas suas atribuições o exame da matéria indí-
gena, a exemplo da Comissão de Direitos Humanos 
e Minorias. 

Assim posto, requer-se a não-deliberação, por 
esta Comissão, do relatório do ilustre Deputado Lind-
berg Farias, nos termos em que foi lavrado, por extrapo-
lar os limites estabelecidos pelo ato da Presidência da 
Casa que constituiu a Comissão. 

Quero lembrar também que a Polícia Federal só 
não entrou na reserva indígena Cinta Larga por ori-
entação da FUNAI. Naquele momento, em face dos 
acontecimentos, poderia haver conflito entre os ín-
dios e a Polícia Federal. Então, por cautela, a FUNAI 
recomendou à Polícia Federal que não entrasse no 
local, embora ela tivesse todo o poder para fazê-lo, 
se necessário. 

Gostaria que fosse analisado pela Mesa esse 
requerimento, porque estamos extrapolando a nossa 
competência. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Michelet-
to) – Esta Presidência vai usar inclusive suas prerroga-
tivas regimentais. Não está em discussão o relatório. 
Quero declarar improcedente a reclamação. 

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Quero 
contra-argumentar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Espere um pouquinho.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Quero 
contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Regimentalmente, já estamos abrindo um prec-
edente...

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Ele 
pode apresentar reclamação, Sr. Presidente. É regi-
mental.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HEINZE – 
V.Exa. deveria permitir a contradita para que, depois, 
pudesse deliberar imediatamente sobre a matéria. Pelo 
menos uma contradita, Sr. Presidente – a do Deputado 
Asdrubal Bentes.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – E a 
do Relator também.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Asdrubal Bentes) 
– Então, vamos seguir a ordem de inscrição. Vamos 
dar a palavra, inclusive, ao nosso Relator.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Sr. 
Presidente, primeiro a contradita, depois a fala do 
Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Asdrubal Bentes) 
– Com a palavra o Deputado Asdrubal Bentes.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Sr. 
Presidente, Sr. Relator ET, Deputado Lindberg Farias, 
companheiros Deputados, o antropólogo Presidente da 
FUNAI, Mércio Gomes, fez escola nesta Casa. Com 
todas as manifestações de desrespeito e desacato com 
o Poder Legislativo, ainda assim encontra adeptos na 
tese dos antropólogos de que uma portaria da FUNAI 
se sobrepõe à Constituição.

Ora, Sr. Presidente, está entre as prerrogativas 
desta Casa fiscalizar e controlar, diretamente ou por 
qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, 
incluídos os da administração indireta – art. 49, inciso 
X, da Constituição Federal.

O companheiro Deputado Eduardo Valverde, que 
faz parte da escola “merciana” nesta Casa, certamente 
quer sobrepor ao texto constitucional um dispositivo 
regimental com o qual ele não se coaduna. Pelo con-
trário, o dispositivo regimental tem de pautar-se pela 
Lei Maior, que é a Constituição.
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Fico com o belíssimo trabalho do nosso ilustre 
Relator extraterrestre, que certamente usou de sua in-
teligência nordestina, carioca e até cósmica para pro-
duzir o relatório. Sinceramente, sou amazônida, mas 
S.Exa. pôde, em tão pouco tempo, assenhorear-se de 
uma questão que vem se arrastando há longo tempo 
nos tribunais pátrios desta Casa. 

Esta Casa tem de dar uma resposta à sociedade 
para evitar um mal maior, que é exatamente o conflito 
de irmãos com irmãos, o que não almejamos e temos 
a obrigação de evitar.

Esta Casa cumpre o seu dever. Não é justo afirmar 
que a Comissão extrapolou. Muito pelo contrário, ela 
usou de argumentos jurídicos, antropológicos, históri-
cos para fundamentar o seu relatório e concluir com 
indicações, que são também perfeitamente regimen-
tais. Daí por que, nobre Relator cósmico, extraterrestre, 
acompanho V.Exa. em gênero, número e grau.

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Quero 
apenas dizer, Deputado Eduardo Valverde, que sem-
pre tivemos o debate mais fraternal possível nesta 
Comissão. Mas o que V.Exa. argumenta é o centro 
das nossas divergências e das divergências com a 
FUNAI.

Na verdade, como a FUNAI acha que tem de ser 
o processo? Uma antropóloga da FUNAI faz o laudo 
antropológico e o Ministro da Justiça edita a portaria. 
Ao Presidente da República cabe – V.Exa. reforça isso 
– apenas a tarefa de homologar ou não, como se ele só 
tivesse esse papel. É como se existisse apenas o art. 
231 da Constituição. O Presidente da República tem de 
levar em conta vários outros aspectos. Há problemas 
ligados ao laudo antropológico, às questões indígenas, 
ao princípio federativo, à segurança nacional, aos as-
pectos econômicos.

Deputado Eduardo Valverde, esta Comissão não 
está extrapolando nada. Se um Deputado pode propor 
indicação ao Presidente da República, quanto mais 
uma Comissão como esta! Estamos indicando ao 
Presidente da República que exclua algumas áreas. 
E qual é a forma de se fazer isso? O Presidente da 
FUNAI afirmava não haver condições, mas é claro que 
há. Basta mandar o Ministro da Justiça refazer a por-
taria, excluindo tais e tais áreas. Esse é um trabalho 
cartográfico, não demora mais do que 2 ou 3 meses. 
E o Presidente da República pode fazer a homologa-
ção. É um trabalho simples. Estou dizendo isso porque 
esse é o centro da divergência jurídica.

Quanto a esse aspecto, é preciso que se diga 
também que, depois do laudo antropológico, houve 
a fase do contraditório. As partes levaram seus prob-
lemas ao Ministro da Justiça – à época, o Dr. Nelson 
Jobim. Este passou três dias na reserva Raposa Serra 

do Sol, analisou as peças, o contraditório e fez o que 
estamos fazendo nesta Comissão: mandou excluir al-
gumas áreas.

Deputado Eduardo Valverde, o despacho do Min-
istro Nelson Jobim que analisava o contraditório foi 
descartado na portaria do Ministro Renan Calheiros. 
Sabem por quê? Já disse isso publicamente. Tive uma 
conversa – acreditem, embora ninguém seja obrigado 
a acreditar na palavra deste Deputado – com o Presi-
dente da FUNAI, Dr. Mércio Pereira, e ele disse: “Dis-
cordamos do despacho do Ministro Nelson Jobim e o 
engavetamos até vir outro Ministro”. No caso, o Ministro 
Renan Calheiros. Quando S.Exa. pegou uma portaria 
que desconsiderava o contraditório, alterou profunda-
mente todo o processo.

O Ministro Renan Calheiros não foi à reserva in-
dígena Raposa Serra do Sol, não tinha conhecimento 
das vilas, das atividades produtivas que havia no lo-
cal. Nelson Jobim foi até lá, analisou o contraditório, 
as provas. Tal fato foi desconsiderado. Estamos res-
gatando isso, Deputado Eduardo Valverde. Estou con-
vencido de que o nosso relatório permite a pacificação 
do Estado.

Falo do Presidente da FUNAI porque ele é o 
ideólogo dessas posições e, creio eu, tem incentivado 
o crescimento de conflitos no País. Estou convencido 
disso, o que me preocupa. Os órgãos de segurança 
do Governo têm de analisar a questão. 

Na minha opinião, se for homologado dessa for-
ma, vamos ter conflitos em Roraima. Muitos disseram 
que não vão sair de onde estão. Há problemas de ín-
dios com índios. Penso que é um equívoco. A própria 
visão do Presidente da FUNAI, no caso de Rondônia, 
ao dizer que os índios estavam simplesmente defen-
dendo sua terra, é uma falsa concepção do que existe 
por trás. Ele veio a esta Comissão e, na frente dos Par-
lamentares – estão aí as notas taquigráficas –, disse 
que as conquistas ocorriam quando eles ocupavam 
a terra na marra. Temos várias situações, como os 
depoimentos colhidos em Mato Grosso do Sul, most-
rando que essa visão, em vez de pacificar os conflitos, 
pode acirrá-los.

Deputado Eduardo Valverde, tivemos contato du-
rante todo esse tempo, em trabalho de colaboração. 
Inclusive, se V.Exa. diz que há erro no texto, eu acato 
sua opinião. Esperava que V.Exa. fosse me ajudar e 
fizesse isso antes. Tivemos várias oportunidades. Di-
versos Parlamentares ajudaram. Se há incorreções no 
texto aqui e ali ou uma parte que é falsa, eu, acreditando 
na palavra de V.Exa., retiro-a imediatamente do meu 
relatório. V.Exa. poderia ter me ajudado, levantando 
essa questão antes. Eu já teria retirado essa parte 
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tranqüilamente. Então, peço que seja retirada imedi-
atamente do meu relatório.

Mais do que isso, há uma questão que não foi 
respondida. Gostaria de saber quem pode me dar 
uma resposta. No caso de Roosevelt, a Polícia Fed-
eral não entrou. Em relação a Raposa Serra do Sol, 
quando esta Comissão esteve lá, a FUNAI mandou 
uma autorização para entrarmos na área. Será que o 
Parlamento brasileiro necessita de autorização para 
entrar em alguma área?

V.Exa., na sua argumentação, colaborou com 
esse discurso ao reconhecer que houve exageros na-
cionalistas. Então, a área de fronteira com a Guiana 
e com toda a Venezuela não lhe causa preocupação? 
Esse problema da Polícia Federal em Roosevelt, não 
sugere, logicamente, problemas com a segurança na-
cional, com a fiscalização de fronteira? O Exército que 
é o Exército vive situação de quase confinamento na 
área, preso no pelotão de fronteira. Essa atuação em 
Roosevelt não é uma demonstração cabal de que se 
vai atrapalhar o esforço de fiscalização nas fronteiras 
brasileiras, como na área ianomâmi, que é uma reserva 
de mata fechada e onde há contrabando? Tudo isso 
é muito mais difícil. Mas essa área é limpa, com cam-
pos lavrados e índios integrados. V.Exa. acha que só 
em Rondônia pode haver caciques como Pio e João 
Bravo, que respondem a processo por formação de 
quadrilha e estão associados a contrabandistas in-
ternacionais? 

O Bispo de Ji-Paraná disse que os pequenos 
garimpeiros é que morreram, vítimas de armação entre 
os grandes empresários contrabandistas da região e os 
caciques. É só lá que pode haver desvios como esse? 
V.Exa. desconsidera as riquezas minerais existentes 
em Raposa Serra do Sol, uma das áreas mais ricas 
deste País? V.Exa. acha que tudo isso é paranóia na-
cionalista? São paranóias nacionalistas os problemas 
de fronteira do Brasil, de tráfico, de contrabando de 
armas? Preocupação com fronteira agora é paranóia? 
Isso é inconcebível! 

Volto a dizer, Deputado Eduardo Valverde, que 
as observações que o Presidente da FUNAI fez foram 
irresponsáveis em relação a todo esse processo. V.Exa. 
disse em programas de televisão que não sabe de ne-
nhuma lei que impeça garimpo indígena. O Presidente 
da FUNAI disse isso? Não tem conhecimento dessa 
legislação?

Vou cobrar, na Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito, a apuração dos fatos. Por isso a estamos 
criando. Estou convencido da existência de garimpo 
ilegal. É claro que há caciques que não são ingênuos, 
que se enriqueceram. Mas a maioria dos garimpeiros 
é vítima desse grande processo. Quando me refiro a 1 

bilhão de reais, quero dizer que é necessário averiguar 
a fundo o envolvimento do tráfico e do contrabando 
nessas áreas.

A entrevista dada pelo próprio Deputado Eduardo 
Valverde – S.Exa. falou despretensiosamente ao jornal 
O Globo – motivou-me a dar entrada em um requeri-
mento de informação. 

S.Exa. declarou que o assessor especial do Presi-
dente da FUNAI, Dr. Walter Blós, desenvolvia projetos, 
inclusive de piscicultura, com dinheiro do garimpo 
ilegal. Portanto, não se trata apenas de a FUNAI ter 
conhecimento do garimpo ilegal, mas de utilizar re-
cursos dele. 

Quero saber se isso é verdade. Em caso afirma-
tivo, qual o montante desses recursos manuseados 
pelo assessor especial do Presidente da FUNAI?

O debate sobre o garimpo ilegal tem de ser feito 
às claras, tendo na mira os grandes contrabandistas. 
Esse tem de ser o objetivo central que envolve vários 
grupos do País. 

O Dr. Mércio Gomes declarou que os índios ex-
erceram o legítimo direito de defender suas terras. Va-
mos inverter as posições? Estou preocupado com o 
MST, caso os fazendeiros passem a exercer o legítimo 
direito de defender suas propriedades, como prega o 
antropólogo Mércio Gomes, nesta Casa.

Gostaria de dizer, antes de votarmos, que estou 
convencido de que a Câmara dos Deputados e o Se-
nado Federal estão prestando um serviço ao País.

Quanto à área de exclusão de fronteira, a história 
nos julgará, tenho certeza. Estamos acertando. Vamos 
encaminhar a indicação desta Comissão e do Senado 
ao Presidente da República. Espero que S.Exa. man-
tenha as posições que teve desde o início: a demarca-
ção da área indígena, garantindo os direitos indígenas, 
ao mesmo tempo em que procura uma saída política 
de pacificação do Estado. 

Concluo dizendo que, se não chegamos a um 
acordo para elaboração deste relatório, não acusem 
este Relator, pois conversei com todas as partes en-
volvidas no debate, com a ONG CIR e com o Presi-
dente da FUNAI. Os que disseram que não aceitavam 
mexer em um milímetro dessa área foram o Presidente 
da FUNAI e os representantes do CIR. 

Devo dizer também que, em relação ao CIR, até 
começou a haver um debate – a meu ver, frustrado 
pela interferência do Presidente da FUNAI, que inter-
ditou qualquer possibilidade de construção de uma 
saída negociada. Várias soluções foram aventadas 
na época, até a possibilidade de exclusão – cheguei 
a dizer isso em vários momentos – de 1% da área, de-
marcando apenas 99%. Até isso tentamos construir, 
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mas na verdade todas as tentativas foram interditadas 
pela postura intransigente da FUNAI.

Este relatório que apresentamos é um grande ser-
viço ao País, é um acerto da Câmara dos Deputados, 
que, com certeza, ajudará a resolver os impasses.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Sr. 
Presidente, qual é a decisão da Presidência sobre a 
minha reclamação?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Gostaria de fazer justificativa regimental à 
reclamação escrita encaminhada à Presidência pelo 
Deputado Eduardo Valverde. 

Justifico por que a Presidência desta Comissão 
a considera improcedente.

Quero deixar bem claro ao Brasil, ao Congresso 
Nacional e à imprensa que esta Comissão foi consti-
tuída por ato da Presidência desta Casa, nos termos do 
art. 38 do Regimento Interno. Esta Presidência decide, 
então, constituir Comissão Externa designada a avaliar 
in loco a situação da demarcação em área contínua 
da reserva indígena Raposa Serra do Sol.

É lógico que, em virtude da situação de inexistên-
cia de fronteiras criada pela política indígena neste 
País, o relatório não poderia não ser estanque. Essa 
é uma realidade.

Quero deixar bem claro que esta Presidência e 
os Srs. Parlamentares percorreram Roraima, partici-
param de várias audiências públicas no Estado, fora 
do Estado e aqui em Brasília. O Relator procurou ouvir 
todos os segmentos da sociedade.

Esta Presidência e a maioria esmagadora dos 
Parlamentares titulares desta Comissão consideram o 
relatório apresentado sério, consistente, embora não 
seja terminativo. Ele não tem o condão de fazer com 
que o Executivo execute o que está recomendado em 
seu texto. Mas o Congresso, haja vista que já tivemos 
várias reuniões juntamente com a Comissão do Se-
nado, chegou à conclusão de que o parecer foi muito 
bem elaborado e presta serviço ao Brasil. Essa é a 
realidade. Vamos deixar bem clara essa posição.

Sr. Deputado Eduardo Valverde, se V.Exa. se 
sentir prejudicado com a minha decisão pela impro-
cedência da reclamação formulada, pode recorrer ao 
Presidente da Casa.

Dou por encerrada a discussão. 
Passa-se à votação.
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – 

Sr. Presidente, recorrerei ao Presidente da Casa e à 
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – V.Exa. tem todo o direito de fazê-lo.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Sr. 
Presidente, para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Em votação o relatório final do Deputado Lind-
berg Farias.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Sr. 
Presidente, só cabe encaminhamento. Não cabe mais 
discussão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Michelet-
to) – Encaminhamento. Não tem discussão. O relatório 
já está elaborado.

Consulto se algum partido aqui presente quer 
encaminhar a votação.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – O 
PT gostaria de encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – V.Exa. tem direito de encaminhar a votação, de 
orientar os seus liderados.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Qual 
o prazo que tenho, Sr. Presidente?

O SR. DEPUTADO MOACIR MICHELETTO – 
V.Exa. dispõe de 3 minutos.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Sr. 
Presidente, diferentemente dos curdos, dos palestinos, 
dos ciganos e dos aborígenes da Austrália, em momen-
to algum da nossa história os povos indígenas do Brasil 
se constituíram em nação independente. Ao contrário, 
deve o índio assumir sua brasilidade e defender esse 
território. Nem no governo colonial, que tinha toda sua 
economia pautada no trabalho escravo, esses povos 
deixaram de ser reconhecidos como brasileiros. Sem-
pre receberam os direitos a eles devidos.

O relatório do nosso companheiro de partido en-
fatiza alguns estereótipos que não contribuem para a 
formação de uma verdadeira política indigenista no 
Brasil. Há um débito do Governo brasileiro com os po-
vos indígenas, mas afirmar que a demarcação de terra 
indígena ameaça a soberania nacional, que há riquezas 
nas reservas indígenas, que, se não forem devidamente 
exploradas, poderão provocar subdesenvolvimento, 
será repetir estereótipos históricos que condenaram 
populações inteiras à fome, à miséria e à morte.

Nesta Casa busca-se resgatar a história dos po-
vos indígenas. Nós, brasileiros, não-índios, devemos 
muito a esses povos: a nossa cultura, a nossa língua 
e o nosso folclore.

Neste momento, ao aprovar este relatório, sem 
considerar que ele foi pautado em sofismas – apesar 
de reconhecer que os argumentos apresentados pelo 
Relator podem, conforme o modelo de desenvolvimento 
apresentado, ter a sua confirmação, desde que com 
suporte em paradigmas muito mais voltados à democ-
racia e ao desenvolvimento sustentável –, podemos 
entender que os parâmetros por ele utilizados são 
contrários aos direitos que a Constituição Federal 
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garante aos povos indígenas, que por sua vez são 
contraditórios aos direitos e garantias dados ao povo 
brasileiro de maneira geral.

Quero encaminhar votação contrária ao relatório, 
data venia, porque proveniente de companheiro do meu 
partido, por entender que ele repete os estereótipos 
e todo um preconceito que a sociedade brasileira não 
conseguiu superar. Devemos considerar que os povos 
indígenas merecem toda consideração e devem ser 
amparados pela nossa legislação, que deve dar a eles 
o direito de escolher o seu caminho.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Em votação o relatório, ressalvados os de-
staques.

Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Sr. 

Presidente, gostaria de pedir a votação nominal.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – O seu voto será registrado como voto nominal, 
V.Exa. inclusive orientou seu partido a votar contrari-
amente.

Mas vou proceder à verificação de votação.
Começaremos pelos titulares.
Como votam os Deputados do PT?
Deputado Eduardo Valverde.
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Pe-

los argumentos já expendidos, sou contrário ao relatório, 
porque o seu texto repisa e fortalece um pensamento 
que de há muito deveria estar superado. 

Voto contrariamente ao relatório. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Como vota o Sr. Relator?
O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – Voto 

“sim”, favorável ao relatório.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Pelo PFL. 
Deputado José Rocha.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA – Voto “sim”, 

a favor do relatório.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Deputado Mussa Demes.
O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES – Com o Re-

lator, Sr. Presidente, cumprimentando-o pela lucidez e 
competência com que realizou o seu trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Pelo PMDB.

Deputado Asdrubal Bentes.
O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Sr. 

Presidente, pelas razões que expendi em meu voto em 
separado, absolutamente constitucionais...

O SR. DEPUTADO LINDBERG FARIAS – As 
quais aproveitei em meu relatório.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – 
Agradeço, com muita honra.

Quero dizer a V.Exa. que acompanho em gênero, 
número e grau o relatório do ilustre Relator extrater-
restre, Deputado Lindberg Farias.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Esta Presidência também vota favorável ao 
relatório.

Pelo PSDB.
Deputado Nicias Ribeiro. (Pausa.) Ausente.
Deputado Zenaldo Coutinho. (Pausa.) Ausente.
Pelo PP.
Deputado Luis Carlos Heinze.
O SR. DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE – Sr. 

Presidente, Sr. Relator, colegas Parlamentares, meu 
voto é favorável. Acho que, ao contrário do que comen-
tou o Deputado que me antecedeu, com este relatório 
estamos protegendo a comunidade indígena. 

Estou acompanhando o caso de Rondônia, nesta 
Comissão Externa criada pelo Presidente João Paulo 
Cunha. Verdadeiros absurdos estão sendo observados. 
Houve uma chacina. Foram computados 29 mortos, e 
deve haver muito mais do que isso. Meia dúzia de pes-
soas, índios e brancos, estão enriquecendo e enxov-
alhando o nome da comunidade indígena. 

Por tudo isso, estamos, neste momento, proteg-
endo a comunidade indígena brasileira. 

Voto com o Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Pelo PTB.
Deputado Jair Bolsonaro. 
O SR. DEPUTADO JAIR BOLSONARO – Sr. 

Presidente, trata-se de luta de muitos anos nesta Casa, 
principalmente no tocante à reserva ianomâmi, tal como 
foi publicado no editorial do jornal O Globo, de 26 de 
junho de 1992.

Fico extremamente honrado em poder participar 
desta Comissão e, mais ainda, por estar votando neste 
momento com o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Pelo PL.

Deputado Coronel Alves. (Pausa.) Ausente. 
Pelo PSB.
A Deputada Perpétua Almeida está viajando.
Pelo PPS.
Deputado Colbert Martins.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS – Sr. 

Presidente, V.Exa. tem sobrenome indígena. Não se 
trata de brincadeira, evidentemente, mas quero trazer 
a posição do PPS, em especial de quem esteve na 
semana passada em Roraima, em Tabatinga, em al-
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gumas áreas indígenas. São situações específicas, 
completamente diferentes. O que vimos em Roraima 
impressionou-me bastante. E estou votando, Sr. Presi-
dente, com muita tranqüilidade, exatamente em razão 
do que presenciei. 

Não vou pautar-me pelos acontecimentos em 
Rondônia. São situações completamente diversas. Não 
podemos comparar situações absolutamente diferentes. 
O que ocorreu em Rondônia merece ação específica, 
inclusive por parte da Justiça, porque em Eldorado dos 
Carajás houve menos mortes do que em Rondônia, 
na semana passada. Então, a situação de Rondônia 
tem de ser tratada de forma diversa. 

A discussão já se prolonga por um bom tempo e se 
conclui na Câmara dos Deputados, com a incumbência 
que tivemos de, observando a situação em Rondônia, 
apresentar uma proposta. Parlamentares de diversos 
Estados, que não tinham conhecimento específico da 
situação, como eu, puderam ir até lá pessoalmente 
para então poderem se posicionar. 

Não se trata de questão específica de Roraima, 
mas de Brasil. Portanto, como brasileiro, devo me 
posicionar sobre o que ocorre em Roraima, como os 
roraimenses devem se posicionar sobre o que ocorre 
na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo ou em 
qualquer parte do nosso País. 

Para ser bem objetivo, Sr. Presidente, entendi, 
desde o princípio, tratar-se de discussão sobre a de-
marcação de área contínua. Portanto, não se trata de 
contestação à demarcação, mas sim à demarcação 
contínua. Aprendi que Raposa Serra do Sol não é uma 
única área, como muitos pensam, e sim área da Raposa 
e área da Serra do Sol. São duas áreas distintas. 

Depois de viajar e conhecer a região, entendo 
que a demarcação proposta pelo Relator – e voto com 
S.Exa. – atende, a meu ver, e muito, ao que é impor-
tante para o Estado de Roraima e para aqueles que 
lá moram, ou seja, índios e não-índios. 

Sr. Presidente, nós, da Comissão Externa, assim 
como o Presidente Lula, a FUNAI e todas as entidades 
que lidam com esse tipo de problema, temos de anal-
isar com muito cuidado a situação de Roraima, que é 
absolutamente grave. A situação institucional do Estado 
é gravíssima e disso decorre maior instabilidade, que 
se reflete inclusive nas áreas indígenas. 

Vemos um Estado que não se sustenta, não tem 
forças, porque suas maiores entidades públicas estão 
fragilizadas por denúncias, processos e pela própria 
Justiça. Acho que esse fator deve ser considerado à 
parte.

Para encerrar, Sr. Presidente, informo que em 
Roraima recebemos autorização para entrar em áreas 
indígenas. Não precisamos de autorização para entrar 

em canto nenhum do Brasil, tampouco os índios, porque 
somos todos brasileiros. Não queremos que outras pes-
soas tenham de se submeter a esse tipo de situação. 
Não nos submeteremos mais a ela. Temos um órgão 
que se considera muito superior para autorizar que 
brasileiros como nós andem pelo nosso País.

Fizemos o nosso trabalho. Espero que a Câmara 
dos Deputados cumpra a sua parte, não para agradar, 
mas para decidir. Decido juntamente com o Relator 
Lindberg Farias, pelo seu relatório. 

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Muito bem. V.Exa. vota “sim”. 
Deputado Coronel Alves.
O SR. DEPUTADO CORONEL ALVES – Sr. Presi-

dente, Sras. e Srs. Parlamentares, estava ausente, mas 
graças a Deus consegui chegar a tempo de expressar 
minha opinião sobre o excelente trabalho desenvolvido 
por esta Comissão, sob a Presidência de V.Exa.

Faço minhas considerações sobre o exaustivo tra-
balho realizado por todos os membros desta Comissão, 
que culminou com este excelente relatório apresentado 
pelo Deputado Lindberg Farias. 

Sabemos que a vontade do Presidente Lula é 
analisar nossas questões da melhor forma, da ma-
neira mais adequada, para dar tranqüilidade a todos 
os brasileiros, índios e não-índios, onde quer que 
estejam morando, e para que o Brasil possa ser o 
que tanto sonhamos: o País do desenvolvimento e da 
justiça social.

Nesse sentido, não poderia deixar de externar 
aos nossos amigos indígenas e não-indígenas que 
moram em Roraima que os esforços aqui desenvolvi-
dos, assim como em outras Comissões e reuniões, 
no Estado de Roraima ou fora dele, contribuíram para 
termos o relatório final hoje apresentado pelo Depu-
tado Lindberg Farias. 

Parabéns, Deputado. Sei que não foi uma tarefa 
fácil ouvir todas as lideranças envolvidas e aqueles que 
direta ou indiretamente fizeram parte desse processo. 
Sabemos da interferência de outras nações em nossa 
soberania, em nosso querido Brasil. Esta consciência 
faz com que tenhamos dificuldades crescentes ao tratar 
do assunto. Mas V.Exa, com seu intelecto e, acima de 
tudo, com a mão de Deus, conseguiu produzir este 
brilhante relatório. 

Meu voto é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Não há mais Parlamentares para votar. 
Dou por encerrada a votação. Votaram “sim” 9 

Srs. Parlamentares. Votou “não” apenas 1 Sr. Parla-
mentar. 
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Está aprovado o relatório do Deputado Lindberg 
Farias. (Palmas.)

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Sr. 
Presidente, quero apenas deixar registrado o nosso re-
conhecimento à dedicação de V.Exa., como Presidente 
desta Comissão, e do Relator, Deputado Lindberg Far-
ias. Refiro-me a todos os membros desta Comissão. 

Quero também dizer que nós, da bancada de 
Roraima, estivemos empenhados nessa questão. Mais 
do que isso, estamos de parabéns pela decisão de 
não participar da Comissão para que outros Deputa-
dos que não conheciam a nossa realidade tomassem 
conhecimento dela. Parabéns a todos nós e à nossa 
bancada por essa determinação!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Michelet-
to) – Com a palavra o Deputado Dr. Rodolfo Pereira.

O SR. DEPUTADO DR. RODOLFO PEREIRA 
– Sr. Presidente, Sr. Relator, quero deixar registrado 
o nosso sentimento e dizer que concordamos com o 
relatório, que é muito legítimo. 

Indígenas que moram naquela região expres-
saram sua opinião contrária à homologação, da forma 
como vinha sendo feita. Isso mostra que este relatório 
é resultado de consenso – pode até não ser unânime. 
Ele atende o nosso Estado, a defesa do nosso País, 
os índios que têm sentimento de brasilidade e, com 
certeza, o povo roraimense, que vem lutando para 
que isso ocorra. Faz mais de trinta anos que estamos 
nesse sofrimento.

Queremos que o Presidente da República tenha 
respeito e consideração pelo Congresso Nacional e não 
se comporte como a FUNAI e as ONGs internacionais 
têm-se comportado. Esperamos que S.Exa. acate a 
decisão do Congresso Nacional, Senado Federal e 
Câmara dos Deputados, quanto ao relatório desta 
Comissão. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Com a palavra o Senador Augusto Botelho, 
de Roraima.

O SR. SENADOR AUGUSTO BOTELHO – Gos-
taria de parabenizar a Comissão, pois ela captou o 
sentimento do povo roraimense. 

Na área Raposa Serra do Sol a maioria dos in-
dígenas não quer agir como propaga a FUNAI. Tenho 
certeza de que essa decisão tomada aqui hoje vai in-
fluenciar muito o futuro dos povos indígenas. Jamais 
teria vergonha de fazer uma conferência como a que 
está sendo feita em Rondônia. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Com a palavra o Deputado Almir Sá.

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ – Sr. Presidente, 
também externamos os nossos agradecimentos a to-
dos os membros desta Comissão. Entretanto, quere-
mos fazer uma observação com referência ao Relator, 
Deputado Lindberg Farias, que foi tachado de ET. Na 
verdade, os papéis estão invertidos: ET é o Presidente 
da FUNAI, que concordou com as mortes de Rondônia. 
Na televisão afirmou expressamente que os índios es-
tavam fazendo a defesa do seu território. Isso é aceitar 
a violência e a matança, o que não admitimos. Portanto, 
ET é o Presidente da FUNAI.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Com a palavra o Deputado Asdrubal Bentes.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Sr. 
Presidente, é com muita satisfação que me dirijo a 
este Plenário para manifestar a alegria com o resul-
tado deste longo e exaustivo trabalho, importante para 
os destinos do nosso Estado, a unidade federativa 
mais setentrional do Brasil, que contou com a repre-
sentação de Uiramutã, através da Prefeita Florany, de 
comunidades indígenas e Vereadores. Enfim, foi um 
trabalho feito por Parlamentares do Brasil. A bancada 
de Roraima optou por se manter fora da titularidade 
para dar essa interpretação aos representantes dos 
diversos Estados brasileiros e dos vários partidos que 
compõem a Casa.

Portanto, é uma tradução do sentimento de brasi-
lidade que prevaleceu nessa votação. Parabéns ao 
Relator! Parabéns ao Presidente Micheletto por esse 
importante alcance em favor de Roraima e em favor 
do Brasil!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Com a palavra o Deputado Pastor Frankem-
bergen.

O SR. DEPUTADO PASTOR FRANKEMBER-
GEN – Sr. Presidente, gostaria de parabenizar V.Exa. 
pela direção dos trabalhos durante todo o período em 
que a Comissão atuou. Quero também parabenizar 
o Relator Lindberg Farias e todos os membros desta 
Comissão Externa, que de maneira imparcial trabal-
haram para constituir este relatório que hoje é aprovado. 
O Brasil é vitorioso. O Estado de Roraima é vitorioso. A 
população do Brasil está sendo igualmente vitoriosa, 
porque acredito que se fez aquilo que deveria ter sido 
feito sem que houvesse qualquer prejuízo à Nação 
brasileira, em especial aos nossos irmãos índios, que 
tanto têm sofrido, não somente no Estado de Roraima, 
mas em todo o Brasil, em razão do descaso da FUNAI 
e de outros órgãos que têm por obrigação cuidar das 
populações indígenas. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-
letto) – Esta Presidência declara encerrada a presente 
sessão.

DESIGNAÇÃO

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado Eduardo Cunha
PROJETO DE LEI Nº 4.084/04 – do Sr. Walter 

Feldman – que “altera a Lei nº 10.890, de 2 de julho 
de 2004”.

Ao Deputado Félix Mendonça
PROJETO DE LEI Nº 1.957/03 – do Sr. Carlos 

Souza – que “dá nova redação ao caput e ao § 1º do 
art. 1º da Medida Provisória nº 2.199-14, de 24 de 
agosto de 2001, que “altera a legislação do imposto 
sobre a renda no que se refere aos incentivos fiscais de 
isenção e de redução, define diretrizes para os incen-
tivos fiscais de aplicação de parcela do imposto sobre 
a renda nos Fundos de Investimentos Regionais, e dá 
outras providências””.

Ao Deputado Francisco Dornelles
PROJETO DE LEI Nº 2.894/04 – do Sr. Carlos 

Nader – que “”Dispõe sobre a concessão de emprés-
timo financeiro a pessoas jurídicas que desejem em-
preender e gerar emprego e renda””.

Ao Deputado Luiz Carlos Hauly
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 199/04 

– do Sr. Cabo Júlio – que “acrescenta dispositivos à 
Lei Complementar nº 62, de 28 de dezembro de 1989, 
alterando a sistemática de liberação de recursos do 
Fundo de Participação dos Municípios – FPM”.

Ao Deputado Luiz Carreira

PROJETO DE LEI Nº 2.673/03 – do Sr. Átila Lira – 
que “autoriza a criação do Fundo de Apoio à Cultura da 
Carnaúba, Funcarnaúba, e dá outras providências”.

Ao Deputado Marcelino Fraga
PROJETO DE LEI Nº 4.048/04 – do Sr. Miguel de 

Souza – que “dispõe sobre a inclusão, no orçamento 
dos projetos e obras federais, de recursos destinados 
a prevenir ou corrigir os danos de natureza ambien-
tal, cultural e social, decorrentes da execução desses 
projetos e obras”.

Ao Deputado Max Rosenmann
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 198/04 

– do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “modi-
fica a Lista de Serviços Tributáveis pelo Imposto so-
bre Serviços de Qualquer Natureza – ISS anexa à Lei 
Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003”.

Ao Deputado Paulo Afonso
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

1.110/04 – do Sr. Renato Casagrande – que “cria o 
Prêmio “Raquel de Queiroz”, destinado a jovens es-
critores”.

Ao Deputado Wasny de Roure
PROJETO DE LEI Nº 5.908/01 – do Senado 

Federal – MARINA SILVA – que “dispõe sobre o for-
necimento de transporte, alimentação e pousada, pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), aos pacientes cujo 
tratamento se realizar fora de seu domicílio, em atendi-
mento aos preceitos da lei nº 8080, de 19 de setembro 
de 1990 (Lei Orgânica da Saúde)”. (Apensados: PL Nº 
6.625/2002 e PL PL 1.485/2003)

PROJETO DE LEI Nº 4.102/04 – do Sr. Jovino 
Cândido – que “permite às pessoas físicas a dedução, 
na declaração de ajuste anual, de pagamentos efetua-
dos a empregados domésticos”.

Sala da Comissão, 15 de setembro de 2004. 
– Nelson Bornier, Presidente.

SEÇÃO II
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DEPUTADOS EM EXERCÍCIO
 

Roraima
Alceste Almeida - PMDB
Almir Sá - PL
Dr. Rodolfo Pereira - PDT
Francisco Rodrigues - PFL
Luciano Castro - PL
Maria Helena - PPS
Pastor Frankembergen - PTB
Suely Campos - PP

Amapá
Antonio Nogueira - PT
Coronel Alves - PL
Davi Alcolumbre - PDT
Dr. Benedito Dias - PP
Eduardo Seabra - PTB
Gervásio Oliveira - PDT
Hélio Esteves - PT
Janete Capiberibe - PSB

Pará
Anivaldo Vale - PSDB
Ann Pontes - PMDB
Asdrubal Bentes - PMDB
Babá - S.PART.
Jader Barbalho - PMDB
José Priante - PMDB
Josué Bengtson - PTB
Nicias Ribeiro - PSDB
Nilson Pinto - PSDB
Paulo Rocha - PT
Raimundo Santos - PL
Vic Pires Franco - PFL
Wladimir Costa - PMDB
Zé Geraldo - PT
Zé Lima - PP
Zenaldo Coutinho - PSDB
Zequinha Marinho - PSC

Amazonas
Átila Lins - PPS
Carlos Souza - PP
Francisco Garcia - PP
Humberto Michiles - PL
Lupércio Ramos - PPS
Pauderney Avelino - PFL
Silas Câmara - PTB
Vanessa Grazziotin - PCdoB

Rondônia
Agnaldo Muniz - PPS
Anselmo - PT
Confúcio Moura - PMDB
Eduardo Valverde - PT
Hamilton Casara - PSB
Marinha Raupp - PMDB
Miguel de Souza - PL
Nilton Capixaba - PTB

Acre
Henrique Afonso - PT
João Correia - PMDB
João Tota - PL
Júnior Betão - PPS
Nilson Mourão - PT
Perpétua Almeida - PCdoB
Ronivon Santiago - PP
Zico Bronzeado - PT

Tocantins
Darci Coelho - PP
Eduardo Gomes - PSDB
Homero Barreto - PTB
Kátia Abreu - PFL

Maurício Rabelo - PL
Osvaldo Reis - PMDB
Pastor Amarildo - PSC
Ronaldo Dimas - PSDB

Maranhão
Antonio Joaquim - PP
César Bandeira - PFL
Clóvis Fecury - PFL
Costa Ferreira - PSC
Dr. Ribamar Alves - PSB
Eliseu Moura - PP
Gastão Vieira - PMDB
João Castelo - PSDB
Luciano Leitoa - PSB
Nice Lobão - PFL
Paulo Marinho - PL
Pedro Fernandes - PTB
Pedro Novais - PMDB
Remi Trinta - PL
Sarney Filho - PV
Sebastião Madeira - PSDB
Terezinha Fernandes - PT
Wagner Lago - PP

Ceará
Almeida de Jesus - PL
Aníbal Gomes - PMDB
Antonio Cambraia - PSDB
Ariosto Holanda - PSDB
Arnon Bezerra - PTB
Bismarck Maia - PSDB
Gonzaga Mota - PSDB
Gorete Pereira - PL
Inácio Arruda - PCdoB
João Alfredo - PT
José Linhares - PP
José Pimentel - PT
Léo Alcântara - PSDB
Leônidas Cristino - PPS
Manoel Salviano - PSDB
Marcelo Teixeira - PMDB
Mauro Benevides - PMDB
Moroni Torgan - PFL
Pastor Pedro Ribeiro - PMDB
Rommel Feijó - PTB
Vicente Arruda - PSDB
Zé Gerardo - PMDB

Piauí
Átila Lira - PSDB
B. Sá - PPS
Ciro Nogueira - PP
Júlio Cesar - PFL
Marcelo Castro - PMDB
Moraes Souza - PMDB
Mussa Demes - PFL
Nazareno Fonteles - PT
Paes Landim - PTB
Simplício Mário - PT

Rio Grande do Norte
Álvaro Dias - PDT
Carlos Alberto Rosado - PFL
Fátima Bezerra - PT
Henrique Eduardo Alves - PMDB
Lavoisier Maia - PSB
Nélio Dias - PP
Ney Lopes - PFL
Sandra Rosado - PMDB

Paraíba
Benjamin Maranhão - PMDB
Carlos Dunga - PTB
Damiao Feliciano - PP



Domiciano Cabral - PSDB
Inaldo Leitão - PL
Lúcia Braga - PT
Luiz Couto - PT
Marcondes Gadelha - PTB
Philemon Rodrigues - PTB
Ricardo Rique - PL
Wellington Roberto - PL
Wilson Santiago - PMDB

Pernambuco
André de Paula - PFL
Armando Monteiro - PTB
Carlos Eduardo Cadoca - PMDB
Fernando Ferro - PT
Gonzaga Patriota - PSB
Inocêncio Oliveira - PFL
Joaquim Francisco - PTB
Jorge Gomes - PSB
José Chaves - PTB
José Mendonça Bezerra - PFL
José Múcio Monteiro - PTB
Luiz Piauhylino - PTB
Marcos de Jesus - PL
Maurício Rands - PT
Miguel Arraes - PSB
Osvaldo Coelho - PFL
Pastor Francisco Olímpio - PSB
Paulo Rubem Santiago - PT
Pedro Corrêa - PP
Raul Jungmann - PPS
Renildo Calheiros - PCdoB
Ricardo Fiuza - PP
Roberto Freire - PPS
Roberto Magalhães - PTB
Severino Cavalcanti - PP

Alagoas
Benedito de Lira - PP
Givaldo Carimbão - PSB
Helenildo Ribeiro - PSDB
João Caldas - PL
João Lyra - PTB
José Thomaz Nonô - PFL
Jurandir Boia - PSB
Olavo Calheiros - PMDB
Rogério Teófilo - PPS

Sergipe
Bosco Costa - PSDB
Cleonâncio Fonseca - PP
Heleno Silva - PL
Ivan Paixão - PPS
Jackson Barreto - PTB
João Fontes - S.PART.
Jorge Alberto - PMDB
José Carlos Machado - PFL

Bahia
Alice Portugal - PCdoB
Antonio Carlos Magalhães Neto - PFL
Aroldo Cedraz - PFL
Claudio Cajado - PFL
Colbert Martins - PPS
Coriolano Sales - PFL
Daniel Almeida - PCdoB
Edson Duarte - PV
Fábio Souto - PFL
Félix Mendonça - PFL
Fernando de Fabinho - PFL
Geddel Vieira Lima - PMDB
Gerson Gabrielli - PFL
Guilherme Menezes - PT
Jairo Carneiro - PFL

João Almeida - PSDB
João Carlos Bacelar - PFL
João Leão - PL
Jonival Lucas Junior - PTB
José Carlos Aleluia - PFL
José Carlos Araújo - PFL
José Rocha - PFL
Josias Gomes - PT
Jutahy Junior - PSDB
Luiz Alberto - PT
Luiz Bassuma - PT
Luiz Carreira - PFL
Marcelo Guimarães Filho - PFL
Mário Negromonte - PP
Milton Barbosa - PFL
Nelson Pellegrino - PT
Paulo Magalhães - PFL
Pedro Irujo - PL
Reginaldo Germano - PP
Robério Nunes - PFL
Severiano Alves - PDT
Walter Pinheiro - PT
Zelinda Novaes - PFL
Zezéu Ribeiro - PT

Minas Gerais
Anderson Adauto - PL
Aracely de Paula - PL
Athos Avelino - PPS
Bonifácio de Andrada - PSDB
Cabo Júlio - PSC
Carlos Melles - PFL
Carlos Mota - PL
Carlos Willian - PSC
César Medeiros - PT
Cleuber Carneiro - PFL
Custódio Mattos - PSDB
Dr. Francisco Gonçalves - PTB
Edmar Moreira - PL
Eduardo Barbosa - PSDB
Eliseu Resende - PFL
Fernando Diniz - PMDB
Geraldo Thadeu - PPS
Gilmar Machado - PT
Isaías Silvestre - PSB
Ivo José - PT
Jaime Martins - PL
João Magalhães - PMDB
João Magno - PT
João Paulo Gomes da Silva - PL
José Militão - PTB
José Santana de Vasconcellos - PL
Júlio Delgado - PPS
Lael Varella - PFL
Leonardo Mattos - PV
Leonardo Monteiro - PT
Lincoln Portela - PL
Marcello Siqueira - PMDB
Márcio Reinaldo Moreira - PP
Maria do Carmo Lara - PT
Mário Assad Júnior - PL
Mário Heringer - PDT
Mauro Lopes - PMDB
Narcio Rodrigues - PSDB
Odair - PT
Odelmo Leão - PP
Osmânio Pereira - PTB
Paulo Delgado - PT
Rafael Guerra - PSDB
Reginaldo Lopes - PT
Roberto Brant - PFL



Romel Anizio - PP
Romeu Queiroz - PTB
Ronaldo Vasconcellos - PTB
Saraiva Felipe - PMDB
Sérgio Miranda - PCdoB
Silas Brasileiro - PMDB
Virgílio Guimarães - PT
Vittorio Medioli - PSDB

Espírito Santo
Feu Rosa - PP
Iriny Lopes - PT
José Carlos Elias - PTB
Manato - PDT
Marcelino Fraga - PMDB
Marcus Vicente - PTB
Neucimar Fraga - PL
Nilton Baiano - PP
Renato Casagrande - PSB
Rose de Freitas - PMDB

Rio de Janeiro
Alexandre Cardoso - PSB
Alexandre Santos - PP
Almerinda de Carvalho - PMDB
Almir Moura - PL
André Luiz - PMDB
Antonio Carlos Biscaia - PT
Bernardo Ariston - PMDB
Carlos Nader - PL
Carlos Rodrigues - PL
Carlos Santana - PT
Chico Alencar - PT
Deley - PV
Dr. Heleno - PP
Edson Ezequiel - PMDB
Eduardo Cunha - PMDB
Eduardo Paes - PSDB
Elaine Costa - PTB
Fernando Gabeira - S.PART.
Fernando Lopes - PMDB
Francisco Dornelles - PP
Itamar Serpa - PSDB
Jair Bolsonaro - PTB
Jandira Feghali - PCdoB
João Mendes de Jesus - PSL
Jorge Bittar - PT
José Divino - PMDB
Josias Quintal - PMDB
Juíza Denise Frossard - S.PART.
Julio Lopes - PP
Laura Carneiro - PFL
Leonardo Picciani - PMDB
Lindberg Farias - PT
Luiz Sérgio - PT
Maria Lucia - PMDB
Miro Teixeira - PPS
Moreira Franco - PMDB
Nelson Bornier - PMDB
Paulo Baltazar - PSB
Paulo Feijó - PSDB
Reinaldo Betão - PL
Renato Cozzolino - PSC
Roberto Jefferson - PTB
Rodrigo Maia - PFL
Sandro Matos - PTB
Simão Sessim - PP
Vieira Reis - PMDB

São Paulo
Alberto Goldman - PSDB
Aloysio Nunes Ferreira - PSDB
Amauri Gasques - PL

Angela Guadagnin - PT
Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB
Arlindo Chinaglia - PT
Arnaldo Faria de Sá - PTB
Carlos Sampaio - PSDB
Celso Russomanno - PP
Cláudio Magrão - PPS
Corauci Sobrinho - PFL
Delfim Netto - PP
Devanir Ribeiro - PT
Dimas Ramalho - PPS
Dr. Evilásio - PSB
Dr. Hélio - PDT
Dr. Pinotti - PFL
Durval Orlato - PT
Edna Macedo - PTB
Elimar Máximo Damasceno - PRONA
Enéas - PRONA
Gilberto Kassab - PFL
Gilberto Nascimento - PMDB
Iara Bernardi - PT
Ildeu Araujo - PP
Ivan Valente - PT
Jamil Murad - PCdoB
Jefferson Campos - PMDB
João Batista - PFL
João Herrmann Neto - PPS
João Paulo Cunha - PT
José Eduardo Cardozo - PT
José Mentor - PT
Jovino Cândido - PV
Julio Semeghini - PSDB
Lobbe Neto - PSDB
Luciano Zica - PT
Luiz Antonio Fleury - PTB
Luiz Carlos Santos - PFL
Luiz Eduardo Greenhalgh - PT
Luiza Erundina - PSB
Marcelo Ortiz - PV
Marcos Abramo - PFL
Mariângela Duarte - PT
Medeiros - PL
Michel Temer - PMDB
Milton Monti - PL
Nelson Marquezelli - PTB
Neuton Lima - PTB
Orlando Fantazzini - PT
Paulo Kobayashi - PSDB
Paulo Lima - PMDB
Professor Irapuan Teixeira - PP
Professor Luizinho - PT
Ricardo Izar - PTB
Roberto Gouveia - PT
Robson Tuma - PFL
Rubinelli - PT
Salvador Zimbaldi - PTB
Telma de Souza - PT
Vadão Gomes - PP
Valdemar Costa Neto - PL
Vanderlei Assis - PP
Vicente Cascione - PTB
Vicentinho - PT
Walter Feldman - PSDB
Wanderval Santos - PL
Zarattini - PT
Zulaiê Cobra - PSDB

Mato Grosso
Amador Tut - PL
Carlos Abicalil - PT



Celcita Pinheiro - PFL
Lino Rossi - PSB
Pedro Henry - PP
Ricarte de Freitas - PTB
Teté Bezerra - PMDB
Thelma de Oliveira - PSDB

Distrito Federal
Alberto Fraga - PTB
Jorge Pinheiro - PL
José Roberto Arruda - PFL
Maninha - PT
Osório Adriano - PFL
Sigmaringa Seixas - PT
Tatico - PTB
Wasny de Roure - PT

Goiás
Barbosa Neto - PSB
Carlos Alberto Leréia - PSDB
Enio Tatico - PTB
João Campos - PSDB
Jovair Arantes - PTB
Leandro Vilela - PMDB
Leonardo Vilela - PP
Luiz Bittencourt - PMDB
Neyde Aparecida - PT
Pedro Chaves - PMDB
Professora Raquel Teixeira - PSDB
Ronaldo Caiado - PFL
Rubens Otoni - PT
Sandes Júnior - PP
Sandro Mabel - PL
Sergio Caiado - PP
Vilmar Rocha - PFL

Mato Grosso do Sul
Antônio Carlos Biffi - PT
Antonio Cruz - PTB
Geraldo Resende - PPS
João Grandão - PT
Murilo Zauith - PFL
Nelson Trad - PMDB
Vander Loubet - PT
Waldemir Moka - PMDB

Paraná
Abelardo Lupion - PFL
Affonso Camargo - PSDB
Airton Roveda - PMDB
Alex Canziani - PTB
André Zacharow - PP
Assis Miguel do Couto - PT
Cezar Silvestri - PPS
Chico da Princesa - PL
Colombo - PT
Dilceu Sperafico - PP
Dr. Rosinha - PT
Dra. Clair - PT
Eduardo Sciarra - PFL
Giacobo - PL
Gustavo Fruet - PMDB
Hermes Parcianello - PMDB
Iris Simões - PTB
José Borba - PMDB
José Janene - PP
Luiz Carlos Hauly - PSDB
Max Rosenmann - PMDB
Moacir Micheletto - PMDB
Nelson Meurer - PP
Odílio Balbinotti - PMDB
Oliveira Filho - PL
Osmar Serraglio - PMDB
Paulo Bernardo - PT

Ricardo Barros - PP
Selma Schons - PT
Takayama - PMDB

Santa Catarina
Adelor Vieira - PMDB
Carlito Merss - PT
Edison Andrino - PMDB
Fernando Coruja - PPS
Gervásio Silva - PFL
Ivan Ranzolin - PP
João Matos - PMDB
João Pizzolatti - PP
Jorge Boeira - PT
Leodegar Tiscoski - PP
Luci Choinacki - PT
Mauro Passos - PT
Paulo Afonso - PMDB
Paulo Bauer - PFL
Vignatti - PT
Zonta - PP

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT
Alceu Collares - PDT
Ary Vanazzi - PT
Augusto Nardes - PP
Beto Albuquerque - PSB
Cezar Schirmer - PMDB
Darcísio Perondi - PMDB
Eliseu Padilha - PMDB
Enio Bacci - PDT
Érico Ribeiro - PP
Francisco Appio - PP
Francisco Turra - PP
Henrique Fontana - PT
José Ivo Sartori - PMDB
Júlio Redecker - PSDB
Kelly Moraes - PTB
Luciana Genro - S.PART.
Luis Carlos Heinze - PP
Maria do Rosário - PT
Mendes Ribeiro Filho - PMDB
Milton Cardias - PTB
Nelson Proença - PPS
Onyx Lorenzoni - PFL
Orlando Desconsi - PT
Osvaldo Biolchi - PMDB
Pastor Reinaldo - PTB
Paulo Gouvêa - PL
Paulo Pimenta - PT
Pompeo de Mattos - PDT
Tarcisio Zimmermann - PT
Yeda Crusius - PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Presidente: Leonardo Vilela (PP)
1º Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
2º Vice-Presidente: Assis Miguel do Couto (PT)
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
Adão Pretto Guilherme Menezes
Anselmo Odair
Assis Miguel do Couto Orlando Desconsi
João Grandão Paulo Pimenta
Josias Gomes Rubens Otoni
Zé Geraldo Vignatti

PMDB
Airton Roveda vaga do PTB Darcísio Perondi
Confúcio Moura José Ivo Sartori
Moacir Micheletto vaga do PSC Leandro Vilela
Odílio Balbinotti Osvaldo Reis
Silas Brasileiro Pedro Chaves
Waldemir Moka
Zé Gerardo

Bloco PFL, PRONA
Fábio Souto Abelardo Lupion
Kátia Abreu Cleuber Carneiro
Ronaldo Caiado João Carlos Bacelar vaga do PC do B

(Dep. do PP ocupa a vaga) Lael Varella
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PP
Augusto Nardes Benedito de Lira
Dilceu Sperafico vaga do PSDB Cleonâncio Fonseca
Francisco Turra Érico Ribeiro vaga do Bloco PFL, PRONA

Leonardo Vilela Romel Anizio
Luis Carlos Heinze 1 vaga
Nélio Dias vaga do PC do B

Zonta vaga do Bloco PFL, PRONA

PSDB
Anivaldo Vale Bosco Costa
Antonio Carlos Mendes
Thame

Julio Semeghini

Júlio Redecker 2 vagas
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PTB
Carlos Dunga Alberto Fraga
José Carlos Elias Joaquim Francisco
Rommel Feijó Josué Bengtson
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Nelson Marquezelli

Bloco PL, PSL
Almir Sá Amador Tut
Anderson Adauto Jorge Pinheiro
Heleno Silva Mário Assad Júnior

PPS
Cezar Silvestri Júnior Betão

PSB
Luciano Leitoa 1 vaga

PDT
Dr. Rodolfo Pereira Pompeo de Mattos

PC do B

(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa

a vaga)
PSC

(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Zequinha Marinho

Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 216-6403/6404/6406
FAX: 216-6415

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Júnior Betão (PPS)
1º Vice-Presidente: Agnaldo Muniz (PPS)
2º Vice-Presidente: Davi Alcolumbre (PDT)
3º Vice-Presidente: Asdrubal Bentes (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Antônio Carlos Biffi Josias Gomes
Antonio Nogueira Paulo Rocha
Henrique Afonso Terezinha Fernandes
Nilson Mourão Zé Geraldo

PMDB
Ann Pontes Mauro Lopes

Asdrubal Bentes
(Dep. do PSDB ocupa a

vaga)
(Dep. do PPS ocupa a vaga) 2 vagas
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Enéas Elimar Máximo Damasceno
2 vagas Nice Lobão

Vic Pires Franco
PP

Carlos Souza vaga do Bloco PL, PSL Eliseu Moura
Francisco Garcia Suely Campos
Zé Lima

PSDB
Helenildo Ribeiro Anivaldo Vale vaga do PMDB

1 vaga João Castelo
Zenaldo Coutinho

PTB
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Ricarte de Freitas
1 vaga (Dep. do PPS ocupa a vaga)

Bloco PL, PSL
Miguel de Souza Luciano Castro
(Dep. do PP ocupa a vaga) Raimundo Santos

PPS
Agnaldo Muniz vaga do PMDB Lupércio Ramos
Júnior Betão Maria Helena vaga do PTB

PSB
Janete Capiberibe Hamilton Casara

PDT
Davi Alcolumbre Dr. Rodolfo Pereira
Gervásio Oliveira vaga do PTB

PC do B
Perpétua Almeida Vanessa Grazziotin

PSC
Zequinha Marinho vaga do PMDB

Secretário(a): Cristiano Ferri Soares de Faria
Local: Anexo II - Sala T- 59
Telefones: 216-6432
FAX: 216-6440

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
1º Vice-Presidente: Wilson Santiago (PMDB)
2º Vice-Presidente: Julio Semeghini (PSDB)
3º Vice-Presidente: Júlio Cesar (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Jorge Bittar Angela Guadagnin
Mariângela Duarte Fernando Ferro
Nazareno Fonteles Mauro Passos
Professor Luizinho Paulo Delgado
Walter Pinheiro Zarattini
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PMDB
Adelor Vieira vaga do PTB Confúcio Moura vaga do PT



Aníbal Gomes vaga do PP Edson Ezequiel
Eduardo Cunha Luiz Bittencourt
Gustavo Fruet Pastor Pedro Ribeiro
Henrique Eduardo Alves Vieira Reis
Jader Barbalho Zé Gerardo
Wilson Santiago

Bloco PFL, PRONA
Corauci Sobrinho José Carlos Araújo
Gilberto Kassab José Carlos Machado

João Batista vaga do PP (Dep. do Bloco PL, PSL ocupa
a vaga)

José Mendonça Bezerra (Dep. do PDT ocupa a vaga)
José Rocha
Júlio Cesar vaga do PDT

PP
Ricardo Barros Antonio Joaquim
Vanderlei Assis Augusto Nardes
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Reginaldo Germano
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Sandes Júnior

PSDB
Ariosto Holanda Alberto Goldman
Julio Semeghini Carlos Alberto Leréia
Narcio Rodrigues Nilson Pinto

PTB
Iris Simões Antonio Cruz
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Romeu Queiroz
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

Salvador Zimbaldi

Bloco PL, PSL
Mário Assad Júnior Almir Moura
Paulo Marinho Carlos Nader vaga do Bloco PFL, PRONA

Pedro Irujo vaga do PTB João Mendes de Jesus
Raimundo Santos Maurício Rabelo

PPS
Nelson Proença Raul Jungmann

PSB
Jurandir Boia vaga do PT Renato Casagrande
Luiza Erundina

PDT
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Dr. Hélio vaga do Bloco PFL, PRONA

1 vaga
PC do B

Jamil Murad Alice Portugal
PSC

Costa Ferreira Pastor Amarildo
Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 49
Telefones: 216-6452 A 6458
FAX: 216-6465

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
Presidente: Maurício Rands (PT)
1º Vice-Presidente: Antonio Carlos Biscaia (PT)
2º Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
3º Vice-Presidente: Nelson Trad (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Dra. Clair
José Eduardo Cardozo Fátima Bezerra
José Mentor Iara Bernardi
Luiz Eduardo Greenhalgh Ivan Valente
Maurício Rands João Alfredo
Odair José Pimentel
Rubens Otoni Lindberg Farias
Rubinelli Luiz Couto
Sigmaringa Seixas Nelson Pellegrino
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 1 vaga

PMDB

Eliseu Padilha Ann Pontes
Jefferson Campos Asdrubal Bentes
José Divino Cezar Schirmer
Mendes Ribeiro Filho João Matos
Michel Temer Mauro Benevides
Nelson Trad Sandra Rosado
Osmar Serraglio 2 vagas
Takayama

Bloco PFL, PRONA
Antonio Carlos Magalhães
Neto

André de Paula

José Roberto Arruda Coriolano Sales
Luiz Carlos Santos Enéas
Ney Lopes Laura Carneiro
Paulo Magalhães Marcos Abramo
Vic Pires Franco Mendonça Prado (Licenciado)
Vilmar Rocha Moroni Torgan vaga do PP

Onyx Lorenzoni
Robson Tuma vaga do PC do B

Ronaldo Caiado vaga do PSB

PP
Darci Coelho Celso Russomanno
Ildeu Araujo Ivan Ranzolin
Odelmo Leão (Dep. do PPS ocupa a vaga)

Reginaldo Germano
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
Ricardo Fiuza 2 vagas
Wagner Lago

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira Antonio Carlos Pannunzio
Bosco Costa Átila Lira
João Almeida Bonifácio de Andrada
Jutahy Junior Helenildo Ribeiro
Vicente Arruda vaga do PT João Campos vaga do PSC

Zenaldo Coutinho Léo Alcântara
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Wilson Santos (Licenciado)

PTB
Antonio Cruz Jair Bolsonaro
Edna Macedo Jovair Arantes
Paes Landim Luiz Antonio Fleury
Roberto Magalhães Neuton Lima
Vicente Cascione Roberto Jefferson

Bloco PL, PSL
Carlos Mota Almeida de Jesus
Carlos Rodrigues Coronel Alves
Edmar Moreira Jaime Martins
Inaldo Leitão João Leão
João Paulo Gomes da Silva Neucimar Fraga

PPS
Dimas Ramalho Agnaldo Muniz
Roberto Freire Colbert Martins

Fernando Coruja vaga do PP

PSB
Alexandre Cardoso Isaías Silvestre

Gonzaga Patriota
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
PDT

Alceu Collares Severiano Alves
PC do B

Sérgio Miranda
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
PSC

Pastor Amarildo (Dep. do PSDB ocupa a vaga)
PV

Marcelo Ortiz Sarney Filho
S.PART.

Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala , sala 21
Telefones: 216-6494



FAX: 216-6499

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Presidente: Paulo Lima (PMDB)
1º Vice-Presidente: Luiz Bittencourt (PMDB)
2º Vice-Presidente: Julio Lopes (PP)
3º Vice-Presidente: Jonival Lucas Junior (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Dr. Rosinha Antonio Nogueira
Maria do Carmo Lara Luiz Bassuma
Paulo Bernardo Rubinelli
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Walter Pinheiro

PMDB
Leandro Vilela vaga do PPS André Luiz
Luiz Bittencourt Max Rosenmann
Olavo Calheiros Silas Brasileiro
Pastor Pedro Ribeiro vaga do PV

Paulo Lima
Wladimir Costa vaga do PT

Bloco PFL, PRONA
José Carlos Machado Marcelo Guimarães Filho
Marcos Abramo Ney Lopes
Robério Nunes (Dep. do PCdoB ocupa a vaga)

PP
Celso Russomanno Alexandre Santos
Julio Lopes Ricardo Fiuza

PSDB
Paulo Kobayashi Manoel Salviano
Sebastião Madeira Professora Raquel Teixeira

PTB
Jonival Lucas Junior Alex Canziani
(Dep. do PSC ocupa a vaga) Ricardo Izar

Bloco PL, PSL
Maurício Rabelo Amauri Gasques
Sandro Mabel Wellington Roberto

PPS
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Dimas Ramalho

PSB
Jorge Gomes Givaldo Carimbão

PV
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Deley

PCdoB
Daniel Almeida vaga do Bloco PFL, PRONA

PSC
Renato Cozzolino vaga do PTB

Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 152
Telefones: 216-6920 A 6922
FAX: 216-6925

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Gonzaga Mota (PSDB)
1º Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PP)
2º Vice-Presidente: Almeida de Jesus (PL)
3º Vice-Presidente: Reginaldo Lopes (PT)
Titulares Suplentes

PT
Durval Orlato Luiz Eduardo Greenhalgh
Jorge Boeira Paulo Bernardo
Lindberg Farias Vicentinho
Reginaldo Lopes Zico Bronzeado

PMDB
Bernardo Ariston Luiz Bittencourt
Carlos Eduardo
Cadoca

Odílio Balbinotti

Edson Ezequiel Paulo Afonso
Bloco PFL, PRONA

Fernando de Fabinho Carlos Melles
Gerson Gabrielli Jairo Carneiro
Osório Adriano (Dep. do PTB ocupa a vaga)

PP
Dr. Benedito Dias Delfim Netto
Sergio Caiado Nélio Dias

PSDB
Gonzaga Mota Bismarck Maia vaga do PV

Léo Alcântara vaga do PV Júlio Redecker
Ronaldo Dimas vaga do PTB Yeda Crusius
Vittorio Medioli

PTB
Nelson Marquezelli Armando Monteiro
(Dep. do PSDB ocupa
a vaga)

Dr. Francisco Gonçalves vaga do Bloco PFL, PRONA

Enio Tatico
Bloco PL, PSL

Almeida de Jesus Giacobo
Reinaldo Betão Ricardo Rique

PPS
Lupércio Ramos Nelson Proença

PSB
1 vaga 1 vaga

PV
(Dep. do PSDB ocupa
a vaga)

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 27
Telefones: 216-6601 A 6609
FAX: 216-6610

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Presidente: Silas Câmara (PTB)
1º Vice-Presidente: Jackson Barreto (PTB)
2º Vice-Presidente: Walter Feldman (PSDB)
3º Vice-Presidente: Cezar Schirmer (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Ary Vanazzi Carlito Merss
Fátima Bezerra Devanir Ribeiro
Terezinha Fernandes Ivo José
Zezéu Ribeiro Maria do Carmo Lara

PMDB
Cezar Schirmer Jader Barbalho
Jorge Alberto Leonardo Picciani
Mauro Benevides Marinha Raupp
(Dep. do PTB ocupa a vaga) 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Claudio Cajado Dr. Pinotti
(Dep. do PPS ocupa a vaga) Francisco Rodrigues
(Dep. do PTB ocupa a vaga) José Roberto Arruda

PP
Eliseu Moura Zé Lima

Romel Anizio
(Dep. do PTB ocupa a

vaga)
PSDB

Walter Feldman Paulo Kobayashi
Wilson Santos (Licenciado) Sebastião Madeira

PTB
Jackson Barreto José Carlos Elias
Joaquim Francisco vaga do PDT Pastor Frankembergen
José Chaves vaga do PMDB Tatico vaga do PP

Pedro Fernandes vaga do Bloco PFL, PRONA

Ricardo Izar vaga do Bloco PL, PSL

Silas Câmara
Bloco PL, PSL

Paulo Gouvêa Anderson Adauto
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Chico da Princesa



PPS
Ivan Paixão vaga do Bloco PFL, PRONA B. Sá
Maria Helena

PSB
Dr. Evilásio Barbosa Neto

PDT
(Dep. do PTB ocupa a vaga) 1 vaga

PC do B
Inácio Arruda 1 vaga
Secretário(a): James Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 216-6551/ 6554
FAX: 216-6560

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
Presidente: Mário Heringer (PDT)
1º Vice-Presidente: Luiz Couto (PT)
2º Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
3º Vice-Presidente: Zelinda Novaes (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Iriny Lopes Adão Pretto
Luci Choinacki Carlos Abicalil
Luiz Couto Chico Alencar
Orlando Fantazzini Luiz Alberto

Maria do Rosário vaga do PMDB

PMDB
Fernando Diniz (Dep. do PT ocupa a vaga)
(Dep. do PPS ocupa a vaga) 2 vagas
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Jairo Carneiro (Dep. do PDT ocupa a vaga)

Zelinda Novaes
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a

vaga)
PP

2 vagas José Linhares
Nilton Baiano

PSDB
Thelma de Oliveira João Almeida
(Dep. do PV ocupa a vaga) (Dep. do PV ocupa a vaga)

PTB
2 vagas Marcus Vicente

Pastor Reinaldo
Bloco PL, PSL

(Dep. do PDT ocupa a vaga) Lincoln Portela vaga do Bloco PFL, PRONA

Paulo Gouvêa
PPS

Geraldo Thadeu Cláudio Magrão
Miro Teixeira vaga do PMDB

PSB
Pastor Francisco Olímpio Lavoisier Maia

PDT
Mário Heringer vaga do Bloco PL, PSL Enio Bacci vaga do Bloco PFL, PRONA

PV
Leonardo Mattos vaga do PSDB Edson Duarte vaga do PSDB

Secretário(a): Ruy dos Santos Siqueira
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 216-6575
FAX: 216-6580

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Presidente: Carlos Abicalil (PT)
1º Vice-Presidente: César Bandeira (PFL)
2º Vice-Presidente: João Matos (PMDB)
3º Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Abicalil Antônio Carlos Biffi
Chico Alencar Colombo
Iara Bernardi Fátima Bezerra

Ivan Valente Henrique Afonso
Maria do Rosário vaga do PSB Paulo Rubem Santiago
Neyde Aparecida Selma Schons vaga do PMDB

PMDB
Gastão Vieira vaga do PTB Luiz Bittencourt
João Matos Osmar Serraglio
José Ivo Sartori Paulo Lima
Marinha Raupp (Dep. do PT ocupa a vaga)
Osvaldo Biolchi

Bloco PFL, PRONA

Celcita Pinheiro
Antonio Carlos Magalhães

Neto
César Bandeira Clóvis Fecury
Osvaldo Coelho Murilo Zauith

PP
Professor Irapuan Teixeira Márcio Reinaldo Moreira
Suely Campos Vanderlei Assis
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Wagner Lago

PSDB
Átila Lira Domiciano Cabral
Bonifácio de Andrada vaga do PP Eduardo Barbosa
Lobbe Neto Rafael Guerra
Nilson Pinto vaga do Bloco PL, PSL

Professora Raquel Teixeira
PTB

Eduardo Seabra Elaine Costa
Kelly Moraes Rommel Feijó
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PSC ocupa a vaga)

Bloco PL, PSL
Milton Monti Humberto Michiles
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Pedro Irujo

PPS
Rogério Teófilo Athos Avelino

PSB
(Dep. do PT ocupa a vaga) Luciano Leitoa

PDT
Severiano Alves 1 vaga

PC do B
Alice Portugal Sérgio Miranda

PSC
Costa Ferreira vaga do PTB

Secretário(a): Anamélia Lima Rocha Fernandes
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 216-6622/6625/6627/6628
FAX: 216-6635

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Nelson Bornier (PMDB)
1º Vice-Presidente: Alexandre Santos (PP)
2º Vice-Presidente: Paulo Rubem Santiago (PT)
3º Vice-Presidente: Carlos Willian (PSC)
Titulares Suplentes

PT
Carlito Merss Henrique Fontana
José Pimentel Jorge Bittar
Paulo Rubem Santiago Jorge Boeira
Vignatti José Mentor
Virgílio Guimarães Wasny de Roure

PMDB
Marcelino Fraga vaga do PTB André Luiz
Max Rosenmann Eduardo Cunha
Nelson Bornier João Magalhães
Paulo Afonso 1 vaga
Pedro Novais

Bloco PFL, PRONA
Coriolano Sales Gerson Gabrielli
Eliseu Resende João Batista
Félix Mendonça José Carlos Araújo
Luiz Carreira Júlio Cesar
Mussa Demes vaga do Bloco PL, PSL Paulo Bauer vaga do PSC



Onyx Lorenzoni vaga do PC do B

Pauderney Avelino vaga do PSB

Roberto Brant vaga do PTB

PP
Alexandre Santos vaga do PDT Feu Rosa
Benedito de Lira Francisco Turra
Delfim Netto Zonta
Francisco Dornelles

PSDB
Antonio Cambraia Gonzaga Mota
Luiz Carlos Hauly Ronaldo Dimas
Yeda Crusius Vittorio Medioli

PTB
Armando Monteiro Jonival Lucas Junior
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) José Militão
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Sandro Matos

Bloco PL, PSL
João Leão Almir Sá
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

José Santana de Vasconcellos

PPS
Fernando Coruja Miro Teixeira

PSB
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Beto Albuquerque

PDT
(Dep. do PP ocupa a vaga) 1 vaga

PC do B
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

1 vaga

PSC

Carlos Willian
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 216-6654/6655/6652
FAX: 216-6660

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: José Priante (PMDB)
1º Vice-Presidente: André Luiz (PMDB)
2º Vice-Presidente: João Magno (PT)
3º Vice-Presidente: Enio Bacci (PDT)
Titulares Suplentes

PT
Eduardo Valverde Luiz Sérgio
João Magno Professor Luizinho
Wasny de Roure Roberto Gouveia
(Dep. do PP ocupa a vaga) Virgílio Guimarães

PMDB
André Luiz Aníbal Gomes
João Correia vaga do Bloco PL, PSL Nelson Bornier
João Magalhães Wladimir Costa
José Priante

Bloco PFL, PRONA
José Carlos Araújo José Carlos Machado
Paulo Bauer José Roberto Arruda
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa
a vaga)

(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PP
Leodegar Tiscoski vaga do PT Dr. Heleno
Márcio Reinaldo Moreira José Janene vaga do PV

Ronivon Santiago Odelmo Leão
Simão Sessim vaga do PV Pedro Corrêa vaga do PTB

PSDB
Alberto Goldman Luiz Carlos Hauly
Manoel Salviano Walter Feldman

PTB
Elaine Costa (Dep. do PSC ocupa a vaga)

Sandro Matos (Dep. do PP ocupa a vaga)
Bloco PL, PSL

Almir Moura Carlos Rodrigues
Carlos Nader vaga do Bloco PFL, PRONA João Caldas
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PPS
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Rogério Teófilo

PSB
Barbosa Neto (Dep. do PDT ocupa a vaga)

PV
(Dep. do PP ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga)

PDT
Enio Bacci vaga do PPS Pompeo de Mattos vaga do PSB

PSC
Cabo Júlio vaga do PTB

Renato Cozzolino vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): Edilson Saraiva Alencar
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 216-6671 A 6675
FAX: 216-6676

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: André de Paula (PFL)
1º Vice-Presidente: Mendonça Prado (PFL)
2º Vice-Presidente: Colombo (PT)
3º Vice-Presidente: Jaime Martins (PL)
Titulares Suplentes

PT
Colombo Orlando Fantazzini
Lúcia Braga Tarcisio Zimmermann
1 vaga (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PMDB
Almerinda de Carvalho 3 vagas
Moraes Souza
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
André de Paula Fernando de Fabinho
Mendonça Prado
(Licenciado)

Laura Carneiro vaga do PTB

1 vaga
PP

Nilton Baiano Enivaldo Ribeiro (Licenciado)
1 vaga Ronivon Santiago

PSDB
2 vagas Eduardo Gomes

Vicente Arruda
PTB

Marcondes Gadelha
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a

vaga)
Roberto Jefferson 1 vaga

Bloco PL, PSL
Jaime Martins Inaldo Leitão
1 vaga Marcos de Jesus

S.PART.
João Fontes 2 vagas
1 vaga

PSB
Luiza Erundina vaga do PT

Secretário(a): Gardene Maria Ferreira de Aguiar
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 216-6692 / 6693
FAX: 216-6700

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Presidente: Paulo Baltazar (PSB)
1º Vice-Presidente: Givaldo Carimbão (PSB)
2º Vice-Presidente: César Medeiros (PT)
3º Vice-Presidente: João Alfredo (PT)
Titulares Suplentes



PT
César Medeiros Anselmo
Ivo José vaga do PTB Assis Miguel do Couto
João Alfredo Iriny Lopes
Leonardo Monteiro Nazareno Fonteles
Luciano Zica
Luiz Alberto vaga do PTB

PMDB
Osvaldo Reis vaga do PDT José Divino
Teté Bezerra Luiz Bittencourt
(Dep. do PV ocupa a vaga) Max Rosenmann
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Aroldo Cedraz
2 vagas Gervásio Silva

Milton Barbosa vaga do Bloco PL, PSL

(Dep. do PSC ocupa a vaga)
PP

Antonio Joaquim Sergio Caiado
Damiao Feliciano (Dep. do PV ocupa a vaga)

PSDB
Itamar Serpa Affonso Camargo
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Antonio Carlos Mendes Thame

PTB
(Dep. do PT ocupa a vaga) Paes Landim
(Dep. do PT ocupa a vaga) Ronaldo Vasconcellos

Bloco PL, PSL
Amador Tut Wanderval Santos

Oliveira Filho
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
PPS

B. Sá Cezar Silvestri
PSB

Givaldo Carimbão vaga do PSDB Janete Capiberibe
Paulo Baltazar
Renato Casagrande vaga do Bloco PFL,

PRONA

PDT
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Davi Alcolumbre

PV
Edson Duarte vaga do PMDB Jovino Cândido vaga do PP

Sarney Filho Marcelo Ortiz
S.PART.

Fernando Gabeira 1 vaga
PSC

Carlos Willian vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 150
Telefones: 216-6521 A 6526
FAX: 216-6535

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: João Pizzolatti (PP)
1º Vice-Presidente: Eduardo Gomes (PSDB)
2º Vice-Presidente: Rose de Freitas (PMDB)
3º Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Fernando Ferro Eduardo Valverde
Luiz Bassuma Hélio Esteves
Luiz Sérgio Luciano Zica
Mauro Passos Vander Loubet

PMDB
Marcello Siqueira Alceste Almeida
Moreira Franco João Matos
Rose de Freitas Josias Quintal
(Dep. do PP ocupa a vaga) 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Aroldo Cedraz Celcita Pinheiro vaga do PSC

Carlos Alberto Rosado vaga do PSC César Bandeira

Eduardo Sciarra Luiz Carlos Santos
Gervásio Silva Pauderney Avelino vaga do PDT

Robério Nunes
PP

Dr. Heleno Nelson Meurer
João Pizzolatti Ricardo Barros
José Janene vaga do PMDB Simão Sessim vaga do PTB

Vadão Gomes vaga do PPS

PSDB
Eduardo Gomes Antonio Cambraia
Nicias Ribeiro Lobbe Neto
Paulo Feijó vaga do PSB

PTB
Marcus Vicente vaga do PDT Edna Macedo
Osmânio Pereira (Dep. do PP ocupa a vaga)
Salvador Zimbaldi

Bloco PL, PSL
João Caldas Aracely de Paula
José Santana de Vasconcellos Miguel de Souza

PPS
(Dep. do PP ocupa a vaga) Leônidas Cristino

PSB
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Jurandir Boia

PDT

(Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
PSC

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 216-6711 / 6713
FAX: 216-6720

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente: Carlos Melles (PFL)
1º Vice-Presidente: Maninha (PT)
2º Vice-Presidente: Marcos de Jesus (PL)
3º Vice-Presidente: André Zacharow (PP)
Titulares Suplentes

PT
Maninha João Magno
Paulo Delgado Leonardo Monteiro
Zarattini Nilson Mourão
Zico Bronzeado Sigmaringa Seixas

PMDB
Edison Andrino Marcelino Fraga
Fernando Lopes Moreira Franco
Vieira Reis (Dep. do PV ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Carlos Melles Claudio Cajado
Francisco Rodrigues vaga do Bloco PL, PSL João Carlos Bacelar
José Thomaz Nonô Robério Nunes vaga do Bloco PL, PSL

Murilo Zauith Roberto Brant vaga do PTB

Vilmar Rocha
PP

André Zacharow Dilceu Sperafico
Feu Rosa Francisco Dornelles
Ivan Ranzolin Luis Carlos Heinze vaga do PPS

Professor Irapuan Teixeira
PSDB

Antonio Carlos Pannunzio Aloysio Nunes Ferreira
João Castelo Antonio Carlos Mendes Thame
Zulaiê Cobra Luiz Carlos Hauly vaga do PMDB

Professora Raquel Teixeira
PTB

Arnon Bezerra Jackson Barreto



Jair Bolsonaro (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

Pastor Frankembergen
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
Bloco PL, PSL

Lincoln Portela vaga do PMDB João Paulo Gomes da Silva

Marcos de Jesus
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

PPS
Átila Lins (Dep. do PP ocupa a vaga)
João Herrmann Neto vaga do PDT

PSB
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) Dr. Evilásio

PDT
(Dep. do PPS ocupa a vaga) Manato

PCdoB
Renildo Calheiros vaga do PSB

PV
Leonardo Mattos vaga do PMDB

S.PART.
Fernando Gabeira vaga do PTB

Secretário(a): Fernando Luiz Cunha Rocha
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 216-6739 / 6738 / 6737
FAX: 216-6745

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO

Presidente: Wanderval Santos (PL)
1º Vice-Presidente: Coronel Alves (PL)
2º Vice-Presidente: Moroni Torgan (PFL)
3º Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Nelson Pellegrino Antonio Carlos Biscaia
Paulo Pimenta Maurício Rands
Vander Loubet Reginaldo Lopes

PMDB
Gilberto Nascimento Luiz Bittencourt
Josias Quintal 2 vagas
(Dep. do PSC ocupa a
vaga)

Bloco PFL, PRONA
Laura Carneiro (Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
Moroni Torgan 1 vaga

PP
Sandes Júnior Carlos Souza vaga do Bloco PL, PSL

(Dep. do PDT ocupa a
vaga)

Darci Coelho

Francisco Appio
PSDB

Carlos Sampaio Zulaiê Cobra
João Campos (Dep. do S.PART. ocupa a vaga)

PTB
Alberto Fraga Vicente Cascione
Ronaldo Vasconcellos 1 vaga

Bloco PL, PSL
Coronel Alves Edmar Moreira
Wanderval Santos (Dep. do PP ocupa a vaga)

PPS
Raul Jungmann Roberto Freire

S.PART.
Babá Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

Luciana Genro
PDT

Pompeo de Mattos vaga do PP

PCdoB
Perpétua Almeida vaga do Bloco PFL, PRONA

PSC

Cabo Júlio vaga do PMDB

Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 216-6761 / 6762
FAX: 216-6770

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
Presidente: Eduardo Paes (PSDB)
1º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
2º Vice-Presidente: Dr. Francisco Gonçalves (PTB)
3º Vice-Presidente: Selma Schons (PT)
Titulares Suplentes

PT
Angela Guadagnin Dr. Rosinha
Guilherme Menezes Durval Orlato
Henrique Fontana Luci Choinacki
Roberto Gouveia Maninha
Selma Schons Telma de Souza

PMDB
Benjamin Maranhão Almerinda de Carvalho
Darcísio Perondi Jorge Alberto
Hermes Parcianello vaga do PSC Silas Brasileiro
Sandra Rosado Teté Bezerra
Saraiva Felipe

Bloco PFL, PRONA
Dr. Pinotti José Mendonça Bezerra
Elimar Máximo
Damasceno

Zelinda Novaes

Milton Barbosa (Dep. do PSB ocupa a vaga)

Nice Lobão
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a

vaga)
PP

José Linhares André Zacharow
(Dep. do PPS ocupa a
vaga)

Dr. Benedito Dias

(Dep. do PSB ocupa a
vaga)

(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PSDB
Eduardo Barbosa Thelma de Oliveira
Eduardo Paes Walter Feldman
Rafael Guerra 1 vaga

PTB
Arnaldo Faria de Sá Arnon Bezerra vaga do PP

Dr. Francisco Gonçalves Kelly Moraes
Homero Barreto Marcondes Gadelha

Milton Cardias vaga do PSC

Osmânio Pereira
Bloco PL, PSL

Amauri Gasques Carlos Mota
Neucimar Fraga Gorete Pereira vaga do Bloco PFL, PRONA

Medeiros
PPS

Athos Avelino Geraldo Thadeu
Geraldo Resende vaga do PP

PSB
Dr. Ribamar Alves Alexandre Cardoso vaga do Bloco PFL, PRONA

Lavoisier Maia vaga do PP Jorge Gomes
PDT

Manato Mário Heringer
PC do B

Jandira Feghali Jamil Murad
PSC

(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

(Dep. do PTB ocupa a vaga)

Secretário(a): Flávio Alencastro
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 145
Telefones: 216-6787 / 6781 A 6786
FAX: 216-6790



COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO

Presidente: Tarcisio Zimmermann (PT)
1º Vice-Presidente: Dra. Clair (PT)
2º Vice-Presidente: Isaías Silvestre (PSB)
3º Vice-Presidente: Luciano Castro (PL)
Titulares Suplentes

PT
Dra. Clair Carlos Santana
Paulo Rocha José Eduardo Cardozo
Tarcisio Zimmermann Lúcia Braga
Vicentinho Neyde Aparecida

PMDB
Leonardo Picciani Ann Pontes
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Luiz Bittencourt
1 vaga 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Clóvis Fecury (Dep. do PDT ocupa a vaga)
Rodrigo Maia 2 vagas
(Dep. do PC do B ocupa a vaga)

PP
Érico Ribeiro Mário Negromonte
Pedro Corrêa Vadão Gomes

PSDB
Carlos Alberto Leréia Ariosto Holanda
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

Carlos Sampaio

1 vaga Narcio Rodrigues
PTB

Jovair Arantes Arnaldo Faria de Sá
Luiz Antonio Fleury Eduardo Seabra
Milton Cardias vaga do PMDB Homero Barreto vaga do PPS

Bloco PL, PSL
Luciano Castro Paulo Marinho
Medeiros Sandro Mabel
Ricardo Rique vaga do PSDB

PPS
Cláudio Magrão (Dep. do PTB ocupa a vaga)

PSB
Isaías Silvestre Pastor Francisco Olímpio

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga
Vanessa Grazziotin vaga do Bloco PFL,

PRONA

PV
Jovino Cândido Leonardo Mattos

PDT
Alceu Collares vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo II, Sala T 50
Telefones: 216-6805 / 6806 / 6807
FAX: 216-6815

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Presidente: José Militão (PTB)
1º Vice-Presidente: Pastor Reinaldo (PTB)
2º Vice-Presidente: Colbert Martins (PPS)
3º Vice-Presidente: Hamilton Casara (PSB)
Titulares Suplentes

PT
Gilmar Machado César Medeiros
Orlando Desconsi vaga do PP João Grandão
(Dep. do PTB ocupa a
vaga)

Mariângela Duarte

(Dep. do PTB ocupa a
vaga)

PMDB
Alceste Almeida Edison Andrino
(Dep. do PTB ocupa a Jefferson Campos

vaga)
(Dep. do PTB ocupa a
vaga)

Marcelo Teixeira

Bloco PFL, PRONA
Cleuber Carneiro Eduardo Sciarra
Marcelo Guimarães Filho José Rocha vaga do Bloco PL, PSL

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
PP

(Dep. do PV ocupa a vaga) Ildeu Araujo
(Dep. do PT ocupa a vaga) Julio Lopes

PSDB
Bismarck Maia Carlos Alberto Leréia
(Dep. do PTB ocupa a
vaga)

Jutahy Junior

PTB
Alex Canziani vaga do PT Philemon Rodrigues
Enio Tatico vaga do PSDB Ronaldo Vasconcellos
José Militão
Josué Bengtson vaga do PT

Pastor Reinaldo
Ricarte de Freitas vaga do PMDB

Tatico vaga do PMDB

Bloco PL, PSL
João Mendes de Jesus Reinaldo Betão

João Tota
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa

a vaga)
PPS

Colbert Martins João Herrmann Neto
PSB

Hamilton Casara Dr. Ribamar Alves
PCdoB

Renildo Calheiros vaga do Bloco PFL, PRONA

PV
Deley vaga do PP

Secretário(a): Elizabeth Paes dos Santos
Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo
Telefones: 216-6831 / 6832 / 6833

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Wellington Roberto (PL)
1º Vice-Presidente: Giacobo (PL)
2º Vice-Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
3º Vice-Presidente: Neuton Lima (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Santana Ary Vanazzi
Devanir Ribeiro Zezéu Ribeiro
Hélio Esteves (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Telma de Souza 1 vaga

PMDB
Marcelo Castro Eliseu Padilha
Marcelo Teixeira Marcello Siqueira
Mauro Lopes Osvaldo Reis
Pedro Chaves 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Lael Varella Aroldo Cedraz
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

Cleuber Carneiro

(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

(Dep. do Bloco PL, PSL
ocupa a vaga)

PP
Francisco Appio Francisco Garcia
Mário Negromonte Leodegar Tiscoski

PSDB
Affonso Camargo Nicias Ribeiro
Domiciano Cabral Paulo Feijó

PTB
Neuton Lima Carlos Dunga
Philemon Rodrigues Iris Simões
Romeu Queiroz vaga do PSC José Chaves vaga do PSC



Pedro Fernandes vaga do PT

Bloco PL, PSL
Aracely de Paula vaga do Bloco PFL, PRONA João Tota vaga do Bloco PFL, PRONA

Chico da Princesa vaga do PDT Milton Monti
Giacobo Oliveira Filho
Humberto Michiles vaga do Bloco PFL, PRONA

Wellington Roberto
PPS

Leônidas Cristino Átila Lins
PSB

Beto Albuquerque Gonzaga Patriota
PDT

(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

Mário Heringer

PSC
(Dep. do PTB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Secretário(a): Ruy Omar Prudencio da Silva
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 216-6853 A 6856
FAX: 216-6860

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A "ACOMPANHAR AS
NEGOCIAÇÕES DA ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO DAS

AMÉRICAS".
Presidente: José Thomaz Nonô (PFL)
1º Vice-Presidente: Edson Ezequiel (PMDB)
2º Vice-Presidente: Alberto Goldman (PSDB)
3º Vice-Presidente: Francisco Garcia (PP)
Relator: Maninha (PT)
Titulares Suplentes

PT
José Pimentel Ary Vanazzi
Lindberg Farias Dra. Clair
Maninha Henrique Fontana
Paulo Delgado Ivan Valente
Rubens Otoni Luci Choinacki
Tarcisio Zimmermann Paulo Pimenta

PFL
Fábio Souto Robério Nunes
José Thomaz Nonô (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Marcos Abramo 3 vagas
Ney Lopes
Ronaldo Caiado

PMDB
Cezar Schirmer Bernardo Ariston
Edson Ezequiel Moacir Micheletto
Max Rosenmann 2 vagas
Silas Brasileiro

PSDB
Alberto Goldman Aloysio Nunes Ferreira
Antonio Carlos Mendes Thame Luiz Carlos Hauly
Antonio Carlos Pannunzio Nilson Pinto
Yeda Crusius 1 vaga

PP
Feu Rosa Francisco Dornelles
Francisco Garcia Leodegar Tiscoski
Francisco Turra Vadão Gomes

PTB
Jackson Barreto Arnaldo Faria de Sá
Roberto Jefferson Arnon Bezerra

Paes Landim vaga do PFL

PL
Amador Tut Humberto Michiles
João Paulo Gomes da Silva Paulo Marinho

PSB
Alexandre Cardoso Janete Capiberibe
Luiza Erundina Renato Casagrande

PPS

Nelson Proença 1 vaga
PDT

Severiano Alves Manato
PC do B

Jamil Murad Inácio Arruda
PRONA

1 vaga Elimar Máximo Damasceno
Secretário(a): Mário Dráusio Oliveira de A. Coutinho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6203 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL COM A FINALIDADE DE DEFINIR A
ATUAÇÃO DESTA CASA NAS AÇÕES DESTINADAS A

IMPLEMENTAR AS PROVIDÊNCIAS REFERIDAS NA LEI Nº
10.745, DE 9 DE OUTUBRO DE 2003, QUE DEFINE O ANO DE

2004 COMO O "ANO DA MULHER".
Presidente: Jandira Feghali (PCdoB)
1º Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
2º Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3º Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
Relator: Rose de Freitas (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Fátima Bezerra Iriny Lopes
Iara Bernardi Lúcia Braga
Luci Choinacki Maninha
Maria do Rosário vaga do PDT Selma Schons
Mariângela Duarte

PFL
Celcita Pinheiro 3 vagas
Kátia Abreu
Laura Carneiro

PMDB
Almerinda de Carvalho Marinha Raupp
Rose de Freitas Teté Bezerra
Sandra Rosado 1 vaga

PSDB
Thelma de Oliveira Professora Raquel Teixeira
Yeda Crusius Zulaiê Cobra
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) 1 vaga

PP
Suely Campos 2 vagas
(Dep. do PC do B ocupa a vaga)

PTB
Elaine Costa 2 vagas
1 vaga

PL

Maurício Rabelo
(Dep. do PC do B ocupa a

vaga)
PSB

Luiza Erundina Janete Capiberibe
PPS

Maria Helena 1 vaga
PDT

(Dep. do PT ocupa a vaga) Severiano Alves
PC do B

Jandira Feghali Alice Portugal vaga do PL

Vanessa Grazziotin vaga do PP Perpétua Almeida
S.PART.

Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6204/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ESTUDAR OS
PARECERES PROFERIDOS PELAS COMISSÕES TÉCNICAS
AO PROJETO DE LEI Nº 5.979, DE 2001, DA COMISSÃO DE
VIAÇÃO E TRANSPORTE, QUE "ACRESCENTA O ART. 66-A



E ALTERA A REDAÇÃO DO "CAPUT" DO ART. 104 DA LEI Nº
9.503/97, E ESTABELECE NORMAS REFERENTES À
INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR - ITV" E OFERECER

INDICATIVO À CASA SOBRE A MATÉRIA.
Presidente: Humberto Michiles (PL)
1º Vice-Presidente: Neuton Lima (PTB)
2º Vice-Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PFL)
3º Vice-Presidente:
Relator: José Mentor (PT)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia
Carlos Santana
Devanir Ribeiro
José Mentor
Luiz Alberto

PMDB
Luiz Bittencourt
Marcelo Castro
Mauro Lopes
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Gerson Gabrielli
José Carlos Machado
Marcelo Guimarães Filho

PP
Alexandre Santos
Cleonâncio Fonseca
Julio Lopes

PSDB
Bosco Costa
Narcio Rodrigues
Paulo Kobayashi

PTB
Neuton Lima
Ricardo Izar
Romeu Queiroz

Bloco PL, PSL
Giacobo vaga do PMDB

Humberto Michiles
Wellington Roberto

PPS
Colbert Martins

PSB
Givaldo Carimbão

PDT
Mário Heringer
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6206/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO, Nº 3-A, DE

1999, QUE "ALTERA OS ARTS. 27, 28, 29, 44 E 82 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E INTRODUZ DISPOSIÇÕES

TRANSITÓRIAS, DE FORMA A FAZER COINCIDIR OS
MANDATOS ELETIVOS QUE MENCIONA E ATRIBUIR-LHES

NOVO PERÍODO DE DURAÇÃO" E APENSADAS.
Presidente: Affonso Camargo (PSDB)
1º Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
2º Vice-Presidente: Rubens Otoni (PT)
3º Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
Relator: Eduardo Sciarra (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Chico Alencar Luiz Couto
José Eduardo Cardozo Maria do Carmo Lara
Paulo Delgado 4 vagas
Paulo Rocha

Rubens Otoni
Rubinelli

PFL
André de Paula Fernando de Fabinho
Eduardo Sciarra Rodrigo Maia
Jairo Carneiro Ronaldo Caiado
Mendonça Prado (Licenciado) (Dep. do PL ocupa a vaga)
Nice Lobão 1 vaga

PMDB
Cezar Schirmer Marcelo Castro
Eliseu Padilha 3 vagas
Henrique Eduardo Alves
Jefferson Campos

PSDB
Affonso Camargo Antonio Carlos Pannunzio
Aloysio Nunes Ferreira Bonifácio de Andrada
Rafael Guerra Bosco Costa
Vicente Arruda Zenaldo Coutinho

PP
Enivaldo Ribeiro (Licenciado) Leodegar Tiscoski
Pedro Corrêa Mário Negromonte
Romel Anizio 1 vaga

PTB
Roberto Magalhães Arnaldo Faria de Sá
Vicente Cascione Luiz Antonio Fleury

PL
João Paulo Gomes da Silva Carlos Nader vaga do PFL

Lincoln Portela Inaldo Leitão
Oliveira Filho

PSB
Pastor Francisco Olímpio 2 vagas
1 vaga

PPS
Raul Jungmann Colbert Martins

PDT
Manato Davi Alcolumbre

PC do B
Renildo Calheiros 1 vaga

PV
Jovino Cândido Marcelo Ortiz
Secretário(a): Ana Lucia R. Marques
Local: Anexo II Pavimento Superior s/170-A
Telefones: 261-6214/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 54-A, DE

1999, QUE "ACRESCENTA ARTIGO AO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"

(DISPONDO QUE O PESSOAL EM EXERCÍCIO QUE NÃO
TENHA SIDO ADMITIDO POR CONCURSO PÚBLICO,
ESTÁVEL OU NÃO, PASSA A INTEGRAR QUADRO

TEMPORÁRIO EM EXTINÇÃO À MEDIDA QUE VAGAREM OS
CARGOS OU EMPREGOS RESPECTIVOS).

Presidente: Laura Carneiro (PFL)
1º Vice-Presidente: Antonio Nogueira (PT)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
Relator: Átila Lira (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Nogueira 6 vagas
Carlos Abicalil
Fátima Bezerra
Jorge Boeira
Odair
Tarcisio Zimmermann

PFL
João Carlos Bacelar Antonio Carlos Magalhães Neto
Laura Carneiro José Roberto Arruda



Ney Lopes 3 vagas
(Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga

PMDB
Jefferson Campos Adelor Vieira
Jorge Alberto 3 vagas
José Ivo Sartori
Leonardo Picciani

PSDB
Átila Lira Ariosto Holanda
Eduardo Barbosa Zenaldo Coutinho
Helenildo Ribeiro 2 vagas
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PP
Feu Rosa Nilton Baiano
Nélio Dias Zé Lima
Sandes Júnior 1 vaga
Vanderlei Assis vaga do PFL

PTB
Eduardo Seabra Philemon Rodrigues
José Carlos Elias Ronaldo Vasconcellos

PL
Luciano Castro Medeiros
Paulo Marinho Welinton Fagundes (Licenciado)

PSB
Gonzaga Patriota 2 vagas
Hamilton Casara vaga do PSDB

Pastor Francisco Olímpio
PPS

Agnaldo Muniz Geraldo Thadeu
PDT

Alceu Collares Pompeo de Mattos
PC do B

Alice Portugal 1 vaga
PV

Jovino Cândido Marcelo Ortiz
Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6207 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 58-A, DE

2003, QUE "DISPÕE SOBRE A CONVALIDAÇÃO DE
ALIENAÇÕES DE TERRAS PROCEDIDAS PELOS ESTADOS

NA FAIXA DE FRONTEIRA".
Presidente: João Grandão (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Luis Carlos Heinze (PP)
Titulares Suplentes

PT
Ary Vanazzi Antonio Nogueira
Eduardo Valverde Hélio Esteves
João Grandão Zico Bronzeado
José Eduardo Cardozo 3 vagas
Nilson Mourão
Vignatti

PMDB
Alceste Almeida Darcísio Perondi
Confúcio Moura João Matos
Osmar Serraglio Moacir Micheletto
Teté Bezerra Nelson Trad
Waldemir Moka 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Eduardo Sciarra Ronaldo Caiado
Francisco Rodrigues 3 vagas
Murilo Zauith
Onyx Lorenzoni

PP
Cleonâncio Fonseca vaga do PV Ivan Ranzolin
Luis Carlos Heinze vaga do PSB José Janene
Pedro Henry 1 vaga
Ronivon Santiago
Sergio Caiado
Zonta vaga do PSC

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame Helenildo Ribeiro
Júlio Redecker Manoel Salviano
Thelma de Oliveira Nicias Ribeiro

PTB
Nelson Marquezelli Iris Simões
Ricarte de Freitas Silas Câmara
1 vaga 1 vaga

Bloco PL, PSL
Amador Tut Anderson Adauto
Carlos Mota Edmar Moreira
Inaldo Leitão João Paulo Gomes da Silva

PPS
Maria Helena Lupércio Ramos

PSB
(Dep. do PP ocupa a vaga) Barbosa Neto

PDT
Gervásio Oliveira Dr. Rodolfo Pereira

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PSC
(Dep. do PP ocupa a vaga) Zequinha Marinho

PV
(Dep. do PP ocupa a vaga) 1 vaga
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior sala 170-B
Telefones: 216.6215
FAX: 216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 92-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ART. 101 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL",

DETERMINANDO QUE OS MEMBROS DO STF SERÃO
ESCOLHIDOS DENTRE OS MEMBROS DOS TRIBUNAIS

SUPERIORES QUE INTEGREM A CARREIRA DA
MAGISTRATURA, MENORES DE SESSENTA E CINCO ANOS
DE IDADE, INDICADOS EM LISTA TRÍPLICE PELO PRÓPRIO

TRIBUNAL, COM NOMEAÇÃO PELO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA E APROVAÇÃO DO SENADO FEDERAL.

Presidente: Antonio Carlos Biscaia (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Divino (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Iriny Lopes
Eduardo Valverde 5 vagas
João Alfredo
José Eduardo Cardozo
Maurício Rands
Paulo Delgado

PFL

Coriolano Sales
Antonio Carlos Magalhães

Neto
José Roberto Arruda José Thomaz Nonô
Luiz Carlos Santos (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Marcelo Guimarães Filho 2 vagas
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PMDB
José Divino Ann Pontes
José Ivo Sartori Osmar Serraglio



Marcelino Fraga 2 vagas
Nelson Trad

PSDB
Carlos Sampaio Bonifácio de Andrada
Nicias Ribeiro Helenildo Ribeiro
Vicente Arruda Zenaldo Coutinho
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) (Dep. do PL ocupa a vaga)

PP
Cleonâncio Fonseca Ivan Ranzolin
Darci Coelho vaga do PFL 2 vagas
Dilceu Sperafico
Ricardo Fiuza
Wagner Lago vaga do PDT

PTB
Luiz Antonio Fleury Antonio Cruz
Vicente Cascione Paes Landim vaga do PFL

1 vaga
PL

Edmar Moreira Inaldo Leitão vaga do PSDB

Mário Assad Júnior
José Santana de

Vasconcellos
Raimundo Santos

PSB
(Dep. do PSC ocupa a vaga) 2 vagas
1 vaga

PPS
Cezar Silvestri Dimas Ramalho

PDT
(Dep. do PP ocupa a vaga) Severiano Alves

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PV
Sarney Filho Marcelo Ortiz

PSC
Carlos Willian vaga do PSB

S.PART.
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

Secretário(a): Walbia Vânia de Farias Lora
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6205 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 101-A, DE

2003, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 4º DO ART. 57 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (AUTORIZANDO A REELEIÇÃO

DOS MEMBROS DAS MESAS DIRETORAS DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL).

Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
1º Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
2º Vice-Presidente: Jader Barbalho (PMDB)
3º Vice-Presidente: Luiz Sérgio (PT)
Relator: Paes Landim (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Arlindo Chinaglia Devanir Ribeiro
José Pimentel Fernando Ferro
Luiz Sérgio Neyde Aparecida
Professor Luizinho Nilson Mourão
Rubens Otoni Paulo Rocha
Zarattini 1 vaga

PMDB
Fernando Diniz Almerinda de Carvalho
Gastão Vieira Aníbal Gomes
Jader Barbalho Pastor Pedro Ribeiro
José Borba Wilson Santiago
Nelson Trad Zé Gerardo

Bloco PFL, PRONA
Laura Carneiro Ney Lopes
Moroni Torgan Rodrigo Maia

Robério Nunes 2 vagas
Vic Pires Franco

PP
Benedito de Lira Feu Rosa
Leodegar Tiscoski Romel Anizio
Professor Irapuan Teixeira 1 vaga

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira Bismarck Maia
Jutahy Junior Bosco Costa
Luiz Carlos Hauly Carlos Alberto Leréia

PTB
José Múcio Monteiro Iris Simões
Paes Landim Jovair Arantes
(Dep. do PSC ocupa a vaga) 1 vaga

Bloco PL, PSL
Luciano Castro Inaldo Leitão
Sandro Mabel Medeiros
Valdemar Costa Neto Paulo Marinho

PPS
João Herrmann Neto Átila Lins

PSB
Dr. Evilásio Jorge Gomes

PDT
Álvaro Dias Mário Heringer

PC do B
Daniel Almeida Jamil Murad

PV
Sarney Filho Jovino Cândido

PSC
Pastor Amarildo vaga do PTB

Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6207/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 115-A, DE

1995, DO SR. GERVÁSIO OLIVEIRA, QUE "MODIFICA O
PARÁGRAFO 4º DO ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,

INCLUINDO O CERRADO NA RELAÇÃO DOS BIOMAS
CONSIDERADOS PATRIMÔNIO NACIONAL".

Presidente: Ricarte de Freitas (PTB)
1º Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
2º Vice-Presidente: Luiz Bittencourt (PMDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Neyde Aparecida (PT)
Titulares Suplentes

PT
Antônio Carlos Biffi Zezéu Ribeiro
João Grandão 5 vagas
Maninha
Neyde Aparecida
Rubens Otoni
Wasny de Roure

PFL
Celcita Pinheiro Eliseu Resende
José Roberto Arruda Lael Varella
Vilmar Rocha Ronaldo Caiado
2 vagas 2 vagas

PMDB
Aníbal Gomes 4 vagas
Fernando Diniz
Luiz Bittencourt
Moacir Micheletto

PSDB
Carlos Alberto Leréia Átila Lira
Professora Raquel Teixeira João Campos
Ronaldo Dimas (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Thelma de Oliveira 1 vaga

PP



Romel Anizio Carlos Souza
Sergio Caiado Eliseu Moura
Zé Lima 1 vaga

PTB
Ricarte de Freitas Ronaldo Vasconcellos
Sandro Matos 1 vaga

PL
Jaime Martins Raimundo Santos
Maurício Rabelo Ricardo Rique

PSB
Janete Capiberibe Hamilton Casara vaga do PSDB

1 vaga 2 vagas
PPS

Raul Jungmann Júnior Betão
PDT

Dr. Rodolfo Pereira Enio Bacci
PC do B

Daniel Almeida 1 vaga
PRONA

1 vaga Elimar Máximo Damasceno
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6209/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 227-A, DE

2004, QUE "ALTERA OS ARTIGOS 37, 40, 144, 194, 195 E 201
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA DISPOR SOBRE A

PREVIDÊNCIA SOCIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" (
PEC PARALELA - ALTERANDO A EMENDA

CONSTITUCIONAL Nº 41, DE 2003 - REFORMA DA
PREVIDÊNCIA).

Presidente: Roberto Brant (PFL)
1º Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni (PFL)
2º Vice-Presidente: Antonio Joaquim (PP)
3º Vice-Presidente: Yeda Crusius (PSDB)
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

PT
Eduardo Valverde Devanir Ribeiro
Henrique Fontana Durval Orlato
José Pimentel Guilherme Menezes
Maurício Rands Ivan Valente
Nelson Pellegrino Mariângela Duarte
Nilson Mourão Paulo Pimenta
Professor Luizinho Roberto Gouveia

PFL
Gervásio Silva Dr. Pinotti
Júlio Cesar Laura Carneiro
Murilo Zauith Pauderney Avelino
Onyx Lorenzoni Robson Tuma
Roberto Brant 2 vagas
Vilmar Rocha

PMDB
Aníbal Gomes Adelor Vieira
Fernando Diniz Mauro Benevides
Jorge Alberto Silas Brasileiro
Olavo Calheiros 2 vagas
Wilson Santiago

PSDB
Alberto Goldman Antonio Carlos Pannunzio
Anivaldo Vale Bismarck Maia
Eduardo Barbosa Zenaldo Coutinho
João Campos (Dep. S.PART. ocupa a vaga)
Yeda Crusius 1 vaga

PP
Antonio Joaquim Benedito de Lira
José Linhares Dr. Benedito Dias
Ronivon Santiago 1 vaga

PTB
Arnaldo Faria de Sá Ricardo Izar
Iris Simões Ricarte de Freitas
Luiz Antonio Fleury 1 vaga

PL
Carlos Rodrigues Almir Moura
Inaldo Leitão Chico da Princesa
Milton Monti Wellington Roberto

PSB
Dr. Evilásio Dr. Ribamar Alves
Paulo Baltazar Jurandir Boia

PPS
Leônidas Cristino Geraldo Thadeu

PDT
Alceu Collares Manato

PC do B
Jamil Murad Inácio Arruda

PV
Leonardo Mattos Deley

S.PART.
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6215 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 228-A, DE
2004, QUE "ALTERA O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Mussa Demes (PFL)
1º Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2º Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
3º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: Virgílio Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

PT
Carlito Merss Devanir Ribeiro
Jorge Bittar José Pimentel
José Mentor Nilson Mourão
Paulo Bernardo Paulo Delgado
Virgílio Guimarães Paulo Pimenta
Walter Pinheiro Paulo Rubem Santiago
Zezéu Ribeiro Wasny de Roure

PFL
Antonio Carlos Magalhães Neto Abelardo Lupion
Gerson Gabrielli Eduardo Sciarra
José Roberto Arruda Eliseu Resende
Mussa Demes José Carlos Machado
Pauderney Avelino Luiz Carreira
Vic Pires Franco Paulo Bauer

PMDB
Eduardo Cunha André Luiz
Henrique Eduardo Alves Ann Pontes
Osmar Serraglio Benjamin Maranhão
Pedro Chaves José Priante
Pedro Novais Wilson Santiago

PSDB
Antonio Cambraia Anivaldo Vale
Julio Semeghini Antonio Carlos Mendes Thame
Luiz Carlos Hauly Gonzaga Mota
Walter Feldman Ronaldo Dimas
Zenaldo Coutinho Yeda Crusius

PP
Delfim Netto Enivaldo Ribeiro (Licenciado)
Francisco Dornelles Feu Rosa
Romel Anizio Professor Irapuan Teixeira

PTB
Armando Monteiro Jackson Barreto
José Militão Pedro Fernandes



Philemon Rodrigues Vicente Cascione
PL

Miguel de Souza Carlos Rodrigues
Raimundo Santos Humberto Michiles
Sandro Mabel Jaime Martins

PSB
Beto Albuquerque Barbosa Neto
Renato Casagrande Gonzaga Patriota

PPS
Lupércio Ramos João Herrmann Neto

PDT
Manato Dr. Rodolfo Pereira

PC do B
Sérgio Miranda Daniel Almeida

PRONA
Enéas Elimar Máximo Damasceno
Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6218 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 272-A, DE

2000, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "C" DO INCISO I
DO ART. 12 DA CONSTITUIÇÃO E ACRESCENTA ARTIGO AO
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,

ASSEGURANDO O REGISTRO NOS CONSULADOS DE
BRASILEIROS NASCIDOS NO ESTRANGEIRO".

Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
Leonardo Monteiro 6 vagas
Maninha
Nilson Mourão
Orlando Fantazzini
Paulo Delgado
Zarattini
Zé Geraldo vaga do PMDB

PMDB
Fernando Lopes 5 vagas
João Correia
Vieira Reis
Wilson Santiago
(Dep. do PT ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Francisco Rodrigues 4 vagas
João Carlos Bacelar
Murilo Zauith
Vilmar Rocha

PP
André Zacharow Dilceu Sperafico
Feu Rosa Francisco Dornelles
Ivan Ranzolin Professor Irapuan Teixeira

PSDB
Bosco Costa Antonio Carlos Pannunzio
Helenildo Ribeiro Luiz Carlos Hauly
João Castelo Manoel Salviano

PTB
Arnon Bezerra 3 vagas
Jackson Barreto
1 vaga

Bloco PL, PSL
Almeida de Jesus Edmar Moreira
Carlos Mota Inaldo Leitão
João Paulo Gomes da Silva Jaime Martins

PPS
João Herrmann Neto Átila Lins

PSB
Alexandre Cardoso 1 vaga

PDT
Severiano Alves Mário Heringer

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PSC
Zequinha Marinho Carlos Willian

PV
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 347-A, DE
1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO 2º DO
ARTIGO 57 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (INCLUINDO O
DISPOSITIVO QUE PROÍBE A INTERRUPÇÃO DA SESSÃO

LEGISLATIVA SEM APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO ANUAL).
Presidente: Orlando Desconsi (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Isaías Silvestre (PSB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Mauro Passos
Chico Alencar 5 vagas
Gilmar Machado
Orlando Desconsi
Selma Schons
Walter Pinheiro

PFL
Corauci Sobrinho Laura Carneiro
Dr. Pinotti Marcelo Guimarães Filho
Milton Barbosa 3 vagas
Vilmar Rocha
1 vaga

PMDB
Almerinda de Carvalho Alceste Almeida
Edson Ezequiel João Correia
Nelson Bornier 2 vagas
Pedro Chaves

PSDB
Alberto Goldman Átila Lira
Nicias Ribeiro Helenildo Ribeiro
Ronaldo Dimas Paulo Kobayashi
1 vaga Professora Raquel Teixeira

PP
André Zacharow vaga do PDT 3 vagas
Cleonâncio Fonseca
Márcio Reinaldo Moreira
Roberto Balestra (Licenciado)

PTB
José Carlos Elias Milton Cardias
1 vaga Pastor Reinaldo

PL
Carlos Rodrigues Heleno Silva
Wellington Roberto João Paulo Gomes da Silva

PSB
Isaías Silvestre 2 vagas
Pastor Francisco Olímpio

PPS
Leônidas Cristino Lupércio Ramos

PDT
(Dep. do PP ocupa a vaga) Mário Heringer

PC do B
Jamil Murad Daniel Almeida

PRONA
Elimar Máximo Damasceno 1 vaga
Secretário(a): Leila Machado C. de Freitas



Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 349-A, DE

2001, DO SR. LUIZ ANTONIO FLEURY, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DOS ARTS. 52, 53, 55 E 66 DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL PARA ABOLIR O VOTO SECRETO NAS DECISÕES
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL".

Presidente: Juíza Denise Frossard (S.PART.)
1º Vice-Presidente: Ney Lopes (PFL)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Eduardo Cardozo (PT)
Titulares Suplentes

PT
Chico Alencar 6 vagas
José Eduardo Cardozo
Nilson Mourão
Orlando Desconsi
Rubens Otoni
Sigmaringa Seixas

PMDB
Cezar Schirmer 5 vagas
Eliseu Padilha
José Ivo Sartori
Paulo Afonso
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
José Roberto Arruda Eduardo Sciarra
Luiz Carlos Santos Onyx Lorenzoni
Ney Lopes 2 vagas
Ronaldo Caiado

PP
Francisco Turra Enivaldo Ribeiro (Licenciado)
Romel Anizio Márcio Reinaldo Moreira
1 vaga 1 vaga

PSDB
Bosco Costa Antonio Carlos Pannunzio
Zenaldo Coutinho Átila Lira
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Bonifácio de Andrada

PTB
Luiz Antonio Fleury Jovair Arantes
Roberto Magalhães 2 vagas
1 vaga

Bloco PL, PSL
Almir Sá João Leão
Carlos Rodrigues Mário Assad Júnior
João Paulo Gomes da Silva Oliveira Filho

PPS
Ivan Paixão Dimas Ramalho

PSB
Alexandre Cardoso Renato Casagrande

PDT
1 vaga Enio Bacci

PC do B
Renildo Calheiros Jamil Murad

PSC
Costa Ferreira 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Sarney Filho

S.PART.
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

Secretário(a): Mário Dráusio de O. Coutinho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6203/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER

À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 431-A, DE
2001, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFOS PRIMEIRO E

SEGUNDO AO ARTIGO 204 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL",
DESTINANDO 5% DOS RECURSOS DO ORÇAMENTO DA

UNIÃO FEDERAL, ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS PARA
CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Presidente: Jamil Murad (PCdoB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Mário Heringer (PDT)
Titulares Suplentes

PT
Angela Guadagnin 6 vagas
Jorge Boeira
Maria do Rosário
Selma Schons
Tarcisio Zimmermann
Telma de Souza

PFL
André de Paula 5 vagas
Fábio Souto
Jairo Carneiro
Laura Carneiro
Mendonça Prado (Licenciado)

PMDB
Cezar Schirmer João Correia
Gilberto Nascimento vaga do PSB Osvaldo Reis
Marcelo Castro Sandra Rosado
Max Rosenmann 1 vaga
Paulo Afonso

PSDB
Antonio Cambraia Carlos Alberto Leréia
Eduardo Barbosa Rafael Guerra
Thelma de Oliveira Walter Feldman
Yeda Crusius (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PP
Benedito de Lira André Zacharow vaga do PDT

José Linhares Antonio Joaquim
Suely Campos Zonta

1 vaga
PTB

Kelly Moraes Arnaldo Faria de Sá
Marcondes Gadelha 1 vaga

PL
Almeida de Jesus Marcos de Jesus
Oliveira Filho Wanderval Santos

PSB
Luiza Erundina 2 vagas
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PPS
Athos Avelino Geraldo Resende

PDT
Mário Heringer (Dep. do PP ocupa a vaga)

PC do B
Jamil Murad Alice Portugal

PRONA
Elimar Máximo Damasceno 1 vaga

S.PART.
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

Secretário(a): Angélica Maria L. F. Aguiar
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6218 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 438-A, DE

2001, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 243 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (ESTABELECENDO A PENA DE

PERDIMENTO DA GLEBA ONDE FOR CONSTADA A



EXPLORAÇÃO DE TRABALHO ESCRAVO; REVERTENDO A
ÁREA AO ASSENTAMENTO DOS COLONOS QUE JÁ

TRABALHAVAM NA RESPECTIVA GLEBA).
Presidente: Isaías Silvestre (PSB)
1º Vice-Presidente: José Thomaz Nonô (PFL)
2º Vice-Presidente: Bernardo Ariston (PMDB)
3º Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
Relator: Tarcisio Zimmermann (PT)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Chico Alencar
Dra. Clair Eduardo Valverde
Leonardo Monteiro João Grandão vaga do PSB

Neyde Aparecida Jorge Boeira
Paulo Rocha Orlando Fantazzini
Tarcisio Zimmermann Zé Geraldo

1 vaga
PFL

Francisco Rodrigues Abelardo Lupion
José Thomaz Nonô Fernando de Fabinho
Kátia Abreu José Carlos Araújo
Marcos Abramo Milton Barbosa
Ronaldo Caiado (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PMDB
Almerinda de Carvalho Sandra Rosado
Asdrubal Bentes 3 vagas
Bernardo Ariston
Teté Bezerra

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira Bosco Costa
Anivaldo Vale João Almeida
Eduardo Barbosa Júlio Redecker
Helenildo Ribeiro Léo Alcântara

PP
André Zacharow Cleonâncio Fonseca
Wagner Lago Enivaldo Ribeiro (Licenciado)
Zé Lima Ivan Ranzolin

PTB
Homero Barreto Alberto Fraga
Josué Bengtson Pastor Reinaldo

PL
Medeiros Luciano Castro
Ricardo Rique (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSB
Isaías Silvestre (Dep. do PT ocupa a vaga)
Luiza Erundina 1 vaga

PPS
Colbert Martins Geraldo Resende

PDT
Enio Bacci Dr. Rodolfo Pereira

PC do B
Daniel Almeida Jamil Murad

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSC
Pastor Amarildo vaga do PL

Zequinha Marinho vaga do PFL

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II, Pavimento Superior s/ 170-A
Telefones: 216.6211
FAX: 216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PEC 524-A, DE 2002, QUE "ACRESCENTA ARTIGO AO ATO

DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, A
FIM DE INSTITUIR O FUNDO PARA A REVITALIZAÇÃO

HIDROAMBIENTAL E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO".

Presidente: Fernando de Fabinho (PFL)
1º Vice-Presidente: Luiz Carreira (PFL)

2º Vice-Presidente: Daniel Almeida (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Jackson Barreto (PTB)
Relator: Fernando Ferro (PT)
Titulares Suplentes

PT
Fernando Ferro Josias Gomes
José Pimentel 5 vagas
Luiz Bassuma
Virgílio Guimarães
Walter Pinheiro
Zezéu Ribeiro

PFL
Fernando de Fabinho José Carlos Araújo
José Rocha Júlio Cesar
Luiz Carreira 3 vagas
Osvaldo Coelho
1 vaga

PMDB
Jorge Alberto 4 vagas
Mauro Lopes
Olavo Calheiros
Wilson Santiago

PSDB
Eduardo Gomes Antonio Cambraia
Gonzaga Mota Narcio Rodrigues
Helenildo Ribeiro Vicente Arruda
João Almeida Walter Feldman

PP
Cleonâncio Fonseca 3 vagas
Márcio Reinaldo Moreira
Mário Negromonte

PTB
Jackson Barreto Jonival Lucas Junior
Marcondes Gadelha 1 vaga

PL
Heleno Silva João Leão
Jaime Martins Roberto Pessoa (Licenciado)

PSB
Givaldo Carimbão 2 vagas
Gonzaga Patriota

PPS
Raul Jungmann Colbert Martins

PDT
Mário Heringer Severiano Alves

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PRONA
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Angélica Maria L. Fialho Aguiar
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6218/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 534-A, DE

2002, QUE "ALTERA O ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, PARA DISPOR SOBRE AS COMPETÊNCIAS DA

GUARDA MUNICIPAL E CRIAÇÃO DA GUARDA NACIONAL".
Presidente: Iara Bernardi (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Durval Orlato
Devanir Ribeiro José Mentor
Eduardo Valverde Odair
Iara Bernardi Patrus Ananias (Licenciado)
Mariângela Duarte 2 vagas



Paulo Rubem Santiago
PFL

César Bandeira Abelardo Lupion
Coriolano Sales José Carlos Araújo
Dr. Pinotti 3 vagas
Félix Mendonça
Paulo Magalhães

PMDB
Benjamin Maranhão Edison Andrino
Cezar Schirmer Osmar Serraglio
Gilberto Nascimento Silas Brasileiro
Mauro Lopes 1 vaga

PSDB
João Campos Bosco Costa
Zenaldo Coutinho Helenildo Ribeiro
Zulaiê Cobra Vicente Arruda
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) 1 vaga

PP
Dr. Heleno Érico Ribeiro
Francisco Garcia Julio Lopes
Nelson Meurer Leodegar Tiscoski

PTB
Alberto Fraga Ricardo Izar
Arnaldo Faria de Sá Romeu Queiroz

PL
Coronel Alves Humberto Michiles
Edmar Moreira Maurício Rabelo

PSB
Givaldo Carimbão 2 vagas
Gonzaga Patriota

PPS
Geraldo Resende Dimas Ramalho

PDT
Pompeo de Mattos Mário Heringer

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PV
Jovino Cândido Leonardo Mattos

S.PART.
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6201 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 544-A, DE 2002, QUE "CRIA OS

TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS DA 6ª, 7ª, 8ª E 9ª
REGIÕES".

Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
1º Vice-Presidente: Custódio Mattos (PSDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Sciarra (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Dra. Clair Orlando Fantazzini
Eduardo Valverde 5 vagas
Gilmar Machado
Guilherme Menezes
Iriny Lopes
João Magno

PFL
Coriolano Sales Murilo Zauith
Eduardo Sciarra (Dep. do PP ocupa a vaga)
Fábio Souto 3 vagas
Fernando de Fabinho
1 vaga

PMDB

Gustavo Fruet (Dep. do PPS ocupa a vaga)
Mauro Lopes 3 vagas
Rose de Freitas vaga do PSDB

Wilson Santiago
Zé Gerardo

PSDB
Custódio Mattos Affonso Camargo
João Almeida Narcio Rodrigues
Luiz Carlos Hauly Sebastião Madeira
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PL ocupa a vaga)

PP
André Zacharow vaga do PDT Darci Coelho vaga do PFL

Dilceu Sperafico Mário Negromonte
Herculano Anghinetti (Licenciado) 2 vagas
(Dep. do PL ocupa a vaga)

PTB
Iris Simões 2 vagas
José Militão

PL
João Tota vaga do PP Carlos Mota
Mário Assad Júnior Chico da Princesa
Oliveira Filho Inaldo Leitão vaga do PSDB

PSB
Pastor Francisco Olímpio 2 vagas
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PPS
Geraldo Thadeu Cezar Silvestri

Maria Helena vaga do PMDB

PDT
(Dep. do PP ocupa a vaga) Mário Heringer

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PV
Leonardo Mattos Sarney Filho

PSC
Carlos Willian vaga do PSB

Secretário(a): Leila Machado Campos de Freitas
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1399, DE 2003, QUE "DISPÕE

SOBRE O ESTATUTO DA MULHER E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Sandra Rosado (PMDB)
1º Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2º Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Edna Macedo (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Iara Bernardi Iriny Lopes
Luci Choinacki Maninha
Maria do Rosário 4 vagas
Mariângela Duarte
Selma Schons
Telma de Souza

PFL
Celcita Pinheiro (Dep. do PSC ocupa a vaga)
Kátia Abreu 4 vagas
Laura Carneiro
Nice Lobão
Zelinda Novaes

PMDB
Almerinda de Carvalho Benjamin Maranhão
Ann Pontes Teté Bezerra
Marinha Raupp 2 vagas
Sandra Rosado

PSDB



Professora Raquel Teixeira Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira Ronaldo Dimas
Yeda Crusius Sebastião Madeira
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Zulaiê Cobra

PP
Benedito de Lira Celso Russomanno
Cleonâncio Fonseca 2 vagas
Suely Campos

PTB
Edna Macedo Kelly Moraes
Elaine Costa 1 vaga

PL
Maurício Rabelo Carlos Mota
Oliveira Filho Marcos de Jesus

PSB
Janete Capiberibe 2 vagas
Luiza Erundina

PPS
Maria Helena Geraldo Thadeu

PDT
Alceu Collares Álvaro Dias

PC do B
Alice Portugal Jandira Feghali

PV
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Leonardo Mattos

PSC
Renato Cozzolino vaga do PFL

S.PART.
Fernando Gabeira vaga do PV

Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6205/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 146, DE 2003,

QUE "REGULAMENTA O ART. 37 INCISO XXI DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INSTITUI PRINCÍPIOS E NORMAS

PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: José Carlos Elias (PTB)
1º Vice-Presidente: Enio Tatico (PTB)
2º Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
3º Vice-Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
Relator: Sérgio Miranda (PCdoB)
Titulares Suplentes

PT
João Grandão 6 vagas
José Pimentel
Paulo Bernardo
Paulo Rubem Santiago
Vander Loubet
1 vaga

PMDB
Eliseu Padilha 5 vagas
Marcelino Fraga
Max Rosenmann
Nelson Trad
Zé Gerardo

Bloco PFL, PRONA
Abelardo Lupion Eduardo Sciarra
Corauci Sobrinho Pauderney Avelino
Gilberto Kassab Paulo Bauer
Mussa Demes 1 vaga

PP
Pedro Corrêa 3 vagas
Ricardo Barros
Zonta

PSDB

João Almeida Julio Semeghini
Léo Alcântara Luiz Carlos Hauly
Paulo Kobayashi Walter Feldman

PTB
Elaine Costa Dr. Francisco Gonçalves
Enio Tatico José Chaves
José Carlos Elias 1 vaga

Bloco PL, PSL
José Santana de Vasconcellos Edmar Moreira
Miguel de Souza João Leão
Milton Monti 1 vaga

PPS
Átila Lins Geraldo Thadeu

PSB
Gonzaga Patriota 1 vaga

PDT
Mário Heringer 1 vaga

PC do B
Sérgio Miranda Vanessa Grazziotin

PSC
Carlos Willian Zequinha Marinho

PV
Marcelo Ortiz Edson Duarte
Secretário(a): Carla Medeiros
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6207/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1756, DE 2003, QUE "DISPÕE
SOBRE A LEI NACIONAL DA ADOÇÃO E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Maria do Rosário (PT)
1º Vice-Presidente: Zelinda Novaes (PFL)
2º Vice-Presidente: Severiano Alves (PDT)
3º Vice-Presidente: Kelly Moraes (PTB)
Relator: Teté Bezerra (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Angela Guadagnin Luiz Couto
Fernando Ferro Neyde Aparecida
Maria do Rosário Terezinha Fernandes
Rubens Otoni 3 vagas
Selma Schons
Telma de Souza

PFL
Corauci Sobrinho Celcita Pinheiro
Laura Carneiro Kátia Abreu
Paulo Bauer Nice Lobão
Zelinda Novaes 2 vagas
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PMDB
João Matos Ann Pontes
Marcelo Castro Marinha Raupp
Paulo Afonso 2 vagas
Teté Bezerra

PSDB
Eduardo Barbosa Professora Raquel Teixeira
Helenildo Ribeiro Yeda Crusius
Júlio Redecker 2 vagas
Thelma de Oliveira

PP
Darci Coelho vaga do PFL Antonio Joaquim
Francisco Garcia 2 vagas
José Linhares
1 vaga

PTB
Kelly Moraes Jonival Lucas Junior
Rommel Feijó 1 vaga

PL



Amador Tut Almeida de Jesus
Marcos de Jesus Lincoln Portela

PSB
Luiza Erundina 2 vagas
1 vaga

PPS
1 vaga 1 vaga

PDT
Severiano Alves Enio Bacci

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Deley
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6205/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 2109, DE 1999, QUE "DISPÕE

SOBRE A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO
NAS INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS DE QUE TRATA A LEI

Nº 4.591, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1964".
Presidente: Murilo Zauith (PFL)
1º Vice-Presidente: Paulo Bauer (PFL)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Ricardo Izar (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Ary Vanazzi Devanir Ribeiro
Durval Orlato Hélio Esteves
Fátima Bezerra José Eduardo Cardozo
Maria do Carmo Lara 3 vagas
Tarcisio Zimmermann
Zezéu Ribeiro

PMDB
Henrique Eduardo Alves Aníbal Gomes
Marcello Siqueira Mauro Benevides
Max Rosenmann Nelson Bornier
Moreira Franco Zé Gerardo
Osmar Serraglio 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Eduardo Sciarra Mussa Demes
Murilo Zauith Rodrigo Maia
Pauderney Avelino 2 vagas
Paulo Bauer

PP
Enivaldo Ribeiro (Licenciado) André Zacharow
Leodegar Tiscoski Eliseu Moura
Ronivon Santiago Pedro Corrêa

PSDB
Carlos Alberto Leréia Luiz Carlos Hauly
Léo Alcântara Ronaldo Dimas
Vicente Arruda Zenaldo Coutinho

PTB
Alex Canziani José Chaves
Ricardo Izar Jovair Arantes
Ronaldo Vasconcellos 1 vaga

Bloco PL, PSL
Almeida de Jesus Edmar Moreira
Almir Moura José Santana de Vasconcellos
Inaldo Leitão Reinaldo Betão

PPS
Raul Jungmann Cezar Silvestri

PSB
Dr. Ribamar Alves Renato Casagrande

PDT
Mário Heringer 1 vaga

PC do B

Daniel Almeida 1 vaga
PSC

Zequinha Marinho Carlos Willian
PV

Leonardo Mattos Jovino Cândido
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II Pavimento Superior s/170-A
Telefones: 216.6206
FAX: 216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 2377, DE 2003, QUE "DISPÕE

SOBRE LINHAS DE CRÉDITO FEDERAIS DIRECIONADAS ÀS
ATIVIDADES TURÍSTICAS QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS".
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
João Grandão César Medeiros
Maninha 5 vagas
Mariângela Duarte
3 vagas

PMDB
Alceste Almeida 5 vagas
Carlos Eduardo Cadoca
João Matos
Pedro Chaves
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Fábio Souto 4 vagas
Marcelo Guimarães Filho
Ney Lopes
1 vaga

PP
Alexandre Santos Francisco Garcia
Dr. Benedito Dias 2 vagas
João Pizzolatti

PSDB
Bismarck Maia Eduardo Paes
Carlos Alberto Leréia Luiz Carlos Hauly
Domiciano Cabral Professora Raquel Teixeira

PTB
Alex Canziani Arnon Bezerra
Ronaldo Vasconcellos 2 vagas
1 vaga

Bloco PL, PSL
Chico da Princesa João Tota
João Mendes de Jesus Ricardo Rique
Reinaldo Betão Roberto Pessoa (Licenciado)

PPS
Geraldo Thadeu Nelson Proença

PSB
Isaías Silvestre Barbosa Neto

PDT
Severiano Alves Álvaro Dias

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PSC
Costa Ferreira 1 vaga

PV
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 2401, DE 2003, QUE "ESTABELECE

NORMAS DE SEGURANÇA E MECANISMOS DE
FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES QUE ENVOLVAM



ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS - OGM E
SEUS DERIVADOS, CRIA O CONSELHO NACIONAL DE

BIOSSEGURANÇA - CNBS, REESTRUTURA A COMISSÃO
TÉCNICA NACIONAL DE BIOSSEGURANÇA - CTNBIO,

DISPÕE SOBRE A POLÍTICA NACIONAL DE
BIOSSEGURANÇA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
1º Vice-Presidente: Darcísio Perondi (PMDB)
2º Vice-Presidente: Kátia Abreu (PFL)
3º Vice-Presidente: Yeda Crusius (PSDB)
Relator: Renildo Calheiros (PCdoB)
Titulares Suplentes

PT
Fernando Ferro Adão Pretto
João Grandão Anselmo
José Pimentel Assis Miguel do Couto
Josias Gomes João Alfredo
Luci Choinacki Selma Schons
Paulo Pimenta Zé Geraldo

PFL
Abelardo Lupion Aroldo Cedraz
Celcita Pinheiro Carlos Melles
Kátia Abreu José Carlos Araújo
Onyx Lorenzoni Murilo Zauith
Ronaldo Caiado (Dep. do PPS ocupa a vaga)

PMDB
Darcísio Perondi Jorge Alberto
Marcelo Castro Leandro Vilela
Moacir Micheletto 2 vagas
Silas Brasileiro

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame Ariosto Holanda
Nilson Pinto Helenildo Ribeiro
Yeda Crusius Júlio Redecker
1 vaga Julio Semeghini

PP
Dilceu Sperafico Augusto Nardes
Leonardo Vilela Francisco Turra
Luis Carlos Heinze 1 vaga

PTB
Dr. Francisco Gonçalves Alberto Fraga
Iris Simões Arnaldo Faria de Sá

PL
Chico da Princesa Giacobo
Paulo Gouvêa Oliveira Filho

PSB
Beto Albuquerque Hamilton Casara
(Dep. do PC do B ocupa a vaga) 1 vaga

PPS
Nelson Proença Cezar Silvestri vaga do PFL

Roberto Freire
PDT

Dr. Hélio Dr. Rodolfo Pereira
PC do B

Renildo Calheiros Perpétua Almeida
Vanessa Grazziotin vaga do PSB

PV
Edson Duarte Sarney Filho
Secretário(a): Wálbia Vânia de Farias Lora
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6205 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 2546, DE 2003, QUE "INSTITUI

NORMAS GERAIS PARA LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE
PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NO ÂMBITO DA

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA".
Presidente: Dimas Ramalho (PPS)
1º Vice-Presidente: Paulo Afonso (PMDB)

2º Vice-Presidente: Eliseu Resende (PFL)
3º Vice-Presidente: João Almeida (PSDB)
Relator: Paulo Bernardo (PT)
Titulares Suplentes

PT
Carlito Merss Iriny Lopes
Luiz Couto Mauro Passos
Maria do Carmo Lara Professor Luizinho
Nilson Mourão Walter Pinheiro
Paulo Bernardo Wasny de Roure
Roberto Gouveia Zezéu Ribeiro

PFL
Eliseu Resende Aroldo Cedraz
Gerson Gabrielli Eduardo Sciarra
José Roberto Arruda Fernando de Fabinho
Luiz Carlos Santos Luiz Carreira
Vilmar Rocha 1 vaga

PMDB
Eliseu Padilha Eduardo Cunha
Gilberto Nascimento 3 vagas
João Matos
Paulo Afonso

PSDB
Alberto Goldman Anivaldo Vale
Aloysio Nunes Ferreira Júlio Redecker
Eduardo Gomes Ronaldo Dimas
João Almeida Yeda Crusius

PP
Feu Rosa Benedito de Lira
Mário Negromonte Francisco Appio
Nelson Meurer Ricardo Barros

PTB
Eduardo Seabra Armando Monteiro
Jovair Arantes 1 vaga

PL
Miguel de Souza Luciano Castro
Milton Monti Welinton Fagundes (Licenciado)

PSB
Alexandre Cardoso Barbosa Neto
Hamilton Casara Gonzaga Patriota

PPS
Dimas Ramalho Leônidas Cristino

PDT
Dr. Hélio Enio Bacci

PC do B
Alice Portugal Inácio Arruda

PV
Leonardo Mattos Jovino Cândido
Secretário(a): Leila Machado C. de Freitas
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3.337, DE 2004, QUE "DISPÕE
SOBRE A GESTÃO, A ORGANIZAÇÃO E O CONTROLE
SOCIAL DAS AGÊNCIAS REGULADORAS, ACRESCE E

ALTERA DISPOSITIVOS DAS LEIS Nº 9.472, DE 16 DE JULHO
DE 1997, Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997, Nº 9.782, DE 26
DE JANEIRO DE 1999, Nº 9.961, DE 28 DE JANEIRO DE 2000,

Nº 9.984, DE 17 DE JULHO DE 2000, Nº 9.986, DE 18 DE
JULHO DE 2000, E Nº 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001, DA
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.228-1, DE 6 DE SETEMBRO DE

2001, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Henrique Fontana (PT)
1º Vice-Presidente: Eliseu Resende (PFL)
2º Vice-Presidente: Ricardo Barros (PP)
3º Vice-Presidente: Eduardo Gomes (PSDB)
Relator: Leonardo Picciani (PMDB)
Titulares Suplentes



PT
Fernando Ferro Devanir Ribeiro
Henrique Fontana Eduardo Valverde
Luciano Zica José Pimentel
Mauro Passos Telma de Souza
Paulo Bernardo Zezéu Ribeiro
Terezinha Fernandes 1 vaga

PMDB
Eliseu Padilha Almerinda de Carvalho
Leonardo Picciani Darcísio Perondi
Mauro Lopes Eduardo Cunha
Moreira Franco Gilberto Nascimento
Osmar Serraglio José Priante

Bloco PFL, PRONA
Eduardo Sciarra Aroldo Cedraz
Eliseu Resende José Carlos Araújo
José Roberto Arruda Rodrigo Maia
Vilmar Rocha 1 vaga

PP
Dr. Benedito Dias André Zacharow
Francisco Appio Leodegar Tiscoski
Ricardo Barros Vadão Gomes

PSDB
Alberto Goldman Julio Semeghini
Antonio Carlos Mendes
Thame

Ronaldo Cezar Coelho
(Licenciado)

Eduardo Gomes Ronaldo Dimas
PTB

Iris Simões Jovair Arantes
Jackson Barreto Luiz Antonio Fleury
Jonival Lucas Junior Nelson Marquezelli

Bloco PL, PSL
José Santana de
Vasconcellos

Medeiros

Luciano Castro Paulo Marinho
Mário Assad Júnior Ricardo Rique

PPS
Fernando Coruja Roberto Freire

PSB
Renato Casagrande Dr. Evilásio

PDT
Dr. Hélio Severiano Alves

PC do B
Sérgio Miranda Inácio Arruda

PSC
Renato Cozzolino Cabo Júlio

PV
Sarney Filho Deley
Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3.476, DE 2004, QUE "DISPÕE

SOBRE INCENTIVOS À INOVAÇÃO E À PESQUISA
CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA NO AMBIENTE PRODUTIVO, E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Renato Casagrande (PSB)
1º Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2º Vice-Presidente: Wilson Santiago (PMDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Zarattini (PT)
Titulares Suplentes

PT
Luiz Bassuma Mauro Passos
Luiz Couto 5 vagas
Mariângela Duarte
Nazareno Fonteles
Walter Pinheiro

Zarattini
PMDB

Bernardo Ariston 5 vagas
Gustavo Fruet
Henrique Eduardo Alves
Wilson Santiago
Zé Gerardo

Bloco PFL, PRONA
Aroldo Cedraz Pauderney Avelino
Gerson Gabrielli 3 vagas
Luiz Carreira
Rodrigo Maia

PP
Antonio Joaquim Augusto Nardes
Érico Ribeiro Pedro Corrêa
Reginaldo Germano Ricardo Barros

PSDB
Ariosto Holanda Carlos Alberto Leréia
Julio Semeghini Narcio Rodrigues
Ronaldo Dimas Nilson Pinto

PTB
Armando Monteiro Josué Bengtson
Jovair Arantes Marcondes Gadelha
Nelson Marquezelli 1 vaga

Bloco PL, PSL
João Mendes de Jesus Almir Moura
Mário Assad Júnior Paulo Marinho
Maurício Rabelo Pedro Irujo

PPS
Roberto Freire Nelson Proença

PSB
Renato Casagrande Luiza Erundina

PDT
Dr. Hélio Severiano Alves

PC do B
Sérgio Miranda 1 vaga

PSC
Renato Cozzolino Carlos Willian

PV
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 216.6201
FAX: 216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3582, DE 2004, QUE "DISPÕE

SOBRE A INSTITUIÇÃO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE
PARA TODOS – PROUNI, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1º Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2º Vice-Presidente: Clóvis Fecury (PFL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Colombo (PT)
Titulares Suplentes

PT
Antônio Carlos Biffi Ary Vanazzi
Colombo Chico Alencar
Henrique Afonso Gilmar Machado
Maria do Rosário Iara Bernardi
Neyde Aparecida Lindberg Farias
Vignatti Paulo Rubem Santiago

PMDB
Gastão Vieira Gilberto Nascimento
João Matos 4 vagas
Marinha Raupp
Osmar Serraglio
Osvaldo Biolchi

Bloco PFL, PRONA
Clóvis Fecury Celcita Pinheiro



Corauci Sobrinho César Bandeira
Murilo Zauith 2 vagas
Paulo Magalhães

PP
Márcio Reinaldo Moreira Celso Russomanno
Simão Sessim Professor Irapuan Teixeira
Suely Campos Vanderlei Assis

PSDB
Átila Lira Nilson Pinto
Bonifácio de Andrada Professora Raquel Teixeira
Lobbe Neto Ronaldo Dimas

PTB
Eduardo Seabra Luiz Antonio Fleury
Marcus Vicente Ricardo Izar
Paes Landim (Dep. do PDT ocupa a vaga)

Bloco PL, PSL
Humberto Michiles Almir Moura
Milton Monti Carlos Mota
Paulo Marinho João Caldas

PPS
Rogério Teófilo Fernando Coruja

PSB
Luciano Leitoa Jorge Gomes

PDT
Severiano Alves Mário Heringer vaga do PTB

1 vaga
PC do B

Alice Portugal Jamil Murad
PSC

Costa Ferreira Carlos Willian
PV

Leonardo Mattos Edson Duarte
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6214/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PL Nº 3638, DE 2000, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DO

PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Leonardo Mattos (PV)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Celso Russomanno (PP)
Titulares Suplentes

PT
Angela Guadagnin Luci Choinacki
Antônio Carlos Biffi 5 vagas
Assis Miguel do Couto
Maria do Rosário
Neyde Aparecida
1 vaga

PMDB
Almerinda de Carvalho 5 vagas
Marinha Raupp
Osvaldo Biolchi
Rose de Freitas
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Laura Carneiro 4 vagas
Milton Barbosa
Zelinda Novaes
1 vaga

PP
Celso Russomanno José Linhares
Ildeu Araujo Suely Campos
Julio Lopes 1 vaga

PSDB

Eduardo Barbosa Rafael Guerra
Professora Raquel Teixeira Walter Feldman
Thelma de Oliveira (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PTB
Arnaldo Faria de Sá Luiz Antonio Fleury
Pastor Reinaldo Marcus Vicente
Rommel Feijó Ricardo Izar

Bloco PL, PSL
Lincoln Portela Coronel Alves
Maurício Rabelo Gorete Pereira
Paulo Gouvêa Marcos de Jesus

PPS
Athos Avelino 1 vaga

PSB
Dr. Evilásio Luciano Leitoa

PDT
Severiano Alves Enio Bacci

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PSC
Pastor Amarildo Costa Ferreira

PV
Leonardo Mattos Deley

S.PART.
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior s/ 170-A
Telefones: 216.6203
FAX: 216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3884, DE 2004, QUE "INSTITUI

NORMAS GERAIS DE CONTRATOS PARA A CONSTITUIÇÃO
DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS, BEM COMO DE CONTRATOS

DE PROGRAMA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS POR MEIO DE GESTÃO ASSOCIADA E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
Angela Guadagnin 6 vagas
Antonio Carlos Biscaia
Carlos Abicalil
Maria do Carmo Lara
Neyde Aparecida
Zezéu Ribeiro

PMDB
Eliseu Padilha 5 vagas
João Magalhães
Max Rosenmann
Paulo Afonso
Zé Gerardo

Bloco PFL, PRONA
Fábio Souto 4 vagas
Fernando de Fabinho
José Carlos Aleluia
José Rocha

PP
Alexandre Santos 3 vagas
André Zacharow
Antonio Joaquim

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira Alberto Goldman
Antonio Carlos Pannunzio Gonzaga Mota
Bismarck Maia Yeda Crusius

PTB
Alberto Fraga 3 vagas



Alex Canziani
Antonio Cruz

Bloco PL, PSL
Almeida de Jesus 3 vagas
Almir Moura
Almir Sá

PPS
Geraldo Thadeu Ivan Paixão

PSB
Alexandre Cardoso Luciano Leitoa

PDT
Gervásio Oliveira Mário Heringer

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PSC
Pastor Amarildo Carlos Willian

PV
Deley 1 vaga
Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A OFERECER PARECER
ÀS EMENDAS DE PLENÁRIO RECEBIDAS PELO PROJETO
DE LEI Nº 4874, DE 2001, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DO

DESPORTO".
Presidente: Deley (PV)
1º Vice-Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PFL)
2º Vice-Presidente: Bismarck Maia (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Gilmar Machado (PT)
Titulares Suplentes

PT
César Medeiros Antônio Carlos Biffi
Dr. Rosinha 5 vagas
Gilmar Machado
João Grandão
Jorge Bittar
Mariângela Duarte

PMDB
Aníbal Gomes Nelson Bornier
Darcísio Perondi Tadeu Filippelli (Licenciado)
Gastão Vieira 3 vagas
Pedro Chaves
Wilson Santiago

Bloco PFL, PRONA
José Roberto Arruda Claudio Cajado
José Rocha Corauci Sobrinho
Marcelo Guimarães Filho Onyx Lorenzoni
Ronaldo Caiado Rodrigo Maia

PP
Ivan Ranzolin Alexandre Santos
Julio Lopes Pedro Corrêa
Ronivon Santiago 1 vaga

PSDB
Bismarck Maia Lobbe Neto
Léo Alcântara Nilson Pinto
1 vaga Professora Raquel Teixeira

PTB
José Militão Josué Bengtson
Jovair Arantes Ronaldo Vasconcellos
Marcus Vicente Sandro Matos

Bloco PL, PSL
Carlos Rodrigues João Mendes de Jesus
Paulo Marinho João Tota
Reinaldo Betão Maurício Rabelo

PPS
Júnior Betão Cláudio Magrão

PSB
Dr. Ribamar Alves Luciano Leitoa

PDT
Pompeo de Mattos Davi Alcolumbre

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PSC
Carlos Willian Costa Ferreira

PV
Deley Leonardo Mattos
Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior s/ 170-A
Telefones: 216.6211

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 184, DE 2004, QUE

"INSTITUI, NA FORMA DO ART. 43 DA CONSTITUIÇÃO, A
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL DO CENTRO-OESTE - SUDECO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Carlos Abicalil (PT)
1º Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
2º Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Sandro Mabel (PL)
Titulares Suplentes

PT
Antônio Carlos Biffi Maninha
Carlos Abicalil Sigmaringa Seixas
João Grandão 4 vagas
Neyde Aparecida
Rubens Otoni
Wasny de Roure

PMDB
Luiz Bittencourt Leandro Vilela
Nelson Trad 4 vagas
Pedro Chaves
Teté Bezerra
Waldemir Moka

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro José Roberto Arruda
Murilo Zauith Vilmar Rocha
Osório Adriano 2 vagas
Ronaldo Caiado

PP
Darci Coelho Pedro Henry
Leonardo Vilela Sandes Júnior
Sergio Caiado 1 vaga

PSDB
Carlos Alberto Leréia Eduardo Gomes
João Campos Ronaldo Dimas
Professora Raquel Teixeira Vittorio Medioli

PTB
Jovair Arantes 3 vagas
Ricarte de Freitas
1 vaga

Bloco PL, PSL
Amador Tut Luciano Castro
Jorge Pinheiro Maurício Rabelo
Lincoln Portela vaga do PV Miguel de Souza
Sandro Mabel

PPS
Geraldo Resende Júlio Delgado

PSB
Barbosa Neto 1 vaga

PDT
Severiano Alves Mário Heringer

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PSC
Pastor Amarildo Zequinha Marinho

PV
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a vaga) 1 vaga
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho



Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6206/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 76, DE 2003, QUE

"INSTITUI, NA FORMA DO ART. 43 DA CONSTITUIÇÃO, A
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO

NORDESTE - SUDENE, ESTABELECE A SUA COMPOSIÇÃO,
NATUREZA JURÍDICA, OBJETIVOS, ÁREA DE
COMPETÊNCIA E INSTRUMENTOS DE AÇÃO".

Presidente: Marcelino Fraga (PMDB)
1º Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
2º Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Zezéu Ribeiro (PT)
Titulares Suplentes

PT
Fátima Bezerra João Alfredo
José Pimentel Josias Gomes
Leonardo Monteiro Luiz Alberto
Luiz Couto Maurício Rands
Paulo Rubem Santiago Terezinha Fernandes
Zezéu Ribeiro 1 vaga

PFL
André de Paula José Carlos Araújo
César Bandeira 4 vagas
Fábio Souto
Luiz Carreira
1 vaga

PMDB
Jorge Alberto Carlos Eduardo Cadoca
Marcelino Fraga Mauro Lopes
Mauro Benevides Moraes Souza
Sandra Rosado Zé Gerardo

PSDB
Antonio Cambraia Átila Lira
Bosco Costa Gonzaga Mota
Helenildo Ribeiro João Castelo
João Almeida 1 vaga

PP

Benedito de Lira
Enivaldo Ribeiro

(Licenciado)
Cleonâncio Fonseca Márcio Reinaldo Moreira
Ricardo Fiuza Wagner Lago vaga do PDT

Zé Lima
PTB

Armando Monteiro José Carlos Elias
1 vaga 1 vaga

PL
Jaime Martins Inaldo Leitão
Roberto Pessoa (Licenciado) Sandro Mabel

PSB

Isaías Silvestre
Eduardo Campos

(Licenciado)
Maurício Quintella Lessa
(Licenciado)

1 vaga

PPS
B. Sá Leônidas Cristino

PDT
Álvaro Dias (Dep. do PP ocupa a vaga)

PC do B
Renildo Calheiros Inácio Arruda

PRONA
Elimar Máximo Damasceno 1 vaga
Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6211 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 91, DE 2003, QUE

"INSTITUI, NA FORMA DO ART. 43 DA CONSTITUIÇÃO, A
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA

AMAZÔNIA - SUDAM, ESTABELECE A SUA COMPOSIÇÃO,
NATUREZA JURÍDICA, OBJETIVOS, ÁREA DE
COMPETÊNCIA E INSTRUMENTOS DE AÇÃO".

Presidente: Átila Lins (PPS)
1º Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2º Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
3º Vice-Presidente: Hamilton Casara (PSB)
Relator: Paulo Rocha (PT)
Titulares Suplentes

PT
Anselmo Antonio Nogueira
Carlos Abicalil Eduardo Valverde
Hélio Esteves Nilson Mourão
Henrique Afonso Zé Geraldo
Paulo Rocha Zico Bronzeado
Terezinha Fernandes 1 vaga

PFL
Kátia Abreu Clóvis Fecury
Pauderney Avelino Francisco Rodrigues
Vic Pires Franco 3 vagas
(Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga

PMDB
Alceste Almeida Ann Pontes
Asdrubal Bentes Confúcio Moura
Marinha Raupp Wladimir Costa
Osvaldo Reis 1 vaga

PSDB
Nicias Ribeiro Anivaldo Vale
Nilson Pinto Eduardo Gomes
Wilson Santos (Licenciado) João Castelo
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Zenaldo Coutinho

PP
Darci Coelho vaga do PFL Zé Lima
Francisco Garcia (Dep. do PL ocupa a vaga)
Ronivon Santiago 1 vaga
Suely Campos

PTB
Pastor Frankembergen Josué Bengtson
Silas Câmara 1 vaga

PL
Humberto Michiles Coronel Alves vaga do PSB

Raimundo Santos João Tota vaga do PP

Luciano Castro
Maurício Rabelo

PSB
Dr. Ribamar Alves (Dep. do PL ocupa a vaga)
Hamilton Casara vaga do PSDB 1 vaga
Janete Capiberibe

PPS
Átila Lins 1 vaga

PDT
Dr. Rodolfo Pereira Davi Alcolumbre

PC do B
Perpétua Almeida Vanessa Grazziotin

PV
Sarney Filho Deley
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6215 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR E
ESTUDAR PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A

JUVENTUDE.



Presidente: Reginaldo Lopes (PT)
1º Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB)
2º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3º Vice-Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PFL)
Relator: Benjamin Maranhão (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Odair Ary Vanazzi
Reginaldo Lopes Carlos Abicalil
Vignatti César Medeiros
Zico Bronzeado Ivo José

Lindberg Farias vaga do PSB

PFL
Celcita Pinheiro Clóvis Fecury
Marcelo Guimarães Filho Laura Carneiro
1 vaga 1 vaga

PMDB
Benjamin Maranhão Ann Pontes
Leonardo Picciani Darcísio Perondi
Marinha Raupp Rose de Freitas vaga do PSDB

1 vaga
PSDB

Eduardo Barbosa Thelma de Oliveira
Lobbe Neto (Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Professora Raquel Teixeira 1 vaga

PP
Julio Lopes Ivan Ranzolin
Zonta Sandes Júnior

PTB
Eduardo Seabra Elaine Costa
Milton Cardias Homero Barreto

PL
Mário Assad Júnior Heleno Silva
Pedro Irujo Maurício Rabelo

PSB
Isaías Silvestre (Dep. do PT ocupa a vaga)
Luciano Leitoa vaga do PDT

PPS
Júnior Betão 1 vaga

PDT
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Davi Alcolumbre

PC do B
Alice Portugal Daniel Almeida

PV
Deley Jovino Cândido
Secretário(a): Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6235 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA PREVIDENCIÁRIA.
Presidente: Roberto Brant (PFL)
1º Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni (PFL)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

PT
Arlindo Chinaglia Adão Pretto
Dr. Rosinha Assis Miguel do Couto
Eduardo Valverde Durval Orlato
Henrique Fontana Guilherme Menezes
Ivan Valente Lindberg Farias
José Pimentel Maninha vaga do PSB

Nilson Mourão Mariângela Duarte vaga do PSB

Roberto Gouveia
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PFL

Félix Mendonça vaga do PTB Luiz Carreira
Gervásio Silva Vic Pires Franco
Murilo Zauith Vilmar Rocha
Onyx Lorenzoni (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Roberto Brant (Dep. do PL ocupa a vaga)
Robson Tuma (Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PMDB
Adelor Vieira Osvaldo Biolchi
Darcísio Perondi 4 vagas
Jorge Alberto
Mendes Ribeiro Filho
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PSDB
Alberto Goldman Anivaldo Vale
Custódio Mattos Bismarck Maia
Eduardo Barbosa João Campos
Yeda Crusius (Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga) 1 vaga

PP
Alexandre Santos vaga do PSDB Antonio Joaquim
Darci Coelho vaga do PFL Feu Rosa vaga do PSDB

José Linhares Ivan Ranzolin
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Reginaldo Germano vaga do PFL

1 vaga Ronivon Santiago
PTB

Alberto Fraga vaga do PMDB Jair Bolsonaro
Arnaldo Faria de Sá Marcondes Gadelha vaga do PFL

Dr. Francisco Gonçalves Ricardo Izar
Marcus Vicente vaga do PP Vicente Cascione
(Dep. do PFL ocupa a vaga)

PL
Carlos Mota Humberto Michiles
Chico da Princesa Maurício Rabelo
Medeiros Paulo Marinho vaga do PFL

Wellington Roberto
PSB

Dr. Evilásio (Dep. do PT ocupa a vaga)
Paulo Baltazar (Dep. do PT ocupa a vaga)

PPS
Leônidas Cristino Geraldo Thadeu

PDT
Alceu Collares (Dep. do PSL ocupa a vaga)

PC do B
Jandira Feghali Alice Portugal

PRONA
Enéas 1 vaga

PSL
João Mendes de Jesus vaga do PDT

S.PART.
Luciana Genro vaga do PT

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 216-6215 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA DO JUDICIÁRIO.
Presidente: José Eduardo Cardozo (PT)
1º Vice-Presidente: João Alfredo (PT)
2º Vice-Presidente: Nelson Trad (PMDB)
3º Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Iriny Lopes
Dra. Clair Mariângela Duarte
João Alfredo 5 vagas
José Eduardo Cardozo
José Mentor



Maurício Rands
Rubinelli

PFL
Coriolano Sales José Mendonça Bezerra
Jairo Carneiro Robério Nunes
Luiz Carlos Santos Vilmar Rocha
Mendonça Prado (Licenciado) (Dep. do PL ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga) 2 vagas
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PMDB
Bernardo Ariston Osmar Serraglio
Marcelino Fraga Paulo Lima
Nelson Trad 3 vagas
Wilson Santiago
1 vaga

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira Bonifácio de Andrada
João Campos Bosco Costa
Vicente Arruda Nicias Ribeiro
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Zenaldo Coutinho
1 vaga Zulaiê Cobra

PP
Benedito de Lira Celso Russomanno
Darci Coelho vaga do PFL Nélio Dias
Ricardo Fiuza Roberto Balestra (Licenciado)
Wagner Lago vaga do PDT

1 vaga
PTB

Luiz Antonio Fleury Arnaldo Faria de Sá
Paes Landim vaga do PFL Jair Bolsonaro
Vicente Cascione 1 vaga
1 vaga

PL
Carlos Mota João Paulo Gomes da Silva
Inaldo Leitão Paulo Marinho vaga do PFL

José Santana de Vasconcellos Raimundo Santos
Wellington Roberto

PSB
Renato Casagrande 2 vagas
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PPS
Dimas Ramalho Fernando Coruja

PDT
(Dep. do PP ocupa a vaga) Pompeo de Mattos

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PRONA
1 vaga 1 vaga

PSC
Carlos Willian vaga do PSB

S.PART.
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6201 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA POLÍTICA.
Presidente: Alexandre Cardoso (PSB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Chico Alencar César Medeiros
Devanir Ribeiro Colombo
Fernando Ferro João Alfredo

José Eduardo Cardozo Luiz Sérgio
Luiz Couto Maria do Carmo Lara
Paulo Delgado (Dep. S.PART. ocupa a vaga)
Rubens Otoni 1 vaga

PFL
André de Paula Antonio Carlos Magalhães Neto
Luiz Carlos Santos Eduardo Sciarra
Marcos Abramo José Rocha
Ronaldo Caiado Marcelo Guimarães Filho
Vic Pires Franco Paulo Bauer
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Zelinda Novaes

PMDB
Cezar Schirmer Almerinda de Carvalho
José Divino Jorge Alberto
Marcelino Fraga Leandro Vilela
Osmar Serraglio Mauro Benevides
Osvaldo Biolchi Vieira Reis

PSDB
Affonso Camargo Carlos Alberto Leréia
Aloysio Nunes Ferreira Nicias Ribeiro
Bonifácio de Andrada Thelma de Oliveira
João Almeida Vicente Arruda
Professora Raquel Teixeira 1 vaga

PP
Leodegar Tiscoski Nélio Dias
Mário Negromonte Ricardo Barros
Nilton Baiano 1 vaga

PTB
Jackson Barreto Edna Macedo
Paes Landim vaga do PFL José Múcio Monteiro
Philemon Rodrigues Neuton Lima
Roberto Magalhães

PL
Carlos Rodrigues Almeida de Jesus
João Paulo Gomes da Silva Mário Assad Júnior
Lincoln Portela Oliveira Filho

PSB
Alexandre Cardoso 2 vagas
Luiza Erundina

PPS
Agnaldo Muniz Átila Lins

PDT
Severiano Alves Mário Heringer

PC do B
Renildo Calheiros Inácio Arruda

PV
Jovino Cândido Marcelo Ortiz

S.PART.
João Fontes vaga do PT

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6214 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA TRABALHISTA.
Presidente: Vicentinho (PT)
1º Vice-Presidente: Maurício Rands (PT)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Chaves (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Santana Antônio Carlos Biffi
Dra. Clair Antonio Carlos Biscaia
Luiz Alberto Henrique Afonso
Maurício Rands Josias Gomes
Orlando Desconsi Neyde Aparecida
Paulo Rocha Tarcisio Zimmermann



Vicentinho (Dep. S.PART. ocupa a vaga)
PFL

Coriolano Sales Celcita Pinheiro
João Batista Gerson Gabrielli
Paulo Bauer Onyx Lorenzoni
Robson Tuma (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Vilmar Rocha 2 vagas
(Dep. do PL ocupa a vaga)

PMDB
Leonardo Picciani Jefferson Campos
Marcelo Teixeira Leandro Vilela
Wladimir Costa Pastor Pedro Ribeiro
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Takayama
(Dep. do PPS ocupa a vaga) 1 vaga

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio Ariosto Holanda
Carlos Alberto Leréia Átila Lira
Eduardo Paes Carlos Sampaio
Ronaldo Dimas 2 vagas
Zenaldo Coutinho

PP
Francisco Dornelles Leonardo Vilela
Nelson Meurer Luis Carlos Heinze
Roberto Balestra (Licenciado) Vadão Gomes

PTB
Iris Simões Homero Barreto
Joaquim Francisco Paes Landim vaga do PFL

José Chaves vaga do PMDB Philemon Rodrigues
José Múcio Monteiro 1 vaga

PL
Almir Moura Heleno Silva
Miguel de Souza Milton Monti
Paulo Marinho vaga do PFL Raimundo Santos
Sandro Mabel

PSB
Dr. Ribamar Alves Luciano Leitoa vaga do PDT

Isaías Silvestre 2 vagas
PPS

Cláudio Magrão Raul Jungmann
Maria Helena vaga do PMDB

PDT
Pompeo de Mattos (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PC do B
Daniel Almeida Jamil Murad

PRONA
1 vaga 1 vaga

S.PART.
Babá vaga do PT

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 216-6206 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Presidente: Mussa Demes (PFL)
1º Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2º Vice-Presidente: Carlos Eduardo Cadoca (PMDB)
3º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: Virgílio Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

PT
Carlito Merss Ary Vanazzi
Jorge Bittar Paulo Pimenta
José Mentor Reginaldo Lopes
Paulo Bernardo Telma de Souza
Paulo Rubem Santiago Vignatti
Virgílio Guimarães Wasny de Roure
Walter Pinheiro (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PFL
Gerson Gabrielli Aroldo Cedraz
José Carlos Machado Eduardo Sciarra
José Roberto Arruda Eliseu Resende
Mussa Demes Gervásio Silva
Pauderney Avelino Júlio Cesar
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Vic Pires Franco

PMDB
Carlos Eduardo Cadoca Ann Pontes
Luiz Bittencourt Jorge Alberto
Marcelo Teixeira Paulo Afonso
Max Rosenmann Pedro Chaves
(Dep. do PTB ocupa a vaga) 1 vaga

PSDB
Antonio Cambraia Anivaldo Vale
Eduardo Paes vaga do PFL Antonio Carlos Mendes Thame
Julio Semeghini Gonzaga Mota
Luiz Carlos Hauly Yeda Crusius
Narcio Rodrigues (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Walter Feldman

PP
André Zacharow vaga do PDT Augusto Nardes
Delfim Netto Márcio Reinaldo Moreira
Francisco Dornelles 1 vaga
Romel Anizio

PTB
Armando Monteiro vaga do PMDB Arnon Bezerra vaga do PSDB

José Militão Enio Tatico
Nelson Marquezelli Pedro Fernandes
Ronaldo Vasconcellos (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PL
Edmar Moreira Jaime Martins
João Leão João Paulo Gomes da Silva
Sandro Mabel Reinaldo Betão

PSB
Beto Albuquerque Pastor Francisco Olímpio
Renato Casagrande 1 vaga

PPS
Lupércio Ramos João Herrmann Neto

PDT
(Dep. do PP ocupa a vaga) 1 vaga

PC do B
Sérgio Miranda Vanessa Grazziotin

PV
Edson Duarte Leonardo Mattos

PSC
Zequinha Marinho vaga do PTB

S.PART.
Fernando Gabeira vaga do PT

Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Anexo II, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 216-6218 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A OUVIR OS DIVERSOS
POSICIONAMENTOS A RESPEITO DO TEMA E PROPOR

MEDIDAS VISANDO A REFORMA UNIVERSITÁRIA.
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
6 vagas 6 vagas

PMDB
Gastão Vieira Osmar Serraglio
João Matos 4 vagas
José Ivo Sartori
Marinha Raupp
Osvaldo Biolchi



Bloco PFL, PRONA
César Bandeira 4 vagas
Clóvis Fecury
Corauci Sobrinho
Murilo Zauith

PP
Feu Rosa Márcio Reinaldo Moreira
Professor Irapuan Teixeira Ronivon Santiago
Simão Sessim Suely Campos
Vanderlei Assis Wagner Lago

PSDB
Átila Lira Bonifácio de Andrada
Nilson Pinto Lobbe Neto
Professora Raquel Teixeira Rafael Guerra

PTB
Alberto Fraga Alex Canziani
Eduardo Seabra Elaine Costa
Jonival Lucas Junior Paes Landim

Bloco PL, PSL
Carlos Mota Almir Moura
Milton Monti João Caldas
Paulo Marinho Pedro Irujo

PPS
Rogério Teófilo Fernando Coruja

PSB
Luciano Leitoa 1 vaga

PDT
Severiano Alves 1 vaga

PC do B
Alice Portugal Jamil Murad

PSC
Costa Ferreira 1 vaga

PV
Sarney Filho Marcelo Ortiz
Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS
SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS

PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÂMARA DOS
DEPUTADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO
SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE

SIGILO E OUTRAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA
RESOLUÇÃO N º 29, DE 1993

Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia

PMDB
Mendes Ribeiro Filho

PFL
Moroni Torgan
Secretário(a): -
Local: CEDI
Telefones: 216-5615 / 5625

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
"INVESTIGAR O TRÁFICO DE ANIMAIS E PLANTAS

SILVESTRES BRASILEIROS, A EXPLORAÇÃO E COMÉRCIO
ILEGAL DE MADEIRA E A BIOPIRATARIA NO PAÍS".

Presidente: Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB)
1º Vice-Presidente: Moacir Micheletto (PMDB)
2º Vice-Presidente: Josué Bengtson (PTB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Sarney Filho (PV)
Titulares Suplentes

PT
Dr. Rosinha João Alfredo
Henrique Afonso 3 vagas
Leonardo Monteiro
Nilson Mourão

PMDB
Leandro Vilela 3 vagas
Luiz Bittencourt
Moacir Micheletto

Bloco PFL, PRONA
João Carlos Bacelar 3 vagas
Osório Adriano
Robson Tuma

PP
Antonio Joaquim Roberto Balestra (Licenciado)
Sergio Caiado 1 vaga

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame Nicias Ribeiro
Nilson Pinto Thelma de Oliveira

PTB
Antonio Cruz Pastor Reinaldo
Josué Bengtson 1 vaga

Bloco PL, PSL
Coronel Alves Amador Tut
Miguel de Souza João Caldas

PPS
Lupércio Ramos Maria Helena

PSB
Hamilton Casara 1 vaga

PDT
Gervásio Oliveira Dr. Rodolfo Pereira

PC do B
Perpétua Almeida Vanessa Grazziotin

PV
Sarney Filho Edson Duarte
Secretário(a): Saulo Augusto
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 216-6276/6252
FAX: 216-6285

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
"INVESTIGAR A AÇÃO CRIMINOSA DAS MILÍCIAS PRIVADAS

E DOS GRUPOS DE EXTERMÍNIO EM TODA A REGIÃO
NORDESTE".

Presidente: Bosco Costa (PSDB)
1º Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
2º Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
3º Vice-Presidente: Geraldo Thadeu (PPS)
Relator: Luiz Couto (PT)
Titulares Suplentes

PT
Fernando Ferro Guilherme Menezes
João Alfredo José Pimentel
Luiz Alberto Maurício Rands
Luiz Couto Nelson Pellegrino

PFL
José Carlos Araújo Fernando de Fabinho
José Carlos Machado vaga do PRONA Rodrigo Maia
Marcelo Guimarães Filho 1 vaga
1 vaga

PMDB
Josias Quintal Pastor Pedro Ribeiro
Marcelo Castro Sandra Rosado
Mauro Lopes 1 vaga

PSDB
Bosco Costa Carlos Sampaio
Helenildo Ribeiro João Campos
Vicente Arruda 1 vaga

PP
Enivaldo Ribeiro (Licenciado) Márcio Reinaldo Moreira



Mário Negromonte Nélio Dias
PTB

Jonival Lucas Junior Arnaldo Faria de Sá
Romeu Queiroz Osmânio Pereira

PL
João Caldas Almeida de Jesus
Marcos de Jesus Edmar Moreira

PSB
Dr. Ribamar Alves 1 vaga

PPS
Geraldo Thadeu Colbert Martins

PDT
1 vaga Davi Alcolumbre

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PRONA

(Dep. do PFL ocupa a vaga)
Elimar Máximo

Damasceno
Secretário(a): Francisco de Assis Diniz
Local: Anexo II, Sala 151-B
Telefones: 216-6213 / 6252
FAX: 216-6285

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR A ATUAÇÃO DE

ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS ATUANTES NO TRÁFICO DE
ÓRGÃOS HUMANOS.

Presidente: Neucimar Fraga (PL)
1º Vice-Presidente: Pastor Frankembergen (PTB)
2º Vice-Presidente: Zico Bronzeado (PT)
3º Vice-Presidente: Dr. Pinotti (PFL)
Relator: Pastor Pedro Ribeiro (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Ivo José Nelson Pellegrino
Paulo Rubem Santiago 3 vagas
Rubinelli
Zico Bronzeado

PFL
André de Paula 3 vagas
Dr. Pinotti
Laura Carneiro

PMDB
Benjamin Maranhão vaga do PV Adelor Vieira
Jefferson Campos Jorge Alberto
José Ivo Sartori 1 vaga
Pastor Pedro Ribeiro

PSDB
João Campos Eduardo Barbosa
Rafael Guerra Thelma de Oliveira
Walter Feldman 1 vaga

PP
Antonio Joaquim Carlos Souza vaga do PL

Dr. Benedito Dias José Linhares
Nilton Baiano

PTB
Marcus Vicente Dr. Francisco Gonçalves
Pastor Frankembergen Marcondes Gadelha

PL
Carlos Mota João Tota
Neucimar Fraga (Dep. do PP ocupa a vaga)

PSB
Dr. Ribamar Alves Jurandir Boia

PPS
Geraldo Resende Geraldo Thadeu

PDT
Manato Dr. Rodolfo Pereira

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PV

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga
Secretário(a): Manoel Alvim
Local: Anexo II, Sala 151-B
Telefones: 216-6210
FAX: 216-6285

REQUER A INSTALAÇÃO DE COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A ACOMPANHAR E TOMAR MEDIDAS CABÍVEIS

NAS DENÚNCIAS DE DESVIO DE VERBAS FEDERAIS
RELATIVAS À SAÚDE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Titulares Suplentes
PT

Chico Alencar
PMDB

José Divino
PFL

Laura Carneiro
PSB

Alexandre Cardoso
PC do B

Jandira Feghali
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A FAZER DIAGNÓSTICO
TÉCNICO SOBRE O ACIDENTE COM O VEÍCULO LANÇADOR

DE SATÉLITE VLS-1 E SOBRE O PROGRAMA ESPACIAL
BRASILEIRO, PODENDO DESLOCAR-SE À BASE DE

ALCÂNTARA - MA, AO CENTRO TÉCNICO AEROESPACIAL -
CTA, EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP, OU A QUALQUER

OUTRA LOCALIDADE QUE SE FIZER NECESSÁRIO.
Coordenador: Corauci Sobrinho (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Terezinha Fernandes
1 vaga

PFL
César Bandeira
Corauci Sobrinho

PMDB
Pastor Pedro Ribeiro
Pedro Novais

PSDB
João Castelo

PP
Wagner Lago

PTB
Pedro Fernandes

PL
Paulo Marinho

PSB
Dr. Ribamar Alves

PC do B
Vanessa Grazziotin
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6209 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES SOBRE SUCESSIVOS ATAQUES,

SEGUIDOS DE MORTE, PRATICADOS CONTRA
MORADORES DE RUA NA CIDADE DE SÃO PAULO.

Coordenador: Orlando Fantazzini (PT)
Titulares Suplentes

PT
Luiz Eduardo Greenhalgh
Orlando Fantazzini

PMDB
Gilberto Nascimento



Jefferson Campos
Bloco PFL, PRONA

Dr. Pinotti
PP

Celso Russomanno
PSDB

Zulaiê Cobra
PTB

Arnaldo Faria de Sá
Bloco PL, PSL

Wanderval Santos
PPS

Geraldo Thadeu
PSB

Luiza Erundina
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A VERIFICAR, "IN LOCO",
AS CAUSAS DO INCÊNDIO E BUSCAR CONHECIMENTO

PARA QUE AS POLÍTICAS PÚBLICAS FEDERAIS POSSAM
DESENVOLVER O ESTADO DE RORAIMA.

Titulares Suplentes
PT

Josias Gomes
Paulo Rocha
Professor Luizinho
Zico Bronzeado

PMDB
Alceste Almeida

PFL
Francisco Rodrigues

PTB
Pastor Frankembergen

PP
Suely Campos

PDT
Dr. Rodolfo Pereira

PC do B
Vanessa Grazziotin
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A REALIZAR VISITAS ÀS
INSTALAÇÕES DE ENRIQUECIMENTO DE URÂNIO

LOCALIZADAS EM RESENDE - RJ, EM CAITITÉ - BA EM
OUTROS MUNICÍPIOS, E ELABORAR RELATÓRIO
DESCRITIVO, CONTENDO ANÁLISE E AVALIAÇÃO

CIRCUNSTANCIAL DOS PROCESSOS E PRECEDIMENTOS
OBSERVADOS NO PROJETO NUCLEAR BRASILEIRO.

Titulares Suplentes
PT

Maninha
Zarattini

PMDB
Moreira Franco

PFL
Carlos Melles
Murilo Zauith
Robério Nunes

PP
Feu Rosa
Ivan Ranzolin

PTB
Jair Bolsonaro

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio

PL
Marcos de Jesus

PPS
João Herrmann Neto

PV
Edson Duarte

S.PART.
Fernando Gabeira
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES DO ASSASSINATO DOS AUDITORES

FISCAIS E DO MOTORISTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO,
NA REGIÃO NOROESTE DE MINAS GERAIS, NA CIDADE DE

UNAÍ.
Coordenador: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Titulares Suplentes

PT
Eduardo Valverde
Luiz Eduardo Greenhalgh
Virgílio Guimarães

PFL
José Roberto Arruda

PTB
Arnaldo Faria de Sá

PSDB
Eduardo Barbosa

PL
Carlos Mota

PPS
Colbert Martins

PCdoB
Sérgio Miranda
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6204/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A VISITAR A BAHIA E
AVERIGUAR AS RAZÕES DO CONFLITO ENTRE OS

MÉDICOS BAIANOS E OS PLANOS DE SAÚDE.
Titulares Suplentes

PT
Angela Guadagnin
Guilherme Menezes
Nelson Pellegrino

PMDB
Geddel Vieira Lima
Jorge Alberto

Bloco PFL, PRONA
José Rocha
1 vaga

PP
Nilton Baiano
Vanderlei Assis

PSDB
João Almeida

PTB
Jonival Lucas Junior

Bloco PL, PSL
Amauri Gasques

PPS
Colbert Martins

PSB
Jorge Gomes

PC do B
Alice Portugal
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A AVERIGUAR A
SITUAÇÃO DE CONFLITO EXISTENTE ENTRE OS

MORADORES E O IBAMA, NO ENTORNO DO PARQUE
NACIONAL DO IGUAÇU, NO ESTADO DO PARANÁ.



Titulares Suplentes
PT

Assis Miguel do Couto
PMDB

Osmar Serraglio
PFL

Eduardo Sciarra
PP

Nelson Meurer
PTB

Alex Canziani
PSDB

Luiz Carlos Hauly
S.PART.

Fernando Gabeira
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A AVALIAR O ESTADO
DE CALAMIDADE PÚBLICA PROVOCADO PELAS

ENCHENTES EM VÁRIOS ESTADOS DA REGIÃO NORDESTE.
Titulares Suplentes

PT
Fernando Ferro
João Alfredo

PFL
Fernando de Fabinho
José Carlos Machado

PMDB
Marcelo Castro
Wilson Santiago

PSDB
Antonio Cambraia
Átila Lira

PP
Reginaldo Germano

PTB
Rommel Feijó

PL
Inaldo Leitão

PSB
Luciano Leitoa

PPS
Rogério Teófilo

PDT
Severiano Alves
Secretário(a): Mário Dráusio de O Coutinho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6203 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES SOBRE O ENVENENAMENTO DE ANIMAIS
OCORRIDO NA FUNDAÇÃO ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO.

Coordenador: Marcelo Ortiz (PV)
Titulares Suplentes

PT
Devanir Ribeiro
Roberto Gouveia

PMDB
Ann Pontes
(Dep. do PV ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Dr. Pinotti
(Dep. do PV ocupa a vaga)

PP
Ildeu Araujo
Professor Irapuan Teixeira

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame

PTB
Arnaldo Faria de Sá

Bloco PL, PSL
Amauri Gasques

PPS
Geraldo Thadeu

PSB
Dr. Evilásio

PV
Edson Duarte vaga do PMDB

Marcelo Ortiz
Sarney Filho vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6209/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES SOBRE OS CONFRONTOS ENTRE OS

GARIMPEIROS E ÍNDIOS CINTA-LARGA PELA EXPLORAÇÃO
ILEGAL DO GARIMPO DE DIAMANTES NA RESERVA

ROOSEVELT, SITUADA NO SUL DE RONDÔNIA.
Coordenador: Alberto Fraga (PTB)
Relator: Luis Carlos Heinze (PP)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Abicalil
Eduardo Valverde

PP
Luis Carlos Heinze

PTB
Alberto Fraga
Nilton Capixaba

PL
Miguel de Souza

PPS
Agnaldo Muniz

PCdoB
Perpétua Almeida

PV
Edson Duarte
Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6211/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A VISITAR AS UNIDADES
PRISIONAIS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO

RIO DE JANEIRO E DESENVOLVER DIÁLOGO COM AS
AUTORIDADES DO ESTADO PERTINENTES À ÁREA, COM
VISTAS A BUSCAR SOLUÇÃO PARA A GRAVE CRISE DO

SETOR.
Coordenador: Mário Heringer (PDT)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia
Chico Alencar

PMDB
Gilberto Nascimento
Josias Quintal

Bloco PFL, PRONA
Laura Carneiro

PP
Reginaldo Germano

PSDB
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)

Bloco PL, PSL
Almir Moura
Wanderval Santos



PPS
Geraldo Thadeu

PSB
Alexandre Cardoso

PDT
Mário Heringer

S.PART.
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA COM A FINALIDADE DE AVERIGUAR
AS CAUSAS E A EXTENSÃO DOS DANOS CAUSADOS AO
MEIO AMBIENTE PELO VAZAMENTO DE UMA BARRAGEM

DE REJEITOS DA INDÚSTRIA CATAGUASES DE PAPEL
LTDA., ATINGINDO MUNICÍPIOS DOS ESTADOS DE MINAS

GERAIS E DO RIO DE JANEIRO.
Coordenador: César Medeiros (PT)
Relator: Renato Cozzolino (PSC)
Titulares Suplentes

PT
César Medeiros
Leonardo Monteiro

PMDB
Luiz Bittencourt
Nelson Bornier

PP
Julio Lopes

PTB
Ronaldo Vasconcellos
Sandro Matos

PSC
Renato Cozzolino

PV
Deley
Edson Duarte
Jovino Cândido
Leonardo Mattos
Marcelo Ortiz
Sarney Filho

S.PART.
Fernando Gabeira
Secretário(a): .

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A EFETUAR ESTUDO
EM RELAÇÃO AOS PROJETOS EM TRAMITAÇÃO
REFERENTES AO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE E À REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL E
OFERECER INDICATIVO À CASA SOBRE A MATÉRIA.

Presidente: Osmar Serraglio (PMDB)
Relator: Vicente Cascione (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Durval Orlato
Jorge Boeira
Maria do Rosário
Terezinha Fernandes

PFL
Laura Carneiro
Zelinda Novaes
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PMDB
Ann Pontes
Osmar Serraglio
Rose de Freitas

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira
Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira

PP

Darci Coelho vaga do PFL

Ivan Ranzolin
Ricardo Fiuza

PTB
Luiz Antonio Fleury
Vicente Cascione

PL
Carlos Mota

PSB
Luiza Erundina

PPS
Rogério Teófilo

PDT
Severiano Alves
Secretário(a): Saulo Augusto Pereira
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6276/6232
FAX: 216-6225

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A, NO PRAZO DE 20
DIAS, EXAMINAR E OFERECER UM INDICATIVO AO
PLENÁRIO REFERENTE AO PROJETO DE DECRETO

LEGISLATIVO Nº 383, DE 2003, QUE "SUSTA O DECRETO N°
3.860, DE 9 DE JULHO DE 2001, QUE DISPÕE SOBRE A

ORGANIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR, A AVALIAÇÃO DE
CURSOS E INSTITUIÇÕES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS",
INCLUINDO O RECADASTRAMENTO DAS UNIVERSIDADES.
Titulares Suplentes

PT
Iara Bernardi

PMDB
Gastão Vieira

PFL
Paulo Magalhães

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira
Professora Raquel Teixeira
Secretário(a): -
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