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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Moreira) - Havendo número 

regimental, declaro aberta a 7ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito 

destinada a investigar fatos relativos à Fundação Nacional do Índio — FUNAI e ao 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária — INCRA nos termos que 

especifica (CPI — FUNAI e INCRA 2). 

 Antes de iniciar os trabalhos, informo que está aberta a lista de inscrição para 

discussão do relatório. Os Deputados que desejarem se inscrever queiram fazê-lo 

até o início da discussão. 

 O SR. DEPUTADO NILTO TATTO - Sr. Presidente, peço vista do relatório. 

Como se trata de um longo relatório, pediria que desse pelo menos duas semanas 

para podermos ler esse relatório, na medida em que ele foi disponibilizado ontem à 

noite. Gostaria que fosse considerado lido o relatório e que fosse concedida vista de 

duas semanas, para podermos apreciá-lo. 

 O SR. DEPUTADO JONES MARTINS - Sr. Presidente, peço vista em 

conjunto também.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Moreira) - Tudo bem. Eu só quero 

dizer a V.Exas. o seguinte: primeiro, vamos ter que passar à apreciação da ata e só 

depois será possível considerar o pedido de vista. 

 A SRA. DEPUTADA JANETE CAPIBERIBE - Presidente, eu também 

formalizo o pedido de vista. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Moreira) - Logo depois da leitura da 

ata, ou se V.Exas. pedirem dispensa de sua leitura, irei fazê-lo. 

 Informo aos Srs. Parlamentares que foi distribuída cópia da ata da 6ª 

Reunião. Sendo assim, indago se há necessidade de sua leitura. (Pausa.) 

 O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI - Não, Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO ADILTON SACHETTI - Presidente, queira dá-la como 

lida. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO DANIEL - Sr. Presidente, também pedimos vista 

do relatório. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Moreira) - Dispensada a leitura da ata 

a pedido dos Deputados Nelson Marquezelli e Adilton Sachetti. 

 Não havendo quem queira discutir a ata, coloco-a em votação. 
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 Os Deputados que concordam permaneçam como estão. (Pausa.) 

 Aprovada. 

 A SRA. DEPUTADA ERIKA KOKAY - Voto contrário. 

 O SR. DEPUTADO VALMIR ASSUNÇÃO - Voto Contrário. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Moreira) - Registro os votos contrários 

dos Deputados que se manifestaram. Peço à Assessoria que confira o nome dos 

Deputados para que conste em ata as suas manifestações. 

 Expediente.  

Esta Presidência informa o recebimento dos seguintes documentos: 

 Ofício do Supremo Tribunal Federal solicitando informações em Medida 

Cautelar em Mandado de Segurança nº 34.528, impetrado durante a vigência da CPI 

— FUNAI e INCRA. 

 Ofício da Liderança do PMDB, encaminhado pela Presidência, que desliga o 

Deputado Ronaldo Benedet como suplente da Comissão. 

 Ofícios da Associação Brasileira de Antropologia, encaminhando 

manifestações de Associações Científicas e Instituições de Pesquisa acerca da 

quebra de sigilo bancário e fiscal da ABA e de sua Presidência. 

 Despacho da Presidência/SGM que encaminha o da Liderança do PMDB 

desligando o Deputado Carlos Marun como suplente. 

 Ofício do Gabinete do Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal 

solicitando informações em Mandado de Segurança nº 34.644, tendo como 

impetrante o Centro de Trabalho Indigenista — CTI. A decisão determinou a 

suspensão dos efeitos do Requerimento nº 80/2016 até que sobrevenham as 

informações da Presidência da CPI. 

 Comunicação de movimentação parlamentar encaminhada pela Secretaria 

Geral da Mesa informando a nomeação do Parlamentar Osmar Serraglio, titular da 

CPI, para o cargo de Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. 

 Despacho da Presidência/SGM comunicando o desligamento do Deputado 

Adilton Sachetti e indicação do Deputado Rodrigo Martins para titular da Comissão. 

 Despacho da Presidência/SGM comunicando a indicação da Deputada 

Raquel Muniz (PSD/MG), para suplente da Comissão. 
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 Despacho da Presidência/SGM comunicando o desligamento do Deputado Pr. 

Marco Feliciano (PSC/SP) e a indicação do Deputado Professor Victório GaIli 

(PSC/MT) para suplente da Comissão.  

 Mensagem eletrônica do Juiz Federal José Airton de Aguiar Portela, da Seção 

Judiciária Federal do Estado do Pará, encaminhando documentos relacionados ao 

objeto de investigação da CPI. 

 Respostas ao solicitado no Requerimento nº 80/2016 oriundas de diversas 

instituições. Os referidos documentos encontram-se indisponíveis, por força do 

Mandado de Segurança nº 34.644. 

 Despacho da Presidência/SGM comunicando o desligamento do Deputado 

Rodrigo Martins (PSB/PI), e a indicação do Deputado Adilton Sachetti (PSB/MT), 

para titular da Comissão. Retorna, portanto, à posição original de titular. 

 Ofício da Advocacia-Geral da União em resposta à solicitação da CPI, 

indicando a Procuradora Federal Gerlena Maria Santana de Siqueira para 

assessorar a Comissão. 

 Ofício informando a determinação do encaminhamento de todos os 

documentos e conteúdo probatório produzidos na CPI do CIMI realizada na 

Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. 

 Ofício da Delegacia de Polícia Federal de Passo Fundo solicitando 

informações relacionadas às diligências realizadas no âmbito da CPI. 

 Informação nº 027/2011 da Delegacia de Polícia de Sinop com informações 

relacionadas ao Município de Apiacás, no Mato Grosso. 

 Ofício nº 74/2017, da Liderança do SD, desligando o Deputado Zé Silva e 

indicando o Deputado João Rodrigues para titular e o Deputado Zé Silva para 

suplente da Comissão Parlamentar de Inquérito. 

 Ordem do Dia. 

 Conforme os pedidos de vista dos Deputados Nilto Tatto, Jones Martins e 

Deputada Erika Kokay. 

 O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO - Vista conjunta, Presidente. 

 O SR. DEPUTADO CÉSAR HALUM - Vista conjunta, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Moreira) - Concedo vista conjunta. 

 A SRA. DEPUTADA JANETE CAPIBERIBE - Presidente, também pedi vista. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 CPI - FUNAI e INCRA 2 
 Número: 0375/17  03/05/2017 
 
 

 4 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Moreira) - Deputada Janete Capiberibe 

consta também como autora do pedido de vista. 

 Está concedida a vista. Porém, vou conceder a palavra, para a leitura dos 

resumos... 

 O SR. DEPUTADO NILTO TATTO - Presidente, pedido de vista por quanto 

tempo? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Moreira) - Pedido de vista por tempo 

regimental. 

 O SR. DEPUTADO NILTO TATTO - Qual é o tempo regimental, por favor? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Moreira) - Duas sessões. 

 O SR. DEPUTADO NILTO TATTO - Como se trata de um relatório extenso, 

longo, não poderia ser por quatro, cinco sessões? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Moreira) - Não, Deputado. 

 O SR. DEPUTADO NILTO TATTO - Para termos pelo menos umas duas 

semanas? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Moreira) - Nós vamos cumprir, no 

mínimo, o Regimento. É possível que esta Presidência possa prolongar o prazo um 

dia ou mais, dependendo das circunstâncias da nossa própria Casa. Mas, em 

princípio, ela cumpre o seu Regimento. 

 O SR. DEPUTADO NILTO TATTO - Tendo em vista o histórico da 

Presidência durante toda a CPI, inclusive na anterior, acredito que a matéria será 

votada na próxima semana, porque é o tempo regimental. Se fosse possível, V.Exa. 

passaria inclusive por cima do Regimento.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Moreira) - Deputado Nilto Tatto, eu... 

 O SR. DEPUTADO NILTO TATTO - Dispenso a leitura, porque vou pegar o 

documento. Dispenso a leitura inclusive que será feita pelos Relatores, se eles 

quiserem economizar tempo. Obrigado, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Moreira) - Obrigado. 

 Deputada Tereza Cristina, a palavra está a sua disposição para a leitura do 

resumo do seu sub-relatório. 

 Primeiro as mulheres, por questão de cavalheirismo. Depois, o Deputado 

Valdir Colatto. Depois, passarei a palavra a V.Exa. para fazer o encerramento. 
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 Estamos em sessão de debates. Nós vamos tão somente fazer a leitura dos 

resumos.  

Com a palavra a Deputada Tereza Cristina. 

 A SRA. DEPUTADA TEREZA CRISTINA - Bom dia. (Pausa.) 

 O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Eu peço aos dois Sub-Relatores que 

se sentem à mesa, por favor. 

 A SRA. DEPUTADA ELIZIANE GAMA - Sr. Presidente, quero fazer o registro 

da nossa posição também pelo pedido de vista. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Moreira) - Por favor, registrem a 

Deputada como autora do pedido de vista. 

 Com a palavra a Deputada Tereza Cristina.  

 A SRA. DEPUTADA TEREZA CRISTINA - Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, 

colegas.  

Como Sub-Relatora da CPI, coube-me a sub-relatoria do INCRA, eu vou fazer 

a leitura do sub-relatório do INCRA. 

Apresentação do sub-relatório do INCRA. 

 A parte do relatório referente ao INCRA é dedicada aos remanescentes de 

quilombos, aos assentados da reforma agrária e às pessoas que não possuem um 

pedaço de chão no nosso imenso País. 

 Ao apontarmos as falhas e equívocos nas políticas de reforma agrária e 

titulação de terras quilombolas, não pretendemos diminuir a sua importância. Muito 

menos desconhecemos seus méritos. Pelo contrário, buscamos o seu fortalecimento 

e a ampliação dos seus benefícios. Ao mostrarmos o errado, buscamos o que é 

certo. 

 No âmbito da reforma agrária, nosso objetivo final é que as terras e recursos 

distribuídos pelo programa cheguem efetivamente aos trabalhadores rurais, para 

que tenham as devidas condições de trabalhar a terra e para que cada vez mais nos 

orgulhem com o fruto do seu trabalho. 

 De forma semelhante, no âmbito do reconhecimento e titulação de terras 

quilombolas, queremos que todos os remanescentes detenham o título da 

propriedade e garantam para si os recursos que lhes são destinados. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 CPI - FUNAI e INCRA 2 
 Número: 0375/17  03/05/2017 
 
 

 6 

 Dessa maneira, esta Comissão Parlamentar de Inquérito trabalhou não 

somente para apontar o ilícito, mas principalmente para buscar o aprimoramento de 

nossa legislação e das políticas públicas pertinentes. 

 No que se refere à atuação do INCRA, começaremos pela questão 

quilombola, seguindo a ordem delineada no relatório. 

 Primeiro, INCRA/quilombolas. A questão quilombola nos remete ao trágico 

passado histórico brasileiro em que a escravidão era a regra. 

 É certo que a romantizada história da abolição da escravatura, marcada pela 

assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, esconde os séculos de exclusão social 

daqueles grupos. 

 De fato, a chamada abolição não veio acompanhada de políticas que 

levassem a uma inserção social adequada. 

 No entanto, ao longo dos anos, avanços têm sido realizados, ainda que reste 

uma longa caminhada. 

 Nesse contexto, a Constituição Federal de 1988 assegurou a titulação da 

terra aos remanescentes quilombolas. 

 Contudo, com o passar dos anos, o texto constitucional passou a ser alvo de 

divergências. As críticas não se dão em razão da garantia estipulada pela 

Constituição, mas sim pela tentativa de extensão da norma para abranger casos não 

previstos pelo constituinte, impulsionada pelo Decreto nº 4.887, de 2003. 

 Em primeiro lugar, o decreto garante aos remanescentes de quilombos a 

titulação de território para além do ocupado, dando-lhes direitos semelhantes ao 

previsto na Constituição para os indígenas, o chamado “espaço vital”. 

 Ocorre que, em não havendo previsão legal sobre o tema, o decreto inovou 

no ordenamento jurídico, ferindo a Constituição Federal. 

 O texto constitucional é claro ao prescrever que o Estado irá emitir os títulos 

aos remanescentes de quilombos, reconhecendo a propriedade das áreas que estão 

ocupando. 

 Em segundo lugar, ao eleger a “autodeclaração” como critério único para 

identificação dos quilombolas, o decreto fere novamente a Constituição, que exige a 

comprovação da remanescência. 
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 Assim, mesmo se que admita o critério da autoatribuição, sua aplicação para 

fins de titulação das terras aos remanescentes de quilombos deverá ser 

acompanhada da efetiva comprovação da condição apontada pelo art. 68 do ADCT 

— Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

 De forma sintética, somos favoráveis à completa e integral aplicação do 

direito constitucionalmente previsto aos remanescentes de quilombo, mas 

entendemos, pela inconstitucionalidade formal e material do Decreto nº 4.887/03, 

visto que o mesmo não constitui espécie jurídica apta a regulamentar a Constituição 

Federal, criando e extinguindo direitos.  

 Entendimento diverso irá levar o País a uma completa insegurança jurídica e 

a um inaceitável caos social.  

 Se ampliarmos o conceito de quilombo e titularmos áreas para além das 

ocupadas, iremos abrir margem para que todo o cidadão brasileiro tenha o receio 

de, algum dia, ser expulso de seu lar. Não há um rincão neste amado País que não 

possua uma comunidade cujos traços levem, de uma forma ou de outra, à 

escravidão.  

 Não se repara uma injustiça praticando outras. É preciso dar a César o que é 

de César. Para os remanescentes de quilombos, daremos o reconhecimento e o 

título. Para os que não tenham essa condição, aplicaremos outras normas e políticas 

públicas para que também alcancem efetiva dignidade.  

 Neste relatório, trabalhamos para demonstrar que a justeza da demarcação 

de territórios para comunidades remanescentes de quilombos tem sido desvirtuada. 

O Decreto nº 4.887/03 tem sido utilizado para atingir interesses outros, muitas vezes 

escusos e ilícitos. Assim, uma política que era para ser benéfica acaba por perpetuar 

a injustiça e a exclusão grupos sociais minoritários.  

 O primeiro caso analisado por esta CPI foi o do Morro Alto, localizado no 

Município de Maquiné e Osório, Estado do Rio Grande do Sul.  

 Diante das denúncias apresentadas, a CPI colheu documentos e 

testemunhos, indicando gritantes nulidades no procedimento de reconhecimento e 

titulação que tramita junto ao lNCRA.  
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 Em primeiro lugar, observa-se que o lNCRA não produziu o estudo 

antropológico. O INCRA se resumiu a incorporar o estudo acadêmico produzido 

anos antes sob coordenação da antropóloga Daisy Macedo de Barcellos.  

 Em uma única reunião, o grupo de trabalho do INCRA afirmou em ata ter 

debatido e analisado as 488 páginas do estudo acadêmico e o tomando como 

verdade absoluta para incorporação no procedimento administrativo.  

 (Segue-se exibição de imagens.) 

 Agora, vamos passar à primeira lâmina. 

 O grupo do INCRA, em uma única reunião e sem fundamentação, incorporou- 

o estudo acadêmico.  

“Após discussão a Comissão decidiu incorporar o estudo sócio-antropológico 

ao processo e o território definido pelo estudo, uma área de 4.632,2 hectares, como 

área inicial a ser trabalhada no relatório técnico.” 

 Esse estudo foi coordenado pela dita antropóloga e publicado no ano de 

2004, com coparticipação da Sra. Cíntia Beatriz Müller, que era autora da 

dissertação sobre esse tema na Universidade do Rio Grande do Sul. 

 Repita-se, então, o absurdo, em uma única reunião — uma única reunião — 

em tempo que não seria suficiente sequer para uma leitura superficial do trabalho, o 

INCRA incorporou o estudo acadêmico — esse dito estudo acadêmico — aos autos. 

Assim, sem qualquer fundamentação, em menos de duas linhas, delimitou mais de 

4.500 hectares e atingiu mais de 500 famílias. 

 Na outra lâmina, o grupo do INCRA não realizou o aspecto antropológico do 

relatório circunstanciado de identificação e delimitação, aproveitando, sem qualquer 

fundamentação, o citado estudo acadêmico. 

 “O relatório antropológico denominado Comunidade Negra de Morro Alto: 

historicidade, territorialidade e Direitos Constitucionais... Esta peça foi aprovada e 

incorporada ao presente procedimento administrativo, conforme ata da Comissão, 

fls. 10 e 12 (mostrada no slide anterior)...” 

 Observamos que o INCRA descumpriu novamente a Constituição Federal, 

que determina a necessidade de se fundamentar as decisões administrativas. Essa 

questão sozinha seria suficiente para anular todo esse procedimento, porém o 
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descaso com a lei e com os cidadãos que viviam antes em Morro Alto não para por 

aí. 

 Também, em uma única reunião, em duas linhas, o grupo de trabalho foi 

capaz de apreciar e rejeitar as mais de 200 contestações apresentadas pelos 

moradores da região. 

 “Assunto: análise e julgamento das contestações apresentadas ao... RTID da 

Comunidade Remanescente de Quilombola de Morro Alto... Os fundamentos 

contidos nas contestações ao pleito territorial... foram devidamente apresentados, 

discutidos e votados pelo colegiado, que deliberou, por unanimidade, julgá-los 

improcedentes...” 

 Não se sabe por quais motivos as contestações foram rejeitadas, visto que 

foram feitas de forma genérica e sem fundamentação. Assim, mais uma vez o 

INCRA descumpriu a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica do STF diz 

nula a decisão não motivada. 

 Infelizmente, as ilegalidades não param por aí.  

O estudo acadêmico incorporado pelo INCRA foi produzido, em desrespeito 

aos princípios da impessoalidade, da imparcialidade e da moralidade administrativa.  

 Em primeiro lugar, observa-se que a equipe de trabalho foi composta por 

pessoas diretamente interessadas nesta causa. 

 Nesse sentido, membros das organizações que pediram o reconhecimento da 

área como os quilombolas tiveram participação direta e decisiva no desenvolvimento 

dos trabalhos. 

 Pessoas interessadas na causa possuem presença constante na produção 

desse trabalho. É incrível! Constantemente vemos o nome das mesmas pessoas 

interessadas nesse trabalho. 

 “(...) Queremos referir nossa satisfação por termos contado com a presença 

constante dos militantes do Movimento Negro, de modo especial Arnaldo Batista dos 

Santos, companheiro de pesquisa e de luta; José Itarajara Duarte Ferreira, militante, 

que não se eximiu do auxílio na coleta dos dados de Morro Alto. (...)” 

 Trecho da obra que evidencia a participação dos interessados e o caráter de 

militância dos pesquisadores. 
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 Observa-se que o problema não está na demanda do movimento social, que 

possui direito em pleitear aquilo que entende correto, desde que dotado de boa-fé. 

Contudo, é totalmente inadmissível que o grupo de trabalho responsável por julgar a 

causa seja composto por militantes que a patrocinam. 

 Em complemento, uma antropóloga que participou do grupo de trabalho junto 

ao INCRA chega a afirmar que houve pressão para que partidários fossem aceitos 

na composição da equipe. 

 Como já vimos, pessoas interessadas na causa possuem presenças 

constantes nesse grupo de trabalho. Isso, evidentemente, é notório. 

 “A partir da pressão exercida pelo agente do Movimento Negro Unificado, 

Arnaldo Batista, historiador e membro do Movimento Negro vinculado ao Partido dos 

Trabalhadores — PT, passou a integrar o time dos historiadores.” 

 Trecho da dissertação do mestrado produzido por antropóloga que participou 

da equipe técnica responsável pelos trabalhos em Morro Alto. 

 Em relação a essa afirmação, observamos que a antropóloga coordenadora 

do estudo se negou a comentá-lo em profundidade durante audiência nesta CPI - 

FUNAI e INCRA 2. Naquela ocasião, a Sra. Daisy afirmou que não havia lido a 

dissertação e, portanto, não poderia comentá-la. Ocorre que o sítio eletrônico da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul indica a Sra. Daisy como integrante da 

banca de examinadores do trabalho. 

 Então, como é que ela não leu, se ela examinou a tese e era membro da 

banca? Ou a Sra. Daisy aprovou uma dissertação de mestrado sem ler ou mentiu 

perante este Parlamento. 

 Dando continuidade, mostramos também o absurdo dos fatos de que o grupo 

de trabalho foi constituído por dois sócios fundadores da Associação Quilombola da 

região.  

Ou seja, aqueles que realizaram o estudo e “julgam” tratar-se ou não o 

território de Morro Alto de quilombo são os mesmos que se beneficiaram da sua 

demarcação.  

Toda essa parcialidade, por óbvio, fez com que o estudo fosse produzido sem 

o devido contraditório. Não sem razão, não foi ouvida uma única pessoa contrária ao 

reconhecimento daquele território como território quilombola.  
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Observamos que pesquisa desenvolvida pelo antropólogo Roque Callage 

Neto indicou 78% dos moradores locais contrários ao reconhecimento do território 

como remanescente de quilombo. Muitos afirmam que o líder da associação 

quilombola nunca sequer morou na região, não sendo parte legítima para gerir o 

território.  

Mesmo com tantas evidências de fraudes o pleito quilombola na região já 

levou ao pagamento de mais de 2 milhões e 500 mil reais a título de compensação 

— não é compra, mas compensação — por supostos impactos socioambientais 

causados pela duplicação da BR-101. 

 Isso é muito grave. É assim que vêm agindo alguns movimentos. Cobra-se 

por um impacto socioambiental de uma área que ainda não foi reconhecida como 

quilombola. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Moreira) - E o Governo Federal paga 

2,5 milhões de reais para impacto ambiental de uma área quilombola que ainda não 

foi determinada. 

 A SRA. DEPUTADA TEREZA CRISTINA - Observamos que a instituição do 

convênio se deu antes mesmo da publicação do relatório técnico de identificação e 

delimitação. Interessante. Antes de o relatório estar pronto, já se indicava a 

comunidade como quilombola para fazer a cobrança desses pagamentos. 

Ou seja, o direito de defesa dos moradores da região foi meramente formal. 

Antes mesmo de abrir o prazo para que os moradores da região pudessem 

contestar, o Estado já estava tratando a área como quilombola e remetendo milhões 

para compensar esse suposto impacto que teria na comunidade. 

 Poderíamos permanecer por mais algumas horas explicando inconsistências 

no laudo antropológico. Mas, para fins de apresentação e defesa do relatório, foram 

destacados pontos suficientes a demonstrar o ilegal, imoral reconhecimento do 

território de Morro Alto como remanescente de quilombo. 

 Por essa razão, encerramos por aqui com os dizeres de uma moradora 

afrodescendente da região. Essa senhora é líder da associação quilombola que 

conduz os estudos fraudulentos. Esta é a fala dela replicada:  

  “E o pessoal, no nosso lugar, inventou — inventou 

— nesse laudo deles que os negros eram massacrados 
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pelos brancos, que não participavam das mesmas festas, 

das mesmas festividades. Isso tudo é mentira. Eu sou 

mãe de quatro filhos, duas mulheres e dois homens, todos 

casados com brancos. Nunca houve inimizade. Tem 

minhas filhas padrinhos brancos. Então, a gente sempre 

viveu bem com a vizinhança, com a comunidade, mas 

eles criaram uma história fraudulenta e mentirosa, né? Eu 

acho que a gente não tem por que continuar numa 

situação desta. A gente quer mudar isso aí, né? E o nosso 

lugar nunca foi terra de quilombola”.  

 Continuando, tem-se que, além da fraude em Morro Alto, a Comissão 

Parlamentar de Inquérito também encontrou ilegalidades no procedimento 

administrativo referente a Rincão dos Negros, no Município de Rio Pardo, no Rio 

Grande do Sul.  

Por possuir ilegalidades semelhantes às encontradas no caso de Morro Alto, 

não iremos repetir toda a argumentação exposta. Vamos exemplificar uma 

ilegalidade que, por si só, já seria suficiente para anular todo o procedimento.  

 Em Rincão dos Negros, no mesmo dia em que o grupo de trabalho foi criado, 

esse grupo foi capaz de debater e incorporar estudo produzido anteriormente. Então, 

não é muito diferente do caso anterior.  

 Incorporação de estudo pelo INCRA no mesmo dia em que foi criado o grupo 

de trabalho.  

Em 22 de agosto de 2011, resolve constituir comissão para realizar os 

procedimentos administrativos necessários à identificação, reconhecimento e 

delimitação das terras ocupadas por Remanescentes de Quilombos, Comunidade 

Rincão dos Negros.  

Isso foi em 22 de agosto de 2011. Portanto, no mesmo dia, resolve constituir 

a comissão. Após ampla análise, a comissão decidiu incorporar ao processo. Quer 

dizer, após ampla análise, no mesmo dia se constituiu e também se concluiu a 

incorporação de um processo para que fosse criado esse quilombo.  
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 Observem que, após a constituição do grupo de trabalho, não houve tempo 

hábil sequer para a leitura do estudo incorporado, quanto mais para sua devida 

apreciação.  

Dessa forma, consoante amplamente demonstrado no relatório desta CPI, 

não restam dúvidas de que existe uma série de ilegalidades nos procedimentos 

administrativos responsáveis pelo reconhecimento de territórios quilombolas 

estudados, a justificar os indiciamentos e proposições que se encontram no final 

deste relatório. 

 Terminamos o sub-relatório referente aos quilombolas. 

 Vamos agora ao sub-relatório INCRA/reforma agrária.  

Passemos à apresentação da parte do relatório que se refere à reforma 

agrária. 

 De início, relembramos o evento realizado no Palácio do Planalto, no dia 1º de 

abril de 2016, no qual o Sr. Aristides Veras dos Santos proferiu os seguintes dizeres. 

 Passe o vídeo, por favor. 

 (Exibição de vídeo.) 

 A SRA. DEPUTADA TEREZA CRISTINA - Isso realmente aconteceu. Eu tive 

a minha casa incomodada depois disso. Mas... 

 O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO - E áreas invadidas. 

 A SRA. DEPUTADA TEREZA CRISTINA - E, outros colegas, tiveram áreas 

invadidas, enfim, ameaças. 

 Eu acho que esta CPI está acima disso tudo. Há que se descobrir exatamente 

aonde é que nós queremos chegar. É uma política pública muito interessante, mas 

desde que seja feita de maneira correta, séria, colocando as pessoas que realmente 

têm no sangue a agricultura, a pecuária, as pessoas que são do campo. 

 Isso, infelizmente, é muito triste de se ouvir. Nós chamamos esse senhor para 

que ele viesse à CPI, e ele aqui esteve debaixo da lei, não pôde dizer nada. Tudo o 

que lhe perguntamos, ele se recusou a responder, ele se manteve em silêncio aqui 

por 40 minutos, 1 hora. 

 Não é digno de crer que, ao lado da autoridade máxima do Executivo 

brasileiro, um cidadão ameace e incite flagrantemente o cometimento de crimes. 
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 Contudo, quando se percebe o formato que a política de reforma agrária 

passou a ter no País, passamos a compreender melhor que a mesma não poderia 

resultar em práticas diferentes. 

 Ao contrário do que disse o Sr. Aristides, veremos que a reforma agrária se 

encontrava gravemente enferma na gestão passada. Atendia a interesses escusos 

em vez de garantir vida digna ao verdadeiro trabalhador rural brasileiro. 

 De fato, a reforma agrária na prática passou a ser completamente diferente da 

reforma agrária no papel.  

 Pela legislação, o INCRA deve escolher as propriedades que farão parte do 

programa de maneira técnica, tendo em vista questões econômicas, sociais e 

ambientais. Escolhida a propriedade, o INCRA irá alocar aqueles cidadãos com 

aptidão para participar do programa. 

 Na prática, o INCRA delegou essas funções a lideranças privadas. Para além 

de ouvir os cidadãos, o Estado transferiu para algumas ideranças o controle da 

política que deveria ser pública. 

 Para citar um exemplo, destacamos o Projeto Integrado Agroalimentar e 

Bioenergético, no Assentamento Rural/Urbano Itamarati lI, em Ponta Porã, Mato 

Grosso do Sul — meu Estado —, no qual uma parcela de mais de 25 mil hectares 

fora distribuída para lideranças privadas. 

 Na próxima lâmina nós vamos ver que há instituições privadas na gestão do 

assentamento. Foram distribuídos hectares para instituições como CUT e MST. 

 Observem que não há fundamento legal ou moral para que o Estado transfira 

terra pública a particulares para que esses passem a gerir o assentamento.  

 Em relação ao MST, destaca-se que a inexistência de personalidade jurídica 

torna ainda mais contestável a transferência da gestão da área.  

 Em complemento, destacamos que o próprio sítio eletrônico do INCRA 

apontava a delegação da política a grupos privados.  

 Há uma confusão. Ninguém consegue ajudar o assentamento Itamarati, 

porque as associações não se entendem. É uma política que acaba atrapalhando 

mais ainda a implantação e a produção, que é o que todos querem para os 

assentamentos rurais.  
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 INCRA delega a reforma agrária e em seu próprio sítio eletrônico indica a 

gestão do assentamento por organizações como o MST. 

  Em outra situação, uma associação divulga nas redes sociais que iniciou o 

cadastramento daqueles que desejam um lote em assentamento que sequer tinha 

sido criado. 

 INCRA delega a reforma agrária: associação cadastra futuros beneficiários de 

um assentamento que sequer havia sido criado.  

 “O presidente da associação AG 3 informou que as pessoas interessadas em 

se candidatar ao recebimento de um lote no futuro assentamento Santo Antônio 

podem procurar o escritório da associação em Cláudia...” 

 Em atuando como “donos” do assentamento, várias lideranças passaram a 

vender o direito de ser assentado, mediante contraprestação pecuniária ou apoio 

político-partidário, pouco interessando o perfil do cidadão.  

 Na figura seguinte, apontamos uma líder sindical suspeita de vender o lote 

mediante depósito bancário. 

 Nós temos o comprovante de um pagamento de depósito na conta bancária 

da líder sindical, indicando a venda ilegal do lote, e um documento do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de União do Sul, no Mato Grosso, em que ele diz que está 

autorizando o Sr. Fulano de Tal a tomar posse do lote número 127.  

 Mais uma vez, nós temos a comprovação de que não eram respeitados os 

cadastros, e, sim, as associações a que aqueles assentamentos eram destinados 

como de sua propriedade ou ligadas a partidos políticos. 

 Para piorar a situação, cabe salientar que a venda irregular dos lotes é 

apenas a ponta do iceberg.  

 Isso porque a privatização dos assentamentos passou também a ser um meio 

para o desvio de uma série de outros benefícios ligados ao programa, tais como o 

crédito de instalação, o PRONAF, as cestas básicas e a assistência técnica.  

 Como exemplo, trazemos no relatório a sentença proferida pela Justiça 

Federal de São Paulo na qual o Sr. José Rainha Júnior foi condenado por diversos 

delitos, entre os quais se destaca a venda de cestas básicas para os assentados. 
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 Nesse contexto, tornou-se comum a existência de moradias nos 

assentamentos completamente vazias, utilizadas somente para ‘fazer número’, 

ganhar visibilidade e desviar recursos públicos. 

 Isso sem contar a questão do desmatamento — e aí é outro golpe. “É muito 

comum que a multa aplicada pelo desmate em assentamento tenha como sujeito 

passivo o próprio INCRA” — pasmem: o próprio INCRA! “Como consequência, o 

verdadeiro infrator não é responsabilizado, e a devastação ambiental é estatizada. A 

título de exemplo, cite-se o relatório de fiscalização do IBAMA em uma área 

invadida:  

No local foi observado várias casas construídas, 

mas sem ter nenhum morador. Além disso, em vários 

lotes existe área de Preservação Permanente degradada 

(desmate). Em conversa com alguns moradores, estes 

dizem que já entraram na área já desmatada. Outros 

argumentam que o Incra os autorizou a efetuar o 

desmate.  

 Em complemento, inúmeros dados e instituições apontam as irregularidades 

no âmbito da reforma agrária como uma das principais causas do desmatamento na 

Amazônia. Assim já foi afirmado pelo Ministério Público Federal no âmbito de ação 

civil pública que tramitou perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em que 

se estimava que a madeira extraída ilegalmente teria valor na casa dos 1,5 bilhão de 

reais.  

 A título ilustrativo, trazendo um pouco mais de concretude aos apontamentos, 

colacionamos duas imagens de um imóvel rural, antes e após a invasão.” 

 Então, está lá o assentamento antes, todo verdinho, e depois de desmatado. 

 “Nesse imóvel, que originou o Projeto de Assentamento (PA) Barra Norte, o 

relatório de fiscalização do órgão ambiental constatou o INCRA como responsável 

direto pela destruição de mais de 3.500 hectares de floresta nativa. Por essa razão, 

foi aplicada uma multa na casa dos 18 milhões de reais.  

 Conforme se vê na imagem seguinte, a multa foi aplicada ao INCRA, não foi 

aplicada ao particular que desmatou. Em outras palavras, a devastação foi 

estatizada, e os verdadeiros responsáveis ficaram impunes.”  
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 No eslaide, há a autuação do INCRA com o valor da multa: 17 milhões 645 

mil 650 reais.  

 “De fato, as provas levantadas demonstram que o ex-Ministro Nelson Jobim 

estava certo ao afirmar a existência de instituições públicas cooptadas por ‘grupos 

de interesse’. O INCRA fatalmente se tornou um significativo exemplo.  

 Nesse contexto, a fotografia que se segue é emblemática”: Vê-se aí uma 

caminhonete do INCRA levando gente dos movimentos sindicais.  

“É verdade que o Estado deve, sim, ouvir os movimentos sociais e entidades 

representativas.” Com certeza! Elas são entidades representativas. “A democracia 

participativa é essencial na busca por justiça. Contudo, os interesses do Estado não 

podem ser privatizados, sob pena de abrir-se grande margem para que uma política 

pública sucumba a interesses particulares. 

Em síntese, como dito, a reforma agrária, na prática, tem sido muito diferente 

daquilo que deveria ser.  

Em termos normativos, o INCRA funcionaria como verdadeira entidade de 

Estado a organizar a malha fundiária brasileira. Neste processo, observando critérios 

técnicos, separaria os imóveis rurais adequados à reforma agrária e escolheria 

aqueles aptos a trabalharem a terra, proporcionando condições de produção — 

infraestrutura e crédito” a esses pequenos produtores. “Após anos de trabalho, os 

agricultores familiares deveriam receber também os seus títulos, emancipando-se do 

Estado. Caminhariam ‘com as próprias pernas’, ou melhor, ‘com as próprias terras’. 

Porém, na prática, a política de reforma agrária se transformou em um grande 

‘esquema’ para desvio de recursos públicos, perpetuação da miséria e concentração 

fundiária, o que é representado pela seguinte imagem ilustrativa.” 

Então, aí está o esquema de como funcionam os crimes ambientais: PRONAF 

e outras subvenções, inviabilidade dos assentamentos, não titulação dos lotes, 

venda irregular dos lotes e invasão por movimentos sociais. Tudo começa aqui, e 

não se consegue sair desse círculo vicioso. Temos que apontar um caminho de 

solução para isso nesta CPI, através da titulação dos lotes que já podem ser 

titulados, da regularização dos assentados que querem pagar as parcelas, que 

querem produzir, que querem ter direito a crédito e que querem melhorar de vida.  
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“Nesse sistema torpe, a invasão de terras passou a ser meio para o desvio de 

recursos, e não para o trabalho rural. 

O INCRA, descumprindo a legislação, passou a criar assentamentos em 

áreas previamente invadidas. Assim, corroborava, de forma direta ou indireta, com a 

violência e o ilícito. 

Em muitas das vezes, essas violentas invasões se davam em áreas 

produtivas, destruindo o fruto de anos de trabalho daqueles que lá se encontravam.  

(...) 

De todo o exposto, conclui-se que os verdadeiros trabalhadores rurais deste 

País são vítimas de um gigantesco esquema de corrupção e formação de curral 

eleitoral. A reforma agrária foi utilizada como mais um meio de manipulação social a 

esconder o ilícito sobre o falso manto protetivo dos menos favorecidos.  

 Se a preocupação primeira do INCRA fosse a condição do assentado, uma 

política que já distribuiu 90 milhões de hectares não deixaria seres humanos jogados 

em barracos de lona à beira de nossas rodovias ou dentro dos próprios 

assentamentos.” E há assentamentos com quase 20 anos e sem água.  

 “Se a preocupação principal fosse o próprio assentado, não existiriam cerca 

de 800 mil lotes pendentes de titulação.  

 Nesse contexto, percebemos que os assentamentos que deram certo, 

proporcionando condições de dignidade aos assentados, tornaram-se exceção. 

 Não sem razão, o Tribunal de Contas da União apontou indícios de 

irregularidades em mais de 570 mil lotes da reforma agrária. Ainda que esses 

indícios não se confirmem quando da análise do caso concreto, o número alarmante 

de 578 mil lotes representa o norte equivocado da política de reforma agrária no 

Brasil. 

 Aliás, os dados gerais da reforma agrária confirmam as suspeitas. Vejamos a 

imagem a seguir.” (Pausa.)  

 As áreas destinadas à reforma agrária somam 88 milhões de hectares. A área 

ocupada por toda a agricultura familiar no Brasil é de 80 milhões de hectares. E o 

total da área plantada no Brasil é de 80 milhões de hectares. 

 A capacidade do assentamento é de 16 mil, em um Município que nós 

pegamos como exemplo, e a população é de 8 mil habitantes. Vou ler de novo os 
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dados. V.Exas. vão achar que eu estou lendo algo equivocadamente. A população 

do Município de Novo Mundo, tomado como exemplo, é de 8 mil habitantes; a 

capacidade do assentamento é de 16 mil pessoas; e, na zona rural, há 4.500 

pessoas. 

 “Observem que o INCRA já distribuiu 89 milhões de hectares de terras, área 

equivalente ao espaço territorial de Inglaterra, França e Portugal, somados.  

 A área distribuída pela reforma agrária supera em quase 10 milhões de 

hectares toda a área plantada no Brasil. 

 Notemos também a situação do Município de Novo Mundo, no Mato Grosso 

do Sul, onde os lotes da reforma agrária comportariam quatro vezes a população 

rural do Município. A conta não fecha. Com tanta terra, não há razão para que ainda 

existam trabalhadores rurais brasileiros sem um pedaço de chão para laborar. 

 Os fatos e dados supra-apontados tornam evidente o norte equivocado que 

tomou a reforma agrária no País.  

 Se continuarmos com essa política de distribuição de terras sem o 

fornecimento das adequadas condições de produção e dignidade aos assentados, 

poderemos desapropriar todo o Brasil e não alcançaremos a justiça agrária. 

 Diante do exposto, ao final do relatório, encaminhamos os indícios de 

condutas ilícitas aos órgãos pertinentes, bem como apontamos uma série de 

proposições a tornar mais efetiva a política de reforma agrária brasileira.” 

 Eu quero deixar bem clara aqui a minha posição. Eu sou a favor da reforma 

agrária, mas eu sou a favor da reforma agrária benfeita, da reforma agrária séria, da 

reforma agrária que coloca no campo aquele que tem aptidão para o campo, que 

sabe produzir, e lhe dá condições de vida: água, luz elétrica, casa digna, estradas 

para escoar a produção, escola, saúde, ou seja, condições para que o indivíduo 

possa progredir na vida, para que ele não viva lá só para a sua subsistência, mas 

que possa crescer e criar seus filhos. 

 Os jovens do campo aos 16 anos vão embora para a cidade e não quer mais 

voltar para o campo. Nós estamos ficando com uma população envelhecida no 

campo. As pessoas que estão lá não conseguem trazer de volta os seus filhos para 

trabalhar no campo. 
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 Sr. Presidente, nesse final de semana estive em um assentamento a 30 

quilômetros de Campo Grande, Capital do meu Estado. Acho que fui até lá em 20 

minutos. O assentamento está na beira do asfalto, tem água, nascentes, a terra é 

razoável. Não é a melhor terra do mundo, mas é uma terra muito boa para se 

produzir. E, pasmem, fiquei triste: havia 246 famílias ali, ao lado da capital, 

produzindo quase nada, em um assentamento de 10 anos. 

 Há luz, água, estrada e está do lado da capital! O que falta? O PRONAF não 

chega até lá, não há orientação técnica, não se sabe o que produzir, não há 

organização entre eles, cada um produz uma coisa. O leite, que deveria ser o carro-

chefe da produção, mal dá para a subsistência. Enfim, vão virar o quê? Chácaras de 

lazer! Daqui a pouco vão vender para o pessoal da iniciativa privada. Fica a 30 

quilômetros da capital, com água, dois córregos magníficos e até uma prainha. É 

uma judiação. Ou nós mudamos esse estado de coisas, ou vamos jogar dinheiro 

fora. E a população brasileira hoje não pode se dar ao luxo de gastar dinheiro sem 

ter retorno em qualidade de vida e dignidade, algo de que essas pessoas precisam. 

Elas têm de produzir para melhorar de vida, crescer, ter dignidade, educar os seus 

filhos e fazer com que alguns desses voltem para a área rural. 

 Sr. Presidente, era isso para o momento. 

 Agradeço aos colaboradores desta CPI e aos funcionários que trabalharam 

com afinco: Dr. Lucas, Dr. Fernando, Dr. Marcelo, Dr. Rodinei, enfim, todos da 

equipe que trabalharam para que pudéssemos apresentar ao País o resultado do 

trabalho desta CPI, não só para apontar erros, mas também para apontar caminhos, 

a fim de que possamos resolver o problema agrário brasileiro. 

 Muito obrigada. (Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Moreira) - Agradeço à Deputada 

Tereza Cristina e a toda a assessoria que fez esse prestimoso relatório. 

 Antes de passar a palavra ao Deputado Valdir Colatto, quero dizer que salta 

aos olhos as irregularidades e o modus operandi. Imaginem o que é pegar 3.500 

hectares de mata virgem e desmatar completamente, em um crime ambiental 

gigantesco. Depois de a região estar completamente desmatada, vende-se a 

madeira, com instrumentalização do próprio INCRA. E aí, quando tudo está vendido, 
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chama-se o IBAMA, que aplica uma multa de 17 milhões de reais ao INCRA. Como 

se pode imputar esse crime à pessoa jurídica? 

 É claro que essa coisa é para criminalizar o Estado. Entregamos o crime para 

o Estado. Esse modelo se repetiu em várias regiões do Brasil. O maior índice de 

desmatamento aconteceu nesse esquema, e eles culpam outras pessoas. 

 Na minha região, por exemplo, como se explica que a saída 2,5 milhões de 

reais de dinheiro público para uma área quilombola, sendo que a área não foi 

reconhecida? Como alguém tirou 2,5 milhões de reais do dinheiro público para isso? 

Entregou a quem? A título de quê? Para onde foi esse dinheiro? Quem recebeu 

esse dinheiro, se não havia instituição nenhuma lá, e a área não estava 

determinada? A área, inclusive, está próxima de ver anulado o processo de 

demarcação, no próprio INCRA, por absoluta inconsistência. 

 Quando se anular a demarcação da terra, porque lá não há quilombola, quem 

vai devolver os 2,5 milhões de reais que roubaram?  

 O relatório que a Deputada Tereza Cristina nos trouxe também mostra 

claramente lotes que foram estabelecidos em uma área a ser demarcada, e há toda 

a negociação. Pior, há PRONAF, cesta básica, e não há ninguém morando lá — 

ninguém! Há financiamento para energia elétrica, para encanamento de água, 

construção de casas, há tudo para pessoas que simplesmente não existem, não 

moram lá. O Município tem ao todo 8 mil habitantes, os assentamentos 

acomodariam 16 mil pessoas, e só há 4 mil pessoas na área rural. 

 Isso mostra mais ou menos que a CPI não é o que diziam nas tribunas, 

principalmente alguns partidos. Ela vai realmente consubstanciar provas, indiciar e 

provocar a Polícia Federal para que se criminalize definitivamente esse processo e 

se apure quem são os responsáveis. 

 Dito isso, passo a palavra imediatamente ao Sub-Relator Valdir Colatto, para 

que apresente o sub-relatório relativo à FUNAI. 

 O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, eu quero, primeiramente, agradecer à equipe que fez esse árduo 

trabalho nesses meses em que a CPI teve vigência: os consultores legislativos 

Fernando Carlos Wanderley Rocha, Lucas Azevedo de Carvalho, Daniel Chamorro 

Petersen; o consultor de orçamento Fidelis Antonio Fantin Junior; o Delegado da 
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Polícia Federal Marcelo Augusto Xavier da Silva; o Procurador do Estado do Rio 

Grande do Sul Rodinei Escobar Xavier Candeia; o Secretário Executivo Alber Vale 

de Paula e outras pessoas que ajudaram nesse trabalho. 

 Coube-me, após ouvir o brilhante relatório da competente Deputada Tereza 

Cristina, falar sobre a questão indígena, tema do meu relatório. 

 Como introdução, para que haja entendimento do público acerca do que 

vamos falar, queríamos apresentar um quadro sobre algo que está em grande 

discussão no Brasil: a questão fundiária. 

 Hoje estamos discutindo a Medida Provisória nº 759, de 2016, que vai fazer a 

regularização fundiária do Brasil, e com certeza vamos dar um passo enorme nessa 

questão. Mas precisamos colocar um quadro aqui da questão indígena. 

 Temos hoje em torno de 13% do território brasileiro já demarcado e outras 

áreas por demarcar, somando 110,9 milhões de hectares, e a população indígena é 

de 896 mil indígenas, sendo que 517 mil vivem em terras indígenas e 379 mil vivem 

fora delas — nas cidades, no caso. Quanto ao número de hectares por família 

indígena, são 860 hectares. 

 Para fazer um comparativo com o que a Deputada Tereza Cristina citou aqui 

com relação aos assentamentos, nós temos hoje, no Brasil, 921 mil famílias 

assentadas na reforma agrária, com uma área de 89 milhões 869 mil hectares. 

Então, enquanto a média de hectares por família indígena é de 860, para os 

agricultores é de 93 hectares. 

 E falou-se aqui claramente que tudo que se planta no Brasil são 80 milhões 

de hectares. Então, o problema indígena não é terra; o problema é outro, e 

precisamos administrá-lo. 

 Tenho certeza de que, com a competência do Ministro da Justiça, Osmar 

Serraglio, nós vamos dar um encaminhamento para a questão indígena no Brasil por 

meio das orientações desta CPI. Com certeza queremos buscar solução para o 

conflito agrário e levar cidadania para o indígena no Brasil. Esse é o intuito desta 

Comissão. Tenho certeza de que o relatório vai nos conduzir a isso, propondo, 

inclusive, soluções legislativas sobre o assunto. 
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 Vou começar a minha apresentação, que não é tão longa quanto à da 

Deputada Tereza Cristina, mas a minha hora é mais inapropriada do que a dela, 

porque é a hora do almoço.  

 Cumprimento o Deputado Nilson Leitão e o Deputado Alceu Moreira, dois 

batalhadores nesse processo. 

 Gostaria de ter o apoio da assessoria para colocar as lâminas que serão 

apresentadas, enquanto lemos o relatório. 

 (Segue-se exibição de imagens.) 

 “Há alguns anos, em um evento na Câmara dos Deputados, o cacique Álvaro 

Tukano, da Aldeia Balaio, no Município de São Gabriel da Cachoeira, Estado do 

Amazonas, quase na fronteira com a Venezuela, declarou, entre outras coisas, o 

seguinte, bem sintetizando o que muitos indígenas sentem: 

Então, todo o mundo come à custa dos índios, 

como foi mostrado aí. O índio é como se fosse uma mina 

de sobrevivência. Padre come, pastor come, todas as 

ONGs comem e, por que não dizer, também esta Casa 

come. Então, muitos de vocês têm tudo, e o meu povo 

não tem nada. Isso é muito ruim, quando a gente fala de 

direitos humanos. 

 E ainda acrescentou:  

Por que alguém tem que falar por mim? Eu não sou 

cidadão brasileiro? Eu não sou eleitor? 

 Em outro momento, Jocélio Xucuru, liderança indígena no Município de 

Pesqueira, Pernambuco, referindo-se àqueles que parasitam em torno da FUNAI, 

declarou que:  

A FUNAI não precisa ser extinta! Ela é como uma 

vaca da qual basta serem retirados os carrapatos.” 

 Essa é uma declaração de um indígena. 

 “Feitas essas colocações, que, naturalmente, dão o que pensar, passamos a 

dizer das diligências percorrendo vários Municípios no Estado do Rio Grande do Sul, 

ouvindo delegados da Polícia Federal, juiz federal, procurador da República e 

igualmente agricultores e indígenas.” 
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 Aí está o pessoal da equipe que estava trabalhando nessa área. 

 “(...) 

 Na Terra Indígena Votouro, da etnia kaingang, justamente a única 

devidamente legalizada, foi possível observar a comunidade indígena convivendo 

em perfeita harmonia com a população dos Municípios do seu entorno, não só 

trabalhando na terra, mas também em indústrias da região. 

 Na falta de financiamento para as suas atividades agrícolas, recebem 

insumos de um comerciante local em troca de futuro pagamento com parte da sua 

produção, algo que muitos não entendem. 

 A administração dos recursos não fica nas mãos do cacique, mas de uma 

espécie de colegiado escolhido pela própria comunidade. 

 O convívio harmonioso resulta na prestação de serviços proporcionados pela 

Prefeitura na área da saúde e educação, inclusive na construção de uma escola 

indígena modelar. 

 Pedem a presença dos órgãos de segurança pública na terra indígena”, onde 

a violência está ocorrendo. 

 Aqui há um ponto importante. Há uma posição da FUNAI e do Ministério 

Público, no sentido de que os indígenas não podem utilizar as suas terras, não 

podem se tornar agricultores. 

 Inclusive, há casos aí — não sei se está registrado no relatório todo — em 

que índios que começaram a cultivar a terra foram expulsos de lá, porque não 

poderiam ser agricultores. 

 Dentro disso, há inúmeros processos que estão acontecendo. No Sul, por 

exemplo, em Nonoai, há uma parceria entre produtores e indígenas. Lá se exploram 

30 mil hectares de soja, e esses recursos ficam para a comunidade. 

 Lá em Ipuaçu, em Santa Catarina, há parcerias com os agricultores. O 

Ministério Público não aceitou essa parceria, está retirando os agricultores dessa 

área, e os índios estão protestando, fazendo o trancamento de estradas para que 

possam conviver com os agricultores. 

 “Dos próprios kaingangs de Votouro e de agricultores ficou a percepção de 

que as invasões produzidas por kaingangs em outras áreas do Rio Grande do Sul 

são promovidas por indígenas expulsos das terras onde viviam, ou porque 
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desajustados em face das regras de convivência em suas comunidades de origem, 

ou porque perderam a disputa pelas cacicâncias, uma disputa de poder 

normalmente motivada por razões econômicas, haja vista que os caciques, em 

regra, detêm o controle dos recursos financeiros auferidos. 

 Na notícia projetada, percebe-se o uso de armas de fogo, algo recorrente em 

quase todas as comunidades indígenas. E não são, necessariamente, armas de 

caça. 

 Por outro lado, veem-se os índios sendo enganados e mobilizados sob a falsa 

expectativa de conseguirem terras que não ocupavam quando do estabelecimento 

do ‘marco temporal’ de 1988, gerando conflitos e excessivas judicializações. 

 Daí surgem as invasões e acampamentos reivindicando novas terras 

indígenas, gerando graves conflitos, sob o incentivo e proteção da FUNAI, do 

Conselho Indigenista Missionário e de onguistas. 

 É francamente perceptível que FUNAI, CIMI e onguistas acirram os ânimos, 

expõem os índios e os agricultores, que são vítimas, enquanto aqueles ficam 

protegidos. São autênticas enzimas que promovem e aceleram as reações, sempre 

saindo intactas delas.” 

 Há uma reportagem sobre isso. 

 (Exibição de vídeo.) 

 O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO - Volto à leitura: 

 “(...) 

 Diferentemente da passagem pelos acampamentos indígenas de Monte 

Castelhano e Campo do Meio” — está se falando da comitiva que fez esse trabalho 

—, “nos quais as lideranças kaingangs mostraram-se ressabiadas, no acampamento 

guarani de Mato Preto as condições são bem melhores, e a recepção pelos 

indígenas foi bastante cordial, todos parecendo muito pacíficos. 

 Informaram que, em 2003, 12 famílias — 35 pessoas — tinham saído da 

reserva em Cacique Doble, porque não era possível viver na mesma terra que os 

kaingangs, fixando-se no atual acampamento à beira da rodovia. 

 O cacique informou que os próprios indígenas aceitaram uma proposta para 

demarcação em cerca de 600 hectares, mas que, por isso, receberam profundas 
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críticas do CIMI, da FUNAI e de associações guaranis. Relatou que, a partir desse 

momento, deixou de receber o apoio do CIMI, que até então era quem os atendia.” 

 Então, os acordos eram de fachada. O CIMI realmente impedia, e a FUNAI 

não aceitava os acordos ditos firmados. 

 “Com a informação de que uma empresa havia comprado a área de 

aproximadamente 3 hectares onde estão sendo construídas casas novas, o que se 

teria dado por exigência do Ministério Público Federal como condicionante 

socioambiental durante o procedimento de licenciamento de uma rede de 

transmissão elétrica na região, o cacique não quis responder sobre isso. 

 Acrescentaram que o único apoio que recebem é do Município de Ereban” — 

deve ser Erebango —, “inclusive no que se refere à saúde, não havendo também a 

presença da SESAI” — que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena; depois o 

relatório vai mostrar números muito interessantes de desvio de recursos — “(...) 

embora um servidor desta tenha aparecido durante a visita da CPI. 

 Por fim, destacou que muitos guaranis da comunidade exerciam trabalho 

remunerado nas cidades ou em plantações e que eles reivindicavam a condição de 

agricultor. 

 Os cemitérios, quase sempre, são elementos utilizados para se determinar ou 

não a ocupação tradicional indígena. No caso da pretendida Terra Indígena Mato 

Preto, ficou patente que a delimitação promovida pela antropóloga contornou o 

antigo cemitério polonês porque, se fosse considerado, seria uma prova contrária à 

sua tese em favor da reivindicação.” 

 Aí nós vemos bem claramente que o cemitério ficou fora da área. É uma das 

maneiras de o pessoal fazer o trabalho antropológico de demarcação. 

 “No bojo disso tudo, ao lado dos assassinatos e invasões, há casos de 

violência generalizada e extorsões, de modo que, nas épocas do plantio e da 

colheita, indígenas só permitem aos agricultores fazer o trabalho de campo mediante 

o pagamento de vultosos valores, como no caso dos 50 mil reais pagos ao cacique 

Leonir Franco, da comunidade kaingang de Passo Grande do Rio Forquilha, 

localizada entre os Municípios de Sananduva e Cacique Doble.” 

 Está aí o artista. 
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 “A série de delitos atribuídos à comunidade de Leonir Franco resultou, em 

2009, em uma operação policial de grande envergadura na região.” 

 Agora vou falar de Santa Catarina. 

 “As diligências no Estado de Santa Catarina visaram, inicialmente, a região do 

Morro dos Cavalos, um lugar estratégico às margens da BR-101.  

 O local nunca foi terra indígena, e uma família guarani-nhandeva que ali se 

estabeleceu na década de 60 já a havia abandonado quando da Carta de 88.  

 Um índio guarani-nhandeva dessa família, por negar a pretensão dos 

antropólogos, acadêmicos e ONGs, informando da fraude, alega ter sido expulso da 

comunidade indígena e ser perseguido pela Procuradora da República Analúcia 

Hartmann, que dá apoio incondicional à ocupação.” 

 Esse indígena esteve aqui na CPI e prestou depoimento. 

 “Mesmo assim, usando essa família para alegar a tradicionalidade da área, 

antropólogos, acadêmicos da Universidade Federal de Santa Catarina e onguistas 

passaram a promover o deslocamento de guaranis-mbyá do Paraguai e da 

Argentina e também de kaingangs e mestiços do oeste de Santa Catarina, 

instalando-os no Morro dos Cavalos e em outros pontos próximos da BR-101.  

 A construção de fraude contou com o apoio da FUNAI, do CIMI e da 

Associação Brasileira de Antropologia, haja vista que em seu periódico ela noticiou a 

presença do seu Presidente no “Primeiro assentamento Guarani em Santa 

Catarina”, dizendo de famílias guaranis-mbyá, que não têm qualquer afinidade com 

os guaranis-nhadeva, para ocupar uma área no entorno daquele Morro dos Cavalos, 

sendo criada a figura do “índio-assentado” como uma maneira de justificar a 

ausência de ocupação anterior.  

 O primeiro passo oficial para a criação das comunidades indígenas na região 

da Grande Florianópolis” se deu “por requerimento da abertura do processo 

administrativo demarcatório, em 1993, pela antropóloga Maria Inês Ladeira, ligada à 

ONG Centro de Trabalho Indigenista (CTI).” 

 Foi pedida aqui a abertura de sigilo bancário. 

 “Depois, a mesma antropóloga, no ano 2001, elaboraria o Relatório de 

Identificação da Terra Indígena Morro dos Cavalos, enquanto outros onguistas 

ligados ao CTI ocupavam cargos-chaves dentro da FUNAI.  
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 A mesma Maria Inês Ladeira, que, em 1991, conduzira estudos para 

delimitação de uma área de 16,4 hectares, que depois passou para 121,8 hectares, 

foi a mesma antropóloga que, no ano 2003, aumentou em 120 vezes a área, que 

passou para 1.988 hectares.  

 A perceber, na projeção, como a família Azanha dominou a FUNAI até há 

bem pouco tempo.” 

 Então, havia esposa, marido, filho, todos envolvidos e também participando 

de cargos de direção da FUNAI. Eles estavam com um controle muito grande. 

“Vencedor do Projeto Executivo de Engenharia para a Adequação de 

Capacidade com Duplicação da BR-101/SC, na altura do Morro dos Cavalos, o 

Consórcio Sondotécnica/STE foi composto pela Sondotécnica Engenharia de Solos 

S/A e pelo STE-Serviços Técnicos de Engenharia S/A, que pagou cerca de 1 milhão 

e 100 mil reais para a AM — Trópica Consultoria Socioambiental Ltda., cujos 

proprietários são Maria Elisa Martins Ladeira (irmã de Maria Inês Martins Ladeira), 

seu filho Diogo Ladeira Azanha e seu marido Gilberto Azanha.  

E os estudos de impacto ambiental só podem ser produzidos por antropólogo 

constante de uma lista apresentada pela FUNAI, em autêntica reserva de mercado, 

afora os componentes ideológicos envolvidos.  

 Desde então, como suporte jurídico e pessoal da Procuradora da República 

Analúcia Hartmann, foi desencadeado um processo para fixação de comunidades 

indígenas ao longo da BR-101, que passaram a ser tratadas como se terra indígena 

homologada já fossem, inclusive pela cobrança de todo tipo de compensações por 

qualquer empreendimento de infraestrutura que se pretenda naquela região, em um 

verdadeiro mecanismo de extorsão, de modo que obras só são permitidas — diz-se 

pela comunidade indígena — após o pagamento de vultosos recursos, elevando 

consideravelmente o custo das obras, além de atrasá-las consideravelmente e 

causar graves prejuízos à economia e à sociedade.  

 Assim aconteceu com as obras da PETROBRÁS/TBG — Transportadora 

Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A., da ELETROSUL (Linhão de Transmissão de 

Energia Elétrica) e da duplicação da BR-101 pelo DNIT, sendo essa rodovia vital 

para o MERCOSUL, com o componente indígena aumentando o custo da obra em 

até 30%.  
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 Para as obras da BR-101, já ocorreu a liberação de 11 milhões de reais, 

decorrente do Programa de Apoio às Comunidades Indígenas (PACIG), obtido junto 

ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e ao Japan Bank for 

International Cooperation (JBIC), visando beneficiar os ocupantes da área ‘Morro 

dos Cavalos’, que sequer foi homologada. 

 No bojo disso tudo, auditoria procedida pelo Tribunal de Contas da União, 

atendendo à requisição de CPI, encontrou pelo menos 7 irregularidades tipificadas.” 

Muitos documentos solicitados pelos auditores não nos foram entregues. (...) Só 

com o PACIG, que envolve o convênio de 11 milhões de reais entre o DNIT e a 

FUNAI, foram encontradas as seguintes impropriedades: plano de trabalho com 

detalhamento insuficiente; alteração no convênio sem a correspondente celebração 

de aditivo; intempestividade na apresentação das prestações de contas parciais; 

fiscalização insatisfatória; execução parcial do objeto pactuado” — não foram 

concluídas as obras —; “descompasso entre a execução física e a financeira; e 

morosidade na execução do convênio.  

 É francamente perceptível a consolidação de uma invasão ilegal, sob falso 

pretexto de ocupação tradicional indígena. 

 O pano de fundo desse movimento é o supranacional Projeto Guarani, 

visando à integração dos índios guaranis do Brasil, Paraguai, Argentina e Bolívia em 

uma imensa nação guarani.”  

 Aí está o mapa da projeção, que pega o lençol guarani, e inclusive já há 

estatutos, já existe a constituição da nação guarani, a que já temos acesso. Então, é 

um trabalho que vai bem mais longe.  

 “(...) 

 Pelo lado do Brasil, corresponde a uma região de produção agropecuária de 

expressivo valor econômico, que se superpõe ao aquífero Guarani, na qual está 

instalada a hidrelétrica de Itaipu e se encontra a tríplice fronteira, insistentemente 

apontada pelos Estados Unidos, mesmo sem comprovação, como refúgio de 

terroristas islâmicos. 

 Além das irregularidades já listadas, o mapa publicado sobre a delimitação da 

pretendida Terra Indígena Morro dos Cavalos traz vários indícios de fraude, a 

começar pela ausência das curvas de nível à esquerda da rodovia, sugerindo uma 
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área agricultável, quando ela é completamente montanhosa, com cotas que chegam 

perto de 900 metros.” É uma montanha. Quem conhece Florianópolis, na saída para 

o sul, sabe que há montanhas ali. São todas montanhas. É serra. Inclusive, caiu 

neve ano passado lá. E foram colocadas como terras agricultáveis. 

 “Agora, a delimitação da pretendida terra indígena contorna um posto de 

gasolina, fugindo do que deveria ser o seu traçado normal. Há outros indícios de 

fraude, mas esses parecem ser suficientes. 

 Indo além do objetivo inicial da CPI, quando em contato com a Fundação do 

Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina — FATMA, foi informada a pretensão 

da FUNAI de ampliar a Reserva de Ibirama, que passaria a alcançar, também, parte 

da Reserva Biológica Estadual do Sassafrás, que passou a ser alvo dos índios 

kaingangs.” 

 Antes de passar a esse assunto, eu queria falar da realidade da área Morro 

dos Cavalos hoje. A BR-101 foi desviada da área indígena, não passou por lá. Ela 

estava sendo duplicada, e não foi permitida a obra naquela área. Ela foi desviada, o 

que teve um custo altíssimo, e se está exigindo um túnel para passar por baixo da 

área indígena, orçado em 300 milhões de reais. O Tribunal de Contas da União 

impediu que essa obra fosse feita, e há esse desvio, que atrapalha o trânsito ali, 

onde não se conseguiu fazer a duplicação. É, realmente, um assunto muito 

complicado que tem que ser resolvido. 

 Passo a falar sobre a Reserva Estadual do Sassafrás, que é uma reserva da 

FATMA. 

 “Os índios invadem a reserva biológica, caçam dentro dela, onde há, 

inclusive, animais ameaçados de extinção, e tiram madeira da reserva. Em 2003, 

partiram para a destruição total, invadindo e destruindo a sede da reserva.” Era a 

única reserva de sassafrás que havia no Brasil, e foi destruída por invasão indígena. 

 “Agricultores das regiões norte e oeste de Santa Catarina buscaram a CPI, e 

deles foram colhidos depoimentos e documentos.  

 Apresentaram narrativas que, respeitadas as particularidades, apontam para 

invasões e atos de violência cometidos por indígenas que têm pretensões territoriais 

nos Municípios indicados pelos círculos. 
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 Ao norte: Itaiópolis, Mafra, José Boiteux, Doutor Pedrinho e Vitor Meireles: 

Terra Indígena Ibirama-La Klanõ: Reserva Duque de Caxias; e Araquari e São 

Francisco do Sul: Terras Indígenas Piraí, Pidonty, Tarumã e Morro Alto. A oeste: 

Cunha Porã e Saudades: Terra Indígena Araça’í; e Abelardo Luz, Ipuaçu, Seara, 

Paial e Arvoredo: Terras Indígenas Xapecó, Toldo Imbu e Toldo Pinhal.” 

 Todas essas áreas estão sendo discutidas na Justiça. Ganharam na Justiça 

Federal de Porto Alegre, e agora o processo subiu para o Supremo Tribunal Federal, 

para discussão. Se forem levadas em conta as condicionantes da Raposa Serra do 

Sol, certamente o Supremo Tribunal Federal vai dar ganho de causa para os 

agricultores, pela questão da temporalidade. Em 5 de outubro de 1988, quem estava 

em cima da área é o proprietário.  

 Vamos falar agora do Pará.  

 “Entre as inúmeras ocorrências no Estado do Pará, destaca-se o da Terra 

Indígena Apyterewa. 

 Apesar do entendimento do STF da impossibilidade da ampliação das áreas 

indígenas demarcadas, nesse caso se trata de fato de uma ampliação, que era 

proibida pelo Supremo Tribunal Federal naqueles atos que atenderam Raposa Serra 

do Sol.  

 Em amarelo, é a área originalmente demarcada. No traçado em vermelho, é a 

pretendida extensão, com a terra indígena tendo passado de 293 mil hectares para 

773 mil hectares. 

 No Resumo do Relatório de Identificação da Terra Indígena Apyterewa, 

publicado no Diário Oficial da União de 24 de junho de 2003, é relatado que havia 

153 indígenas na Aldeia Apyterewa e 118 indígenas na Aldeia Xingu. Os assentados 

pelo INCRA que foram desintrusados informaram que eram apenas 250 indígenas, 

que nunca estiveram na área ampliada. 

 Lembro que a geração de energia elétrica por hidrelétricas é a mais barata, e 

energia elétrica barata significa barateamento da produção e, em consequência, 

vantagem nas concorrências no Estado do Pará, cujos rios apresentam grande 

potencial hidrelétrico e há forte obstrução promovida pelas mais variadas ONGs, 

cooptando indígenas para suas causas.  
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 Essa placa diz bem sobre uma das razões reais por que índios não querem a 

construção de hidrelétricas. Como é possível ler, para ganhar tempo eu não vou 

falar. 

 Como disse Gilberto Carvalho, ex-Ministro Chefe da Secretaria-Geral da 

Presidência da República: “Os índios são contra a construção da usina porque vivem 

e se beneficiam da extração ilegal de ouro no rio”. É uma questão de que ele fala.  

 Agora, há uma projeção de vídeo. 

 (Exibição de vídeo.) 

 O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO - Durante a Operação Eldorado, pela 

Polícia Federal, em novembro 2012, na Aldeia Teles Pires, foram apreendidos 

diversos materiais para o garimpo ilegal e armas que se encontravam em poder dos 

índios. Houve confronto, e um índio morreu ao atacar um delegado da Polícia 

Federal. 

 Há uma cartilha publicada em nome da defesa do Rio Tapajós, mas contendo 

graves ameaças de morte e de cortar cabeças dos não índios. Parece que adultos 

cuidaram de atribuir o desenho a uma criança indígena, muito possivelmente para se 

escudarem nisso, para não serem responsabilizados por incitação ao crime. Mas o 

rodapé do desenho sugere ser uma criança da Missão São Francisco do Rio Cururu.  

É de se pensar o que diria São Francisco se visse religiosos, em seu nome, 

pregando a violência. 

 E quem são os responsáveis por essa cartilha? Entre as entidades, está a 

Aliança Missionária Francisclariana do Tapajós — portanto, uma organização da 

Igreja Católica —, o padre Edilberto Sena, que omite sua condição de sacerdote na 

cartilha, e sua irmã Eloy Sena.  

 Entre os financiadores, há que se destacar a Congregação Verbo Divino, 

outra organização da Igreja Católica, e a Fundação Ford. Essa fundação norte-

americana, com sede em Nova Iorque, desde a década de 1970, pelo menos, tem 

forte atuação junto aos cursos de Ciências Sociais e Antropologia, entre outros, das 

principais universidades brasileiras. Financia várias ONGs ditas “brasileiras” e a 

Associação Brasileira de Antropologia. 

 Há outra cartilha com o mesmo sentido. Destaco o Procurador da República 

Felício Pontes, que omite essa condição, e ONGs e empresas estrangeiras. Qual o 
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interesse da Lush, com sede na Inglaterra, em barrar a construção de nossas 

hidrelétricas? 

 Em 2013, indígenas mundurukus invadiram a cidade de Jacareacanga, no 

Estado do Pará, atacaram e destruíram o destacamento da Polícia Militar, roubando-

lhes as armas. O motivo foi a ordem judicial que soltou dois acusados de terem 

assassinado um índio.  

 Vamos para o caso da Bahia. Chegando ao sul da Bahia, encontramos a 

pretendida Terra Indígena Tupinambá de Olivença, um autêntico oceano de fraudes. 

O primeiro indício está na própria linha que delimita essa área junto ao litoral. O que 

seria o traçado natural é quebrado por reentrâncias que indicam a existência de 

empreendimentos de luxo ou mesmo, segundo foi informado, de propriedades 

privadas das autodeclaradas lideranças indígenas. 

 Agora, na Bahia, repete-se a mesma coisa que tinha sido observada na 

região do Morro dos Cavalos, em Santa Catarina, quando o traçado natural da linha 

que deveria balizar os limites da terra indígena foi alterado para contornar um posto 

de gasolina. Observe-se no mapa a estranha e incoerente “tripa” que se estende 

para o sul.  

 Na foto da direita, o indivíduo não apresenta traços de ser indígena, mas a 

Convenção 169 da OIT, assinada apenas pela diplomacia brasileira e mais 21 

países do mundo, principalmente da América Latina, permite que qualquer um 

declare essa condição — é a autodeclaração. Na foto da esquerda, o tamanho da 

fraude pode ser medido pelo “índio” atrapalhado em fazer pose com o arco e flecha. 

O arco está para trás e a corda, para frente.  

Vejam agora: onde está a “tradicionalidade” indígena na primeira fotografia? 

Vê-se aqui um “pai-de-santo” do candomblé travestido de pajé da tribo. E no filho do 

pajé, a principal liderança que se diz indígena na região, onde estão os traços físicos 

de indígena? É mais um índio da Convenção 169.  

 Esse mapa, entre muitos outros e referências escritas que foram encontradas, 

indica que a região da pretendida Terra Indígena Tupinambá de Olivença nunca foi 

dos tupinambás. Nos primeiro anos do Brasil Colônia, os tupinambás se estendiam 

do sul do Rio São Francisco até a Baía de Camamu, habitando principalmente a 
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região do Recôncavo Baiano. Os tupiniquins, por sua vez, se estendiam da Baía de 

Camamu até o Rio Cricaré, atual Rio São Mateus, no Estado do Espírito Santo. 

Ambas as etnias foram consideradas extintas, mas estão “renascendo”, pela 

obra de antropólogos comprometidos ideologicamente com a causa indígena. 

Registro que os tupinambás e os tupiniquins, apesar de pertencerem ao mesmo 

tronco tupi, eram inimigos mortais.  

 Em grave fraude histórica, ONGs e os autodeclarados índios tupinambás 

promovem a Caminhada dos Índios Tupinambá de Olivença em Memória dos 

Mártires do Massacre do Rio Cururupe, evocando um massacre de índios 

tupinambás ocorrido na Praia do Cururupe, comandado por Mem de Sá, em 1559, 

na chamada Batalha dos Nadadores. Ora, os tupinambás vieram da região do 

Recôncavo como aliados dos portugueses para atacar os tupiniquins que 

ameaçavam os engenhos na região de Ilhéus. Os tupinquins, encurralados, 

buscaram a fuga pelo mar, nadando, mas foram perseguidos e mortos afogados 

pelos tupinambás — daí o nome Batalha dos Nadadores.  

 Os tupinambás de Olivença ressurgem sob forte presença do Conselho 

Indigenista Missionário no Sul da Bahia, caracterizando como índios os rurícolas, 

ainda que muitos fossem mestiços com ancestrais indígenas. E nem se sabia qual 

etnia seria atribuída a esses indígenas “renascidos”. ONGs foram atribuindo as 

etnias tupinquim, geren e assim por diante, até chegar aos tupinambás em um 

evento promovido pelo CIMI, conforme narrado pela antropóloga portuguesa que 

efetuou os estudos de delimitação da pretendida terra indígena no seu livro Terra 

Calada, referente à sua tese de doutorado. 

 As principais lideranças dos autodeclarados tupinambás de Olivença têm uma 

longa ficha criminal. Nas vezes em que foram presos, houve sempre grande pressão 

para que fossem libertados, inclusive internacional, de ONGs e até mesmo do 

primeiro escalão da Presidência da República de Governos recentes.  

 Na diligência da CPI, a liderança mais significativa, o Cacique Babau, foi 

encontrado em prisão domiciliar no local que diz ser sua aldeia na Serra do Padeiro. 

Mas, de fato, estava em plena liberdade para promover as articulações que 

quisesse. Invoca os “encantados” — entidades que só ele vê e de quem diz receber 

ordens, acima, inclusive, das determinações do Poder Judiciário. Na diligência, 
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deixou a ameaça, de maneira subliminar, de que, se até o final de 2016 não fosse 

resolvido o litígio, ele iria obedecer às ordens dos “encantados” e não haveria quem 

segurasse as atitudes dele. Ele de fato promoveu nova invasão de terra no final do 

ano passado.  

 A autodeclarada Cacique Valdelice, que teria sido a pioneira na construção da 

farsa dos tupinambás de Olivença, perdeu a primazia para Babau, vive no Distrito de 

Olivença e possui, igualmente, longa ficha criminal: estelionato, esbulho 

possessório, exercício arbitrário das próprias razões, extorsão e furto.  

 Ainda na Bahia, sob o patrocínio de um padre ligado ao CIMI, foi criada a 

etnia xacriabá, a partir da indução de rurícolas de pouca instrução a se cadastrarem 

no Programa Minha Casa, Minha Vida. Quando se aperceberam, estavam 

cadastrados como índios junto à FUNAI. O inquérito policial concluiu pelo crime de 

falsidade ideológica, mas o Ministério Público Federal opinou pelo arquivamento, 

sob o signo da Convenção 169 da OlT. 

 Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul, Deputada Tereza Cristina, está 

no mesmo contexto da “República Guarani”, que afeta os Estados do Rio Grande do 

Sul e de Santa Catarina. É como se fosse uma extensão desses Estados. Nota-se a 

atuação das mesmas ONGs que estão envolvidas no Rio Grande do Sul e em Santa 

Catarina, o Centro de Trabalho Indigenista e o CIMI, mas sem esquecer a presença 

de outras que aparecem menos.  

 No Mato Grosso do Sul há laudos antropológicos produzidos por Gilberto 

Azanha, do CTI, a mesma ONG presente no Morro dos Cavalos, cuja família e 

pessoas de sua relação ocuparam vários cargos na FUNAI, como visto antes. 

 Hoje, são mais de 120 propriedades invadidas no Mato Grosso do Sul, em 

área de grande expressão econômica, social e estratégica, em uma região da 

fronteira, havendo 64 assentamentos do INCRA em áreas protegidas pelos índios. 

Nisso, há a presença do CIMI incentivando as invasões a título de retomada. 

 A invasão da Fazenda Buriti, no Município de Sidrolândia, que será tratada a 

partir de agora, é um exemplo grave dos problemas causados pelo CIMI naquele 

Estado. Inquérito policial concluiu por crimes e indiciou, entre outros, um refugiado 

político no Brasil identificado como integrante do Exército do Povo Paraguaio, 

organização guerrilheira de esquerda.  
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 No inquérito policial, o delegado manifestou-se no seguinte sentido, 

destacando a atuação do CIMI: 

  Afirmo categoricamente, com a minha experiência 

de negociador em questões indígenas, que os ocupantes 

da Fazenda Buriti sairiam de forma pacífica, conforme o 

acordo de 48 horas; todavia, com a participação do CIMI, 

já não garanto essa situação. Se o CIMI não for impedido 

de participar, haverá violência se a ordem judicial for 

executada. Friso, por derradeiro, que certamente que 

certamente uma negociação visando uma saída pacífica 

dos indígenas da Fazenda Buriti está extremamente 

comprometida devido a participação do CIMI. De nada 

basta uma intervenção por parte da Polícia Federal, do 

MPF, JF e FUNAI buscando uma solução de paz, se por 

trás instituições estimulam a desobediência de uma 

ordem judicial. Vejo que desaguará em uma saída 

violenta. 

 Em um notebook apreendido com um integrante do CIMI, foram encontrados 

arquivos dizendo de evento patrocinado, a Marcha dos 500 Anos, marcada por 

conflitos no sul da Bahia, ao custo de 1 milhão de reais. Além disso, há a indicação 

de recursos angariados junto às agências de cooperação da Europa. 

 A origem e o montante dos recursos recebidos pelo CIMI não são conhecidos 

com precisão, e as tentativas da quebra do seu sigilo, todos sabem, foram 

frustradas. A Oposição não nos deixou fazer essa votação para quebrar o sigilo — 

só foi do CTI. 

 Parece haver interesses ocultos que não deixam o Congresso Nacional e o 

povo brasileiro saberem o que realmente acontece com esses dólares depois que 

ingressam no território brasileiro. Mas esse documento mostra a remessa de dólares 

do CAFOD, que tem base na Inglaterra e no País de Gales, para financiar atividades 

do CIMI, onde se incluíram as invasões de terras chamadas de retomadas.  

 Ainda no notebook apreendido, há um áudio registrando a presença de 

integrantes do CIMI indo à Fazenda Buriti e orientando os índios a resistirem à 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 CPI - FUNAI e INCRA 2 
 Número: 0375/17  03/05/2017 
 
 

 37 

ordem judicial de reintegração de posse. Foi encontrado também um manual 

ensinando a fazer bombas, armas artesanais e outros itens que normalmente são 

próprios de uma organização terrorista.  

 Duas lideranças indígenas do sul da Bahia, profissionais em invasões de 

terra, foram levadas pelo CIMI para o Mato Grosso do Sul, para incitar os invasores 

da Fazenda Buriti a não deixarem o local.  

 Invasão de terras e promoção de conflitos parecem ser as únicas faces 

visíveis do CIMI, apesar dos 7 milhões de reais que recebeu do estrangeiro no ano 

de 2013. Para onde foi esse dinheiro?  

 Seguem-se aqui as imagens da operação da Polícia Federal, em maio de 

2013, para retirada dos índios da Fazenda Buriti. 

 Eis o rastro de destruição deixado pelos indígenas.  

 Esta tabela indica os policiais e indígenas feridos durante a operação, 

evidenciando a resistência dos indígenas ao cumprimento da ordem judicial e, em 

particular, o uso de armas de fogo pelos mesmos. 

 As próximas projeções mostram os índios resistindo à desocupação, inclusive 

com armas de fogo, e algumas das armas com eles apreendidas. 

 Concluo, Sr. Presidente. O que acabamos de ver são exemplos pontuais 

entre dezenas de outros, talvez centenas, que acontecem por todo o País e que 

estão a exigir muito mais do que uma CPI para apurá-los com minudência. 

 Todavia, as CPIs têm um tempo político e limitações que não permitem que 

se vá além do ponto a que chegamos, mas foi o suficiente para o diagnóstico e a 

apresentação de algumas proposições. Essa é a finalidade maior do Poder 

Legislativo. 

 No bojo dessas questões, os autênticos indígenas, portadores de anseios, 

são os mais prejudicados. O que se vê são ONGs ditas brasileiras e internacionais 

que vivem da miséria do índio, que continua abandonado por todos. 

 O índio é mero pretexto para a expansão das medidas de terras indígenas, 

atendendo a interesses nada republicanos e nada nacionais. O índio, como todo 

brasileiro, precisa de terra para viver, para morar. Isto é fato, mas precisa de muito 

mais. Parece que o Governo brasileiro perdeu a autoridade e a responsabilidade por 

isso, delegando e se submetendo a ONGs financiadas por governos estrangeiros — 
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fundações internacionais e ONGs de atuação globalista no que diz respeito à política 

indigenista nacional.  

O nosso índio é brasileiro. Antes de tudo é brasileiro índio, assim como temos 

o brasileiro negro, o brasileiro branco, o brasileiro amarelo e todos os mestiços 

brasileiros. 

 É o relatório, Sr. Presidente. (Palmas.)  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Moreira) - Agradeço ao Sub-Relator 

Deputado Valdir Colatto.  

 Antes de passar a palavra ao Relator, chamo atenção para duas constantes 

neste processo. Primeiro, com todas as irregularidades flagrantes, absolutamente 

disponíveis, ainda assim, há uma constante: o Ministério Público Federal quase 

sempre, com raras exceções, desconhece completamente as irregularidades e dá 

guarida ao que está aí. Parece mentira que um órgão de Estado, muito estruturado e 

com muita autoridade, dê guarida a isso. Em vez de trabalhar pelo raciocínio da 

Justiça, ele faz exatamente isso. Ele parte do pressuposto de que de maneira 

unilateral uma parte tem razão, sempre. 

 E a outra constante é a extorsão de dinheiro com política pública de área 

pretensamente a ser demarcada. Quer dizer, a área não foi demarcada, é uma 

pretensão, mas já nasce ali uma série de políticas públicas. Só no Morro do Cavalo, 

em uma só vez, foram 11 milhões de reais. Tentem passar para o Município algum 

recurso do Governo Federal para ver como tem que haver uma série de 

documentações comprovando tudo. Pois é, para a questão indígena, não. Um bando 

de vigaristas organiza todo o processo e extorque do Governo Federal 11 milhões 

de reais para uma área não demarcada. 

 Enquanto nós estamos aqui discutindo, meu ilustre Relator Nilson Leitão, lá 

no Maranhão aconteceu, neste final de semana, uma luta por terra. Diz a grande 

imprensa: são fazendeiros. A terra toda é de 550 hectares — toda a terra. A 

pretensa ocupação é por 600 índios. Hoje, as informações que nós temos é de que a 

terra não é indígena e de que o invasor não é índio. Há um conflito indígena sem 

terra indígena e sem índio. Isso pode acontecer no Brasil! 

 Tem a palavra o Deputado Nilson Leitão. 
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 O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Presidente Alceu Moreira, nossa Sub-

Relatora Deputada Tereza Cristina, Sub-Relator Deputado Valdir Colatto, nosso 

Deputado Nelson Marquezelli. Quero cumprimentar toda a CPI FUNAI e INCRA, que 

há 420 dias vem se debruçando em diligências, audiências e reuniões, para 

investigar, para acompanhar, para buscar informações sobre conflitos, 

demarcações, desapropriações, assentamentos, relativamente à vida do índio, do 

negro, do quilombola e de assentados, a fim de tentar fazer nesse setor um Brasil 

melhor para esses brasileiros. 

 Antes, Sr. Presidente, quero agradecer de público a toda a equipe da Câmara 

dos Deputados, a liderada pelo Alber, o Carlos Alberto, o Rachid, a Raquel, a 

Janaína, a Helena e o Shiratori; a toda a equipe que também compôs este trabalho, 

o Lucas, o Fernando; aos convidados que vieram, como o Dr. Marcelo, da Polícia 

Federal, o Rodney e o nosso Procurador do Estado do Rio Grande do Sul, aos 

assessores que trabalharam diretamente. Quero agradecer ao Kléber e ao Beto, que 

nos auxiliaram o tempo todo. 

 Ao final desse trabalho, foram concluídas 3.385 páginas desse relatório da 

CPI. Mesmo não alcançando todos os Estados brasileiros, dentro do possível e da 

estrutura que tivemos, conseguimos pelo menos ter um retrato dos problemas que o 

Brasil tem com órgãos como o INCRA e a FUNAI, da relação desse setor com os 

brasileiros que precisam desses dois órgãos e dos modelos que o Brasil escolheu 

para resolver o problema de assentamento e de demarcação de áreas indígenas no 

Brasil e também de quilombolas. 

 Sr. Presidente, as minhas primeiras palavras são para parabenizar V.Exa. 

pela sua condução, com todas as dificuldades, e por todo o trabalho que fez, pela 

sua dedicação e paixão pela coisa pública. V.Exa. não é produtor, não tem nenhuma 

relação empresarial, econômica ou pessoal com essa questão, e posso lhe dizer que 

eu também não tenho — isso não é nenhum demérito para quem tem, ao contrário. 

Esta luta é uma luta republicana, a favor de um Brasil melhor. 

 O que motivou tudo isso foi exatamente o fim a que nós chegamos. A CPI não 

se encerra aqui hoje. Ela inicia aqui hoje um novo momento para o Brasil. Muitas 

coisas não vão chegar até nós. Recebi agora há pouco um pessoal da Amazônia 

trazendo mais informações. Isso não vai parar por aqui, exatamente para tentar 
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trazer uma harmonia entre os brasileiros; não uma divisão entre os brasileiros, como 

tentaram fazer até hoje. 

 De proêmio, cumpre esclarecer que as Comissões Parlamentares de Inquérito 

são importantes instrumentos da democracia e visam apurar fatos que tenham 

relevante interesse para a vida pública e a ordem constitucional, legal, econômica e 

social do País. É importante instrumento de fiscalização e controle dos atos de 

outros Poderes, visando o esclarecimento de situações anormais, abusivas e ilícitas 

para adoção de providências, seu saneamento, individualização e elaboração das 

leis. 

 As Comissões Parlamentares de Inquérito são órgãos autônomos, de 

envergadura constitucional, que atuam na realização dos ideais democráticos, com a 

capacidade de reunir dados e informações para o exercício das funções 

constitucionais conferidas ao Poder Legislativo. Têm liberdade na investigação, 

compreendida dentro da ideia fundamental do pleno exercício da democracia para 

sua própria manutenção. 

 Aqui, o árduo trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito é dedicado aos 

brasileiros de todas as cores: indígenas, negros, brancos, amarelos e mestiços, que 

construíram e constroem este País e a nossa sociedade. Em especial, é dedicado 

aos indígenas, assentados, remanescentes de quilombos e agricultores do nosso 

País, vítimas de um conflito que, instaurado em seus nomes, reproduz a miséria e 

beneficia terceiros.  

 Infelizmente, o farto contexto probatório, de monta e envergadura, é indicativo 

de má-fé, fortemente presumível ante as circunstâncias de fato e informações 

disponíveis, com suficiente enquadramento ilícito. Tamanha a anomalia e 

irrazoabilidade, resultantes da própria patologia, que toda evidência indica um 

esquema, um ardil, uma estratégia adredemente preparada, típica de uma 

organização, para ameaças e constrangimentos, danos, incitação, resistência, 

desobediência e exercício arbitrário das próprias razões, com nítido escopo de 

subverter a ordem e a segurança jurídica, aniquilar o direito de propriedade, violar a 

liberdade individual, consolidar a ilegalidade e abalar o sentimento de paz pública. 

 Pela reiteração e generalidade dos casos, a situação é alarmante. Existem 

indicativos de que a arte do esbulho possessório se especializou e se orientou a 
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partir do desiderato firme e determinado. Atuam de forma adredemente preparada, 

bem articulada, estável e organizada. Unem-se para praticar o esbulho possessório, 

caracterizado por atos de violência, constrangimento, ameaças, destituição de 

plantações e dano de maquinários, justamente para inviabilizar a continuidade da 

atividade agrícola. Simplesmente, descumprem as ordens judiciais de reintegração 

de posse, arregimentam mulheres, crianças e idosos com o fim de criar o estado de 

vulnerabilidade e contingência social das invasões, absolutamente ilegal, fazendo o 

Estado recuar para se evitar um potencial confronto armado, o que ao final serve 

como mote para que se crie a consolidação de uma ilusão. E o Poder Judiciário, 

diga-se, premido pela situação propositadamente criada, acaba por revogar a 

reintegração de posse. 

 Após ampla análise do vasto conteúdo probatório, não restam dúvidas de que 

os equívocos de políticas pretéritas têm servido de escudo de um falso discurso 

protecionista a esconder interesses escusos, que vão desde o enriquecimento 

pessoal à mitigação da soberania; passam pela publicação e coletivação da 

propriedade privada, bem como pela subjugação socioeconômica como instrumento 

de manutenção do poder. 

 Ora, nenhuma instituição da República pode abonar atos praticados à 

margem da lei, ainda que organizados por movimentos e em tema de direitos 

sociais, sob pena de grave comprometimento da integridade da ordem jurídica, 

fundada em princípios e valores consagrados pela própria Constituição da 

República. Nenhum movimento social, por mais relevante que seja, pode se fazer 

senhor das leis, dono das verdades e legítimo executor do direito que, sem admitir 

contestações, diz ser o ideal. Ninguém pode, num gesto de insolência e audácia, 

causar um cenário de anarquia e afrontar a segurança jurídica, o ato jurídico 

perfeito, o justo título e o direito de propriedade — todos garantidos na Constituição 

Federal. 

 A invasão de propriedades rurais, com a retirada da disponibilidade 

econômica, gerada de renda e trabalho, sob o pretexto de pressionar as autoridades 

a dinamizar a demarcação de áreas ou por qualquer outra motivação, é expediente 

ardiloso e que tangencia a guerra revolucionária. 
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 A República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de 

Direito. Bem por isso, todo o empenho de qualquer movimento social sempre deverá 

ser feito respeitando o ordenamento jurídico em vigor, sob pena de transformar a 

sociedade brasileira numa anarquia. Não é o caminho da antijuridicidade o indicado 

para a solução dos problemas sociais, porque todo ato ilícito é um ato danoso por 

excelência, que fere a moral, a harmonia, o sentimento de paz e tranquilidade social. 

A vida em coletividade exige que os direitos sejam exercidos de modo a não colocar 

em risco o corpo social, sob pena de o ser humano retornar ao tempo das trevas no 

qual o homem lutava contra o homem.  

É fato: algumas ONGS têm recebido vultosos valores do exterior, bem como 

incitado e exercido ações decisivas na pregação de uma ideologia deturpada, por 

vezes disfarçada de messiânica. Com sua difusão no interior das comunidades, 

inclusive mediante induzimento ou cumplicidade de agentes públicos, exercem 

mobilização e têm influência nas invasões de imóveis rurais reivindicados, onde 

ignoram a propriedade, o justo título, a segurança jurídica e o entendimento 

reiterado e consolidado pelo pretório excelso.  

Petição nº 3.388, de Roraima 

 Para esconder o desvio de recursos públicos e a gestão em benefício próprio 

de milhares de dólares que ingressam de entidades e governos estrangeiros, muitos 

dos que dizem proteger, na prática, prejudicam e impedem o alcance da efetividade 

e dignidade pelas próprias comunidades; fazem parecer um conflito entre o bem e o 

mal, entre o rico e o pobre, quando, na verdade, todos são vítimas de um sistema 

cuja engrenagem é intencionalmente corrompida, enquanto todos sofrem o discurso 

maniqueísta, e serve de cortina de fumaça para o ilícito e a má fé daqueles que 

cometem uma das maiores atrocidades que o homem pode fazer: defender o bem 

como ferramenta para praticar o mal.  

 Nessa direção, temos absoluta certeza de que o mais veemente e honesto 

defensor da causa indígena não será favorável à efetiva situação daquela mãe no 

Mato Grosso do Sul cujos filhos sofrem traumas psicológicos com a violenta invasão 

indígena em sua pequena propriedade familiar. Ela, desamparada e sem trabalho, 

não possui sequer condições financeiras de tratá-los. Lado outro, também temos 
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absoluta certeza de que o verdadeiro agricultor brasileiro, pequeno, médio ou 

grande, não compactua com atos de violência contra os indígenas. 

 Nesse contexto, temos absoluta certeza de que o discurso restrito à busca 

pela terra é proliferado por interesses outros que não a proteção dos indígenas, 

quilombolas ou assentados, que precisam de muito mais que a terra, pois têm 

necessidades e anseios próprios. 

 A cantilena que pretende focar, apesar do protagonismo das coletividades 

voltado para a questão da terra, é absurda, pois é considerada a essencialidade do 

problema que, assim como qualquer cidadão brasileiro, também pretende melhorias 

nas suas condições de vida — saúde, moradia, educação, emprego, etc. Os oficiais 

colocam em xeque esse afã, em detrimento de outras políticas de dignidade 

humana, corroborando o já afirmado. 

 No caso indígena, a população do Brasil é composta por 817.963 índios, 

ocupando 117 milhões de hectares, 13,7% de todo o território nacional. É difícil 

imaginar que a grande condição de indignidade dos mesmos se resuma apenas à 

questão da terra.  

Pergunta-se: será que 50% das mulheres indígenas sofrem de anemia grave 

em razão da falta de terras? Lembramos que este número sobe para 66% na Região 

Norte, justamente onde há uma maior quantidade de territórios reconhecidos. 

 Será que um número calamitoso de crianças indígenas morrem de diarreia — 

somente em uma terra indígena, foram, em um único mês, oito mortes — em razão 

da falta de terras? 

 Será que a taxa de suicídio entre os indígenas, que chega a ser de 400% — 

maior do que a taxa de suicídio entre o restante dos brasileiros — resulta somente 

em razão da terra? 

 Será que a taxa de mortalidade infantil indígena no País, que passou de 31,9 

para 43,46 — um número duas vezes maior do que a média do Brasil e similar ao 

índice em países como a Namíbia ou São Tomé e Príncipe — é dá em razão da 

insuficiência do território? 

 Ninguém dúvida de que a prática de atos esbulhatórios, com a finalidade de 

constranger, ameaçar e invadir imóveis rurais, em atitudes disfarçadas de 

movimento sociais, denominadas de retomada e estimulada por algumas ONGs 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 CPI - FUNAI e INCRA 2 
 Número: 0375/17  03/05/2017 
 
 

 44 

mediante a conivência de certas instituições da República, com a incitação à 

resistência, à desobediência civil e ao exercício arbitrário das próprias razões, revela 

indícios de autêntica quadrilha e provoca imensa repercussão negativa de forma a 

abalar a ordem pública nas pequenas cidades do Brasil. 

 Os fatos causam verdadeira sensação de terror, insegurança jurídica, abalo 

da paz pública, quebra da ordem e ofensa à incolumidade das pessoas e do 

patrimônio. 

 Ainda que considerada a relevância e importância da questão social, inclusive 

da vulnerabilidade que muitas das vezes se instala propositadamente nas invasões, 

o valor é que as pretensões de retomada dos imóveis rurais, manu militari, não pode 

ser admitido, até porque ninguém, por qualquer motivo que defenda, se encontra 

acima da ordem jurídica, em especial a disciplina da propriedade e dos interditos 

possessórios. 

 De fato, a terra é importante. E, na cultura indígena, ela é de enorme 

relevância. Em havendo ocupação tradicional, deverá ser devidamente reconhecida 

e demarcada. Mas a demarcação deverá ser feita pelo Estado brasileiro, não por 

entidades paraestatais, não mediante o uso do constrangimento, da ameaça e da 

violência.  

 O sonho de todo agricultor, de ter um dia o seu imóvel e poder cultivar nele, é 

digno sempre de respeito. Ninguém haverá de embaraçar-lhe o caminho que levará 

à dignificação e valorização do seu trabalho. Os conflitos agrários não podem 

resolver-se com o sacrifício da lei e da ordem. 

 No caso dos quilombos, observa-se que a ferramenta normativa que abre 

margem para fraudulentamente se garantir um território quilombola a quem não 

remanesce dessa condição encontra-se na auto-atribuição irrestrita e não verificada.  

 Ora, por mais que seja justo e digno que todos os brasileiros tenham um 

espaço vital, seria insustentável, sob os mais diversos aspectos, garantir o direito a 

um território que irá muito além do efetivamente ocupado para qualquer pessoa que 

se declare, sem qualquer comprovação, remanescente de quilombo. 

 É extremamente salutar e necessário que se garanta moradia a todo e 

qualquer cidadão brasileiro. Contudo, o reconhecimento constitucional do território 
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como remanescente de quilombo é política específica para os que remanescem 

dessa condição.  

 Em outras palavras, os erros do passado não podem servir de base para 

injustiças presentes ou futuras. Caso se garanta um território para além do 

efetivamente ocupado a uma comunidade que sequer remanesce de um quilombo, 

ainda que possa haver reparação de erros históricos para alguns cidadãos 

marginalizados, estar-se-á causando novas injustiças àqueles que da localidade 

serão expulsos, criando-se novos marginalizados. Por isso, é uma medida 

insustentável, sob o aspecto econômico e social — eu acrescentaria humano e 

moral. 

 No caso da reforma agrária, torna-se bastante compreensivo que, diante do 

rumo que tomou a mesma, nos últimos anos, pode estar servindo mais à reprodução 

da miséria do que à busca da justiça social por este País. 

 Foi possível identificar um alarmante número de irregularidades na atuação 

do INCRA, que, longe de buscar uma solução para a questão agrária brasileira, se 

transformou em sucursal para atos ilícitos e imorais generalizados. 

 Não sem razão, o Tribunal de Contas da União encontrou 578 mil lotes da 

reforma agrária com indícios de irregularidades, corroborando e tornando ainda mais 

alarmante a auditoria realizada pela Controladoria-Geral da União, que tinha 

identificado falhas em cerca de 76 mil situações — 76 mil e 578 mil são números 

gritantes. 

 Ainda que seja possível encontrar equívocos nos citados procedimentos, o 

número alarmante de irregularidades demonstra a necessidade de retificar as falhas 

apontadas no Programa de Reforma Agrária brasileiro.  

 Observou-se que a venda irregular dos lotes é apenas a ponta do iceberg, na 

medida em que esta atitude inicial está ligada a uma série de benefícios e subsídios 

posteriores: PRONAF, Bolsa Família, assistência técnica, cestas básicas e outras 

atividades. Esses benefícios, ao invés de serem destinados a quem de direito, 

acabam nas mãos daqueles que não preenchem o perfil para ser assentados e 

daqueles que não irão usar o recurso para cultivar a terra. Em alguns casos, chegam 

a ser enviados pelo Governo e retidos pelas lideranças para serem vendidos aos 

próprios assentados. 
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 Outra fonte de renda para essas “quadrilhas” tem sido a própria madeira 

extraída dos assentamentos, tornando o prejuízo social também um grande desastre 

ambiental. Inúmeros dados de instituições apontam as irregularidades no âmbito da 

reforma agrária como uma das principais causas do desmatamento na Amazônia. 

 No âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito, os testemunhos colhidos e 

documentos acostados no bojo do relatório demonstram graves indícios da prática 

de inúmeros abusos e ilicitudes.  

 A prova testemunhal e documental colhida foi de valor extraordinário. Quero 

aqui parabenizar tanto a Deputada Tereza Cristina como o Deputado Valdir Colatto 

pelos seus relatórios. 

 Outrossim, as inúmeras omissões e incertezas nos conteúdos dos laudos 

antropológicos têm o condão de comprometer a cientificidade, a tecnicidade e a 

oficialidade de um trabalho de tamanha importância, ao ponto de serem apontadas 

inúmeras incompatibilidade, muitas vezes com anulação pelo Poder Judiciário.  

 A fluidez científica, os equívocos técnicos, as contradições e as deficiências 

merecem cabal apuração, dada alta probabilidade de fraude, sendo, portanto, 

imprescindível esclarecer a real intenção/motivação da conduta profissional de tais 

antropólogos — é claro que não todos, mas muitos —, os quais desempenham 

função pública e que, em tese, podem ter atuado de forma pessoal e parcial e 

propositadamente omitido ou feito inserir em laudos antropológico situação diversa 

da que deveria constar, com fim de prejudicar o direito e alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante — eu diria quase ativistas, e não profissionais que deveriam 

ser. 

 Tais antropólogos, típicos peritos, produzem documentos técnicos e assumem 

voluntariamente elevados deveres públicos de bem cumprir seus afazeres, 

exercendo função pública submetida às determinações contidas no art. 37 da 

Constituição Federal, notadamente da cogente observância dos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aliás, é dever de 

todo agente público atuar sem discriminações, benéficas ou detrimentosas, de forma 

objetiva, neutra, independente, impessoal e imparcial. 

 A imparcialidade, moralidade, impessoalidade, neutralidade, ética, 

honestidade, honradez, integridade de caráter e retidão funcional se impõem sob 
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todos os aspectos e a cada instante, jamais devendo aproveitar-se o agente público 

das prerrogativas funcionais e das atribuições de que está investido. 

 O interesse público não pode ser confundido com o interesse pessoal do 

agente público. O exercício da função pública não pode ser afetado por simpatias ou 

caprichos, humores ou paixões, sofismas ou chicanas, crenças utópicas ou 

ideologias deletérias extremadas, as quais pretendem incitar a invasão de 

propriedades, aniquilar direitos e garantias fundamentais e subverter a ordem 

jurídica. (...)” 

 Daí que a índole subjetiva na ação do agente público, compreendendo “a 

afeição, o amor, o ódio, o despeito, a parcialidade ou qualquer outro sentimento que 

possa favorecer ou prejudicar a outrem, não deve contaminar sua atuação, sendo de 

todo irrelevante, seja a motivação nobre ou torpe. (...)”  

 O desempenho das atribuições dos agentes públicos deve conservar a 

independência em relação às crenças utópicas ou influências ideológicas deletérias, 

de modo a impedir que venham a afetar a capacidade de exercício do cargo com 

objetividade, neutralidade, imparcialidade, honestidade, probidade, lealdade, 

legalidade, moralidade e impessoalidade. Deverá prevalecer a lisura e a dignidade 

da função pública, com atinência à credibilidade da Justiça e devotada observância 

dos princípios e deveres impostos.  

 De outro lado, a indicação dos supostos autores e a descrição da possível 

violação aos dispositivos da legislação penal e da Lei de Improbidade Administrativa 

são prerrogativas da Comissão Parlamentar de Inquérito, sendo inerente às suas 

atividades políticas, com natureza fiscalizatória e investigatória.  

 Aqui “não se trata do ato formal de indiciamento, típico e de atribuição da 

autoridade policial, com formalização pela identificação e apuração da vida 

pregressa do indiciado, bem como de seus efeitos, próprios do campo penal. (...) 

trata-se de ato político contendo razoável apontamento acerca da convergência das 

circunstâncias que revelam sinal de ilicitude, e, portanto, merece cabal apuração. 

Até porque na instrução do inquérito parlamentar são aplicáveis as normas do 

Código de Processo Penal (...). 

 (...) trata-se de procedimento administrativo, com natureza fiscalizatória e 

investigatória, onde é suficiente uma certeza relativa pela prova coletada, para que 
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haja o indiciamento. Vale dizer, para ocorrer o indiciamento válido, não é necessário 

prova direta. É suficiente a existência de prova de natureza indiciária quanto à 

autoria e à materialidade, como sinal demonstrativo do ilícito (...)”. 

 Tendo em vista todo o levantamento feito por esta Comissão Parlamentar de 

Inquérito, apresentamos diversas proposições não só para que seja viável perseguir 

a justiça e punir os responsáveis pelos atos aparentemente fraudulentos, mas 

também para que aprimoremos nossa legislação e políticas públicas voltadas aos 

indígenas, aos remanescentes de quilombos e aos assentados da reforma agrária.  

 Como já dito acima, observamos que não é objetivo desta Comissão 

Parlamentar de Inquérito expor as pessoas cujos atos apontam-se como de possível 

antijuridicidade. Objetivamos, sim, evidenciar as possíveis práticas contrárias à lei, 

para que busquemos a legitimidade e a eficácia das políticas públicas voltadas aos 

indígenas, aos remanescentes de quilombos e aos assentados da reforma agrária. 

 Por essas razões, não cabe mencionar cada um dos indiciamentos, 

devidamente fundamentados por escrito nas mais de 400 páginas dedicadas ao 

tópico, aos quais V.Exas. tiveram acesso e poderão pedir vista para análise mais 

acurada.  

 Assim, antes de encerrar a minha fala, destaco algumas proposições, que 

possuem o objetivo comum de fazer com que essas políticas atendam eficazmente 

seu público-alvo, deixando de servir como manto para acobertar o ilícito e o imoral. 

Enfim, a máscara caiu, evidenciando-se o lobo na pele de cordeiro, sendo 

necessários encaminhamentos neste relatório, tais como: indicação, ao Exmo. 

Ministro da Justiça e da Segurança Pública, de reanálise, no âmbito da demarcação 

de terras indígenas, de todos os procedimentos administrativos em andamento; 

indicação ao Exmo. Presidente da República sugerindo a propositura de projeto de 

lei para regulamentar o art. 231 da Constituição Federal; ofício para a Organização 

Internacional do Trabalho indicando transgressões à Convenção nº 169 da OIT e 

pedindo providências, eis que ONGs têm utilizado como estratégia o 

enfraquecimento de lideranças por meio do patrocínio financeiro e imaterial a 

dissidentes, motivando desentendimentos entre os mesmos para, assim, facilitar a 

busca de interesses próprios, não necessariamente coincidentes com os da 

comunidade; indicação ao Poder Executivo sugerindo a criação de órgão para 
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funcionar como Secretaria Nacional do Índio, para cuidar da saúde, da educação e 

da vida do ser humano indígena; ofício à Nunciatura Apostólica no Brasil, 

encaminhando relatos de atuação contrária ao princípio cristão e à dignidade 

humana por parte de agentes do Conselho Indigenista Missionário; projeto de 

decreto legislativo para sustar a aplicação do Decreto nº 4.887, de 2003, cujo teor 

regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, 

demarcação e titulação de terras ocupadas por remanescentes de comunidades 

quilombolas, eis que cria e extingue direitos sem que haja previsão constitucional, ou 

seja, ferindo de morte o princípio da legalidade; indicação ao Exmo. Presidente da 

República sugerindo a propositura de projeto de lei para regulamentar o art. 68 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; indicação ao colendo Supremo 

Tribunal Federal, com encaminhamento da parte do relatório que se refere aos 

remanescentes de quilombos, tendo em vista o objeto da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 3.239, sugerindo seu célere julgamento; indicação ao Exmo. 

Ministro-Chefe da Casa Civil, com encaminhamento do presente relatório, de 

nulidade dos procedimentos de reconhecimento de territórios como remanescentes 

de quilombo tratado no caso; indicação ao Exmo. Presidente da República para que 

anule ou revogue os decretos publicados em 1º de abril de 2016 que declararam 

imóveis rurais como de interesse social para fins de reforma agrária, eis que 

editados de forma açodada e temerária, em possível desvio de finalidade; indicação 

ao Exmo. Ministro-Chefe da Casa Civil para fortalecimento e reestruturação do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária — INCRA; indicação ao Exmo. 

Ministro-Chefe da Casa Civil visando fortalecer o caráter técnico do INCRA; 

indicação ao Exmo. Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República 

visando à realização de um censo a retratar a realidade econômica, social e 

ecológica dos assentamentos no Brasil; indicação ao Exmo. Ministro da Justiça para 

que tome ciência da prática de possíveis condutas ilícitas e proceda a investigações 

que entender pertinentes; alteração do Código Penal para que, expressamente, 

tipifique a transmissão irregular dos lotes da reforma agrária; alteração na Lei nº 

8.629, de 1993, criando um procedimento claro de distribuição de lotes aos 

assentados, através de um processo seletivo transparente, imparcial e apartidário; 

alterações na Lei nº 8.629 para que se impossibilitem atividades no imóvel rural a 
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ser utilizado para fins de reforma agrária até que haja sua efetiva aquisição ou 

desapropriação e, em caso de disputa judicial, até que haja a imissão na posse 

favorável ao INCRA decidida por órgão colegiado; projeto de lei para dispor sobre a 

criação e o funcionamento, no âmbito da Câmara dos Deputados, do Senado 

Federal e do Congresso Nacional, das Comissões Parlamentares de Inquérito; 

indicação ao Exmo. Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, 

Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados sugerindo a 

criação da Subcomissão (permanente) de Conflitos Fundiários no âmbito daquela 

Comissão; requisição, ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras — COAF, 

para que proceda a análises de inteligência financeira dirigidas às organizações não 

governamentais (ONGs) que enumera; requisição, ao egrégio Tribunal de Contas da 

União — TCU, para a realização de auditoria e perícia no Fundo Amazônia; 

indicação ao Poder Executivo relativa à vedação do emprego das Forças Armadas 

em operações de desintrusão. 

 E acrescento o que já está incluído nos relatórios do Deputado Valdir Colatto 

e da Deputada Tereza Cristina. Que se encaminhe o relatório, também completo, à 

Procuradoria-Geral da República e também ao STF, para que tudo isso seja feito de 

forma clara, de preferência com o Ministério da Justiça, e se estenda à Direção da 

Polícia Federal. 

 Sr. Presidente, se me permite, também peço a distribuição regionalizada às 

Procuradorias dos Ministérios Públicos ou pelo menos aos TRFs, assim que se 

julgar, às regionais, conforme os Estados que foram citados.  

 Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu encerro aqui a minha parte. E encerro 

dizendo que, independentemente do que aconteceu na votação da semana 

passada, este relatório já tem um destino: o destino de melhorar os nossos órgãos.  

 Qualquer crítica feita ao INCRA instituição não pode ser generalizada a todos 

os funcionários do INCRA. Qualquer crítica feita à FUNAI não pode ser generalizada 

a todos os funcionários da FUNAI. Qualquer crítica feita aos quilombolas, aos 

indígenas, aos negros, aos assentados... É claro que já frisamos que são vítimas de 

um processo. 

 Mas é muito importante que o Ministério Público Federal e a Procuradoria-

Geral da República assumam esse papel colocado aqui. E que todos, quaisquer dos 
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membros citados, de qualquer instituição brasileira, compreendam que respeitamos 

as instituições. 

 O Brasil está virando uma página e atravessando um caminho duro, árduo, 

cheio de problemas. E essa travessia precisa ser feita com responsabilidade, sem 

pré-julgamentos, mas, acima de tudo, com investigação, com fiscalização, com 

transparência. Que todos possam cumprir o seu papel.  

 Parabéns a esta CPI! Parabéns a cada um que se dedicou, da sua forma, 

contrariando, acatando, debatendo, não concordando ou até mesmo abandonando o 

debate. Cada um tem o meu respeito. 

 Sem dúvida nenhuma, este relatório é para ajudar o Brasil e os brasileiros. 

(Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Moreira) - Obrigado, Sr. Relator, 

Deputado Nilson Leitão. 

 Neste momento, antes de fazer o encerramento desta reunião, quero deixar 

aqui este conjunto de documentos. 

 V.Exa. quer fazer uso da palavra, Deputada Tereza Cristina? (Pausa.) Tem 

V.Exa. a palavra, por favor.  

 A SRA. DEPUTADA TEREZA CRISTINA - Para terminar, eu gostaria de 

parabenizar o Relator, Deputado Nilson Leitão, pelo brilhante relatório. 

E parabenizo o nosso Presidente, Deputado Alceu Moreira.  

 Deputado Alceu Moreira, aqui vai um reconhecimento pessoal — e o 

reconhecimento de todos os sul-mato-grossenses, que têm essa causa indígena e 

esse problema fundiário como ameaças para o Mato Grosso do Sul. Por isso, em 

nome dos sul-mato-grossenses, que represento nesta CPI, quero agradecer a 

V.Exa. 

 Esta CPI, que começou como a CPI do fim do mundo — éramos 

ridicularizados nesta Casa —, vai ser a CPI do novo mundo. Esta CPI realmente vai 

abrir os olhos da população brasileira e das instituições, que às vezes passaram os 

olhos por cima e não compreenderam a importância da Comissão — mas a 

compreenderão agora — para resolver os problemas gravíssimos que nós temos do 

Oiapoque ao Chuí, mais em alguns Estados, menos em outros Estados. 
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Deputado Alceu Moreira, Deputado Nilson Leitão, Deputado Valdir Colatto, eu 

agradeço muito a V.Exas., porque espero que isso ajude o meu Estado do Mato 

Grosso do Sul a ter paz e segurança jurídica na área fundiária. 

 Eu não poderia deixar de agradecer a todos os Consultores Legislativos, 

Fernando Rocha, Lucas Azevedo e Daniel Petersen; ao Consultor de Orçamento 

Fidelis Antonio Fantin Junior; aos servidores requisitados; ao Delegado Marcelo; ao 

Procurador do Rio Grande do Sul, Dr. Rodinei Escobar Xavier; ao Secretário-

Executivo Alber Vale de Paula. 

 Agradeço aos servidores da Secretaria: Raquel, Luciana, Janaína, Carlos 

Alberto, Márcia. Agradeço ao Paulo Márcio, meu Assessor, que muito me ajudou — 

e às vezes fiz malcriação para ele, quando estava nervosa! (Risos.) Enfim, quero 

agradecer a ajuda nesta CPI. 

Quero registrar um agradecimento à Deputada Estadual Mara Caseiro, que foi 

Presidente da CPI do CIMI — Conselho Indigenista Missionário no meu Estado de 

Mato Grosso do Sul. Quando esta CPI requisitou, S.Exa. mandou-nos material para 

que compusesse este relatório. Portanto, reitero meu agradecimento à Deputada 

Estadual Mara Caseiro, assim como agradeço ao Deputado Estadual Paulo Corrêa, 

Relator daquela CPI do CIMI no Mato Grosso do Sul.  

 Muito obrigada a todos! (Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Moreira) - Eu é que agradeço a V.Exa. 

 Eu não poderia concluir este dia sem fazer um agradecimento específico e 

nominal a todos da Assessoria, porque nessas 3.385 folhas há as digitais de um 

trabalho tecnicamente qualificadíssimo, de uma dedicação sem sinônimo, de uma 

imparcialidade que pode ser considerada a de maior índice possível, de alguém que 

se comportou como magistrado, para fazer aquilo que representasse a verdade. 

 Quero dizer também que, durante todo esse tempo, nós jamais chegamos à 

Assessoria Técnica da Comissão, tanto a Presidência quanto os Relatores, para 

solicitar que a relatoria omitisse qualquer fato ou o distorcesse para que ficasse ao 

sabor do nosso desejo. Deixamos que as coisas acontecessem de maneira livre e 

soberana, para que pudessem mostrar com clareza que os índios e os negros não 

têm seus donos prediletos. Eles querem dignidade, querem ser tratados como 
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brasileiros e ter segurança jurídica. Querem a possibilidade real de conviverem com 

harmonia e poder provar da própria evolução da sociedade, dos ciclos de evolução. 

 Nós temos, só no caso dos índios, índios no isolamento das matas, índios que 

recentemente estão saindo de lá, índios que estão no processo de aculturação, 

índios que já estão integrados na sociedade, índios buscando a universidade como 

meio de participação do conhecimento do mundo competitivo. Tratá-los todos como 

se fossem uma massa homogênea e tentar resolver tudo isso com um pedaço de 

terra certamente interessa àqueles que utilizam os índios para malversar recursos 

públicos, para manipular e encher os bolsos, com agressão de toda sorte. 

 Com relação aos negros e quilombolas, da mesma forma. Os que conheço na 

minha região, pois são bem próximos, nasceram e viveram comigo durante a minha 

infância, jogando bola de gude, brincando com carreta de sabugo, nossos colegas 

de aula, meus amigos, eles estão lá: eles não querem, de forma nenhuma, a 

demarcação daquelas terras. Eles querem continuar, cada um, com as suas terras. 

 Mas, se o Governo quiser realmente curar a injustiça de uma pessoa ser 

castigada pela cor da pele, pela discriminação, aí terá outras políticas públicas, 

muito além da terra, para aqueles que foram expulsos para a periferia das cidades. 

Aliás, a origem da palavra marginal é a cidade, que centrifugou a pobreza para sua 

margem mais longínqua, porque foi o único lugar que sobrou para o retirante poder 

morar. É lá que ele fica. Essa pessoa foi castigada, muitas vezes, pela cor da pele, 

sem condição de ir para o mundo competitivo. 

 As políticas públicas, as ferramentas de solução de vida certamente não 

estão num pedaço de terra devoluta. Desde quando aquele cidadão vai pegar uma 

enxada, num arado, para poder plantar e semear? Há muito ele vive na vida urbana. 

Ele não tem direito é à universidade, como precisava ter; ele não tem direito é a um 

pedaço de chão; ele não tem direito é à saúde, como deveria ter, isto sim! 

 Portanto, nós temos que trabalhar para que a ordem pública... Não com o 

Estado exagerado, intervencionista, paternalista, tratando o desígnio das pessoas 

como ele se fosse o único da sua vida e destino, nem deixando o mercado solto 

para legislar, para fazer o que bem entende, pela lei do mais forte, do mais 

poderoso, com mais poder de pagamento. Nós queremos, na verdade, é desfrutar 
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da possibilidade de ter, harmonicamente, uma sociedade que se comporte pelo uso 

do capital com responsabilidade social. E ela está em todos os lugares. 

 Logo, quando se faz este relatório, por mais que a crítica... E na próxima 

semana nós vamos ver críticas severas, palavras de baixo calão, na verdade, de 

gente que se beneficiou desse processo, que embolsou milhões de reais — dinheiro 

que vinha da Noruega e chegou aqui em milhões de dólares ou euros, mas que foi 

declarado na Receita Federal em meia dúzia de trocados. Eles vão ter que 

conversar com a Receita agora para que se saiba como é que milhões de dólares se 

transformaram em trocadinho na Receita Federal. Ali, no relatório, há exatamente 

como é que aconteceu o fluxo. 

 Aliás, se eles não têm culpa, por que será que não permitem a quebra do 

sigilo? Correm como o diabo da cruz! Não permitem de jeito nenhum: “Por amor de 

Deus, não quebrem o sigilo, não façam isso!” Se queixaram aqui, quase de joelhos, 

porque havia um padre envolvido. E daí? Quem é que diz que padre também não 

pode ser desonesto? Eles estão em todos os lugares. Não é a batina que transforma 

um cidadão em melhor ou pior, é claro que não! Não há nenhum problema em 

investigar. A investigação tem que ser igual para toda a cidadania, para os 

promotores, para os juízes, para os padres, para os Deputados, todos, em igualdade 

de condição. A lei tem que estar em condição superior a qualquer cidadão, com os 

desígnios dos seus próprios atos. 

 Logo, estou muito feliz de poder ter presidido esta Comissão, e com muita 

luta. Tenho que dizer para os meus filhos e netos: passei por esta Casa, caminhei 

muitas vezes com extrema dificuldade. Houve dias em que fiquei 8 horas sentado 

nesta cadeira, ouvindo o que jamais alguém queria ouvir. 

 Mas, ao final de tudo, meus queridos colegas Parlamentares e nossos 

queridos Assessores — a quem agradeço profundamente, reconhecendo o valor 

inestimável que deram à função pública, à preservação do interesse público acima 

de qualquer coisa—, no final, temos 15 proposições para a legislação do INCRA. 

Temos mais ou menos 20 indiciados, gente que cometeu crime, que está 

consubstanciado nos atos deste processo. E serão enviados os seus processos a 

quem de direito, para que se façam os inquéritos policiais e os julgamentos, na 

forma da lei. Da parte da FUNAI, temos dez proposições legislativas, todas elas 
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prontas, do começo ao fim, dizendo o que se fazer para que haja uma legislação de 

Estado e um órgão que realmente proteja os índios. 

 Tudo isso está neste documento, com mais de 40 indiciamentos na questão 

indígena. São 40 indiciamentos! Não há mais indiciamentos porque os senhores do 

Ministério Público, pela legislação atual, não podem ser indiciados. Mas nós 

aconselharemos adequadamente a Polícia Federal, colocando-os rigorosamente em 

cada artigo em que incorreram, nas injustiças proferidas, para que eles, na forma da 

lei, também tenham que fazer a sua defesa. Ou, pelo menos, para que tenham a 

desconfiança definitiva de que alguém, usando o manto da vida pública e o cargo 

que ocupa, protegeu o crime, em detrimento da justiça. 

 Neste encerramento, quero fazer um agradecimento à Frente Parlamentar da 

Agropecuária — FPA. E queria fazer esse agradecimento em nome da nossa 

Assessora Mírian, que faz um trabalho magnífico. Agradeço a todos as pessoas da 

FPA. Por fim, sem nenhuma distinção, queria agradecer a todos e todas que nos 

ajudaram.  

 Desejo que, na quarta-feira que vem, quando faremos a reunião para fazer o 

debate, possamos encerrar com louvor esta CPI. A partir de então, os assessores de 

imprensa de todas as bancadas e de todos os Parlamentares que participaram farão 

uma reunião, com o conjunto deste relatório em mão, para então transformarmos a 

CPI no nascedouro das políticas públicas, buscando fóruns, os mais distintos e os 

mais diversos, em todos lugares do País. Assim, à luz do que apuramos, poderemos 

contar para as pessoas que aqui tem gente que respeita o País, que de verdade 

protege e ama os índios e os negros, mas, antes de qualquer coisa, serve à Pátria, 

sem usar dela para encher os bolsos. 

 Com isso, informo que a próxima reunião se destinará à discussão e à 

votação do relatório. 

 A lista de inscrição para os debates permanecerá aberta a partir do horário 

designado para a próxima reunião e se encerrará com o efetivo início da discussão. 

 Nada mais havendo a tratar, agradeço a todos a presença, informando que a 

convocação da próxima reunião, observado o prazo de vista, será comunicada às 

Lideranças e aos gabinetes parlamentares por meio de e-mails institucionais. 

 Declaro encerrada a presente reunião. 


