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ATA 00~ DA SESSÃO ESPECIAL 

3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 14ª LEGISLATURA 
EM 06 DE AGOSTO DE 2001 

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO ONOFRE SANTO AGOSTINI 

,,-, 
Às quatorze horas, achavam-se presentes os seguintes Srs. Deputados: 

Afonso Spaniol - Gelson Sorgato - Hemeus de Nadal - Ivan Ranzolin - Milton 
Sander - Moacir Sopelsa - Onofre Santo Agostini - Rogério Mendonça - Romildo 
Titon. · 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Onofre Santo Agostini) (Faz soar a 
campainha) - Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão 
especial. 

Convido a excelentíssima Sra. Deputada Odete de Jesus para que conduza à 
mesa as seguintes autoridades: 

Excelentíssimo Sr. Dr. Cláudio Dutra Fontanella, Procurador da República em 
Santa Catarina; 

Excelentíssimo Sr. Derli Cardoso Fiuza, digníssimo Procurador da Funai para 
a região Sul; 

Excelentíssimo Sr. Simeão Laércio Ramos, Gerente de Relações Institucionais 
da Secretaria da Justiça e Cidadania, neste ato representando o excelentíssimo Sr. 
Secretário da Justiça e Cidadania; 

Excelentíssimos Srs. Prefeitos João Marques Rosa, de Abelardo Luz; Vilson 
Wannling, de Saudades; Mauro de Nadal, de Cunha Porã; Celso Maldaner, de 
Maravilha; 

Excelentíssimo Sr. Amo Schwndler digníssimo Presidente do Movimento em 
Defesa de Propriedade e Dignidade; 

Excelentíssimo Sr. Ourides Belino da Silva, Presidente do Conselho de 
Caciques Indígenas do Estado de Santa Catarina. 

Convido a ilustre Deputada Odete de Jesus para, neste ato, secretariar este 
trabalho. 

Excelentíssimas autoridades, Srs. Deputados Hemeus de Nadal e Moacir 
Sopelsa, esta sessão especial foi convocada por este Deputado através de 
requerimento da Presidência, para que fossem discutidas as invasões de propriedades 
e demarcações de terras indígenas nos Municípios da região Oeste. 

Como este Deputado usará da palavra, solicito à ilustre Deputada Odete de 
Jesus que assuma a Presidência. 

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Odete de Jesus) - Com a palavra o Sr. 
Deputado Onofre Santo Agostini. 

O SR. DEPUTADO ONOFRE SANTO AGOSTINI - Excelentíssima Sra. 
Deputada Odete de Jesus, Segunda Secretária, neste ato no exercício da Presidência, 
em nome de V .Exa. quero cumprimentar os Srs. Deputados, as autoridades que 
compõem a mesa, os senhores colonos e as senhoras. 
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Antes de entrarmos propriamente no assunto, quero justificar a ausência do 
Dr. Paulo Roberto Coelho Pinto, Superintendente do 8º Departamento da Polícia 
Rodoviária Federal, que com interesse no evento, mas por motivos já assumidos, 
não pôde se fazer presente. 

Comunicamos também a ausência da Mitra Diocesana de Chapecó, do Dom 
Manoel João Francisco, Bispo Diocesano de Chapecó, que tem grande interesse no 
tema a ser tratado nesta sessão especial, que diz que a diocese sempre se posicionou 
de forma clara e decidida sobre a questão, porque não é mais possível presenciar 
conflitos entre índios e pequenos agricultores, ambos vítimas de empresas de 
colonização, que na ânsia de lucro fácil no início do século passado trouxeram do 
Rio Grande do Sul familiares de agricultores, provocando destruição da natureza. 

Por este motivo não foi possível o Sr. Bispo se fazer presente por 
compromissos já assumidos, mas todavia faz esta referência. 

(Passa a ler) 
"Srs. Deputados, tomei a iniciativa de realizar esta sessão especial movido 

pela responsabilidade e pela preocupação por questões éticas e de justiça. 
Além dos agradecimentos a todos pelo interesse e presença nesta Casa, peço 

licença para tecer algumas considerações pertinentes ao tema, objeto de estudo e de 
reflexão deste encontro. 

É preciso lembrar que se vive um momento de grande complexibilidade social 
onde o desemprego, a violência e a tirania estão desestruturando a segurança 
pessoal, coletiva dos cidadãos brasileiros e a soberania nacional. 

Neste sentido, o exercício da vida pública exige dos agentes políticos 
dedicação e comprometimento no desempenho de suas atribuições. 

Em Santa Catarina vivemos instantes que antecedem à definição dos rumos de 
um penoso processo de justiça social, cuja solução estão condicionadas à 
estabilidade e à segurança de pessoas e de instituições. 

Por isso coloco para os homens públicos, para as instituições e para _ os 
cidadãos aqui presentes uma exigência ética no sentido de se resolver o quadro 
angustiante que aflige e desestabiliza a população rural dos Municípios de Cunha 
Porã, de Saudades e outros. 

Não podemos cair no pecado da omissão, diante da grande perplexidade e 
busca de soluções para os conflitos que afetam a vida social e econômica de homens 
comprometidos com o desenvolvimento do nosso Estado. 

Desta forma, enquanto Presidente deste Poder, não posso deixar de, nesta 
sessão, estudar e dedicar atenção especial ao conflito provocado pelas invasões de 
propriedades e demarcações de terras promovidas por instituições para indigenistas 
nos Municípios de Cunha Porã, de Saudades e outros. 

Essas localidades possuem uma área total de 5.410,86 hectares de terras 
produtivas, com um total de núcleos familiares com 449 familias, atingindo mais de 
1.600 pessoas diretamente. 

Segundo o Incra, os imóveis desses Municípios são classificados, na sua 
maioria, em minifúndios, seguidos por pequenos e médios imóveis, sendo 
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considerada apenas uma propriedade como grande produtiva, com 454,90 hectares 
(Incra, 1999, pág. 133). 

Esses Municípios destacam-se no cenário econômico do Estado de Santa 
Catarina pela produção agropecuária, desencadeadora do processo de 
desenvolvimento da região, orgulho para todos os seus habitantes. 

Vale ressaltar alguns exemplos das atividades que sustentam suas economias: 
Frango de Corte - produção anual de 2.262.040 frangos, com valor bruto de 

R$4.806.835,00; 
Produção de Leite - 3.206.499 litros por ano, com valor bruto anual de 

R$1.026.076,00; 
Suínos - 18.585 animais por ano, com valor bruto de R$2.601.900,00. 
Destaca-se ainda em proporções consideráveis - bovinos de corte, peixes, 

milho, feijão, soja, trigo, arroz, mandioca, fumo, laranja e madeira, além de 
hortaliças, frutas diversas e erva mate, atingindo todo o potencial agropecuário, que 
já citei, num valor bruto anual de R$12.946.166,00. 

A região em discussão, caros presentes, faz parte da região Oeste de Santa 
Catarina, constituída basicamente de propriedades com mão-de-obra familiar, onde a 
terra e os meios de produção, segundo especialistas no assunto, são eqüitativamente 
bem distribuídos, servindo de exemplo ao País e ao mundo. 

As propriedades a que me refiro são legalizadas, as terras têm seus legítimos 
proprietários, cujas escrituras encontram-se registradas no Cartório de Imóveis, com 
mais de 70 anos de posse. Não consta na história e nos registros dos cartórios locais 
a existência de reservas indígenas naquela região. 

No entanto, no dia 10 de julho de 2000, indígenas oriundos de uma reserva de 
Nonoai, no RS, invadiram uma propriedade no interior dos Municípios de Cunha 
Porã e de Saudades. 

Esse fato levou a fann1ia atingida no seu legítimo direito de proprietária, há 
mais de 70 anos, ingressar na Justiça Federal de Chapecó para a reintegração de 
posse. 

Após esse momento histórico, o conflito desencadeou-se na região 
provocando insegurança para os trabalhadores e proprietários rurais que viram seus 
direitos de cidadãos e de proprietários abalados, além das tensões, cárceres e 
agressões sofridas pelos motoristas de ônibus e de caminhões, que cumpriam 
determinação judicial na retirada dos invasores. 

Portanto, senhoras e senhores, é preocupante o desfecho desse processo que 
envolve diversos segmentos da sociedade, mas com sérios e agravantes prejuízos 
para os diretamente atingidos - os proprietários e os indígenas. 

Quero esclarecer, todavia, que não sou contra os direitos dos indígenas, 
quando legitimados, em suas reservas de origem. Tenho certeza de que com esse 
tipo de invasão os problemas dos índios, que não são poucos, não serão resolvidos, 
apenas transforma-os em vítimas da história e de um processo conduzido de forma 
agressiva e não democrático. Precisam, sim, de tratamento adequado e de boa 
qualidade de vida em seu habitat, apoiados pelos órgãos competentes, com 
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autênticas políticas sociais que lhes assegurem segurança e respeitabilidade em suas 
reservas de direito. 

Não concordo, assim, que um modelo de micro e pequenas propriedades, 
altamente produtivas, seja enfraquecido e desestabilizado pela falta de diálogo e 
sensibilidade para o cumprimento da lei. 

Se clamamos por justiça, nesse caso, que seja para os que estão legalmente 
produzindo e contribuindo para o desenvolvimento do nosso Estado e do nosso País. 

Faço apelo a todos os órgãos responsáveis que reflitam: o que é um agricultor 
sem terra, sem segurança e sem paz? 

Confio na sensibilidade de todos: da Funai, da CNBB, da Cimi, de 
movimentos, da Secretaria da Agricultura, da Secretaria da Justiça e de Prefeitos dos 
Municípios envolvidos, no sentido de que juntos encontrem a solução certa para esse 
conflito, pois não é justo tirar a terra de quem produz. 

Os dados que apresentei comprovam de que há necessidade de consenso para 
prevalecer o senso de justiça com os produtores rurais, para que todos possam colher 
os frutos da verdadeira paz advinda de uma correta e verdadeira justiça, evitando 
ainda que novas invasões aconteçam naquela área e em outras circunvizinhas." 

Por isso, Srs. Deputados e autoridades convidadas, este momento é 
importante. É, quem sabe, histórico, porque a Assembléia Legislativa não se omite! 
Nós, Deputados, não estamos nos omitindo neste mome~to dramático que vive a 
região do Oeste, quando esses agricultores, com as mãos calejadas há mais de 70 
anos adquiriram, pagaram e registraram seus títulos e têm, portanto, a posse legítima 
e o domínio dessa área. E agora, simplesmente, apresentam outras circunstâncias. 

Disse aqui e repetirei: não sou contra índio! Acho que nós, brasileiros, 
devemos muito àqueles que primeiro vieram aqui habitar, mas de uma forma justa, 
correta, sem nenhum atropelo e sem interesse, pois não concordo que instituições 
internacionais que não entendem nada da situação dramática que vive o povo 
brasileiro venham interferir e se envolver em assunto conflitante como é este que 
entendemos de muita importância para Santa Catarina. 

Por isso, ao agradecer a presença de todos e para que demos continuidade a 
esta sessão com os demais esclarecimentos aqui apontados, deveremos esta tarde 
tirar um documento para levar ao conhecimento dos excelentíssimos Srs. 
Governador do Estado, Presidente da República, Superintendente da Funai e das 
pessoas interessadas para que daqui saia a solução deste conflito. 

Muito obrigado! 
(SEM REVISÃO DO ORADOR) 
A SRA. PRESIDENTE (Deputada Odete de Jesus) - Passo a palavra ao nosso 

Presidente, Deputado Onofre Santo Agostini. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Onofre Santo Agostini) - Quero registrar 

também, com muita alegria, a presença do excelentíssimo Dr. Victor José Sebem 
Ferreira, digníssimo Juiz coordenador dos Magistrados e juiz agrário do Estado, 
neste ato representando o excelentíssimo Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado, o qual convido também para fazer parte da mesa. 
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Concedo a palavra, por até 10 minutos, se assim desejar, ao primeiro orador 
inscrito, excelentíssimo Prefeito Celso Maldaner, Presidente da Associação dos 
Municípios de Entre Rios. 

O SR. PREFEITO CELSO MALDANER - Excelentíssimo Sr. Deputado 
Onofre Santo Agostini, digníssimo Presidente da Assembléia Legislativa do Estado 
de Santa Catarina; 

Excelentíssima Sra. Deputada Estadual Odete de Jesus, membro da Mesa 
Diretora; 

Excelentíssimo Sr. Cláudio Dutra Fontanella, digníssimo Procurador da 
República em Santa Catarina; 

Excelentíssimo Sr. Derli Cardoso Fiuza, digníssimo Procurador da Funai para 
a região Sul; 

Excelentíssimo Sr. Simeão Laércio Ramos, digníssimo gerente de relações 
institucionais da Secretaria da Justiça e Cidadania, neste ato representando o Sr. 
Secretário de Estado da Justiça e Cidadania; 

Excelentíssimo Sr. João Marques Rosa, digníssimo Prefeito de Abelardo Luz; 
Excelentíssimo Sr. Vilson W armling, digníssimo Prefeito de Saudades e Vice 

Presidente da Amerios - Associação dos Municípios de Entre Rios; 
Excelentíssimo Sr. Mauro de Nadal, digníssimo Prefeito de Cunha Porã; 
Excelentíssimo Sr. Dr. Leocir Roque Dacroce, neste ato representado o 

Presidente da Defesa do Movimento de Defesa e Propriedade, Sr. Arnol Schwendler; 
Excelentíssimo Sr. Ourides Belino da Silva, digníssimo Presidente do 

Conselho dos Caciques Indígenas do Estado de Santa Catarina; 
Excelentíssimo Sr. Dr. Victor José Sebem Ferreira, digníssimo Juiz 

Coordenador dos Magistrados do Estado de Santa Catarina; 
Deputados aqui presentes, especialmente do Oeste de Santa Catarina, 

Deputados Moacir Sopelsa, Gelson Sorgato e Hemeus de Nadal; 
Srs. Vice-Prefeitos de Cunha Porã, Saudades; 
Senhores agricultores; senhoras e senhores. 
Neste ato nós representamos a Associação do Municípios do Entre Rios que 

congrega 18 Municípios. Para nós é uma honra representar, na Assembléia 
Legislativa, os 18 Municípios da Amerios e, por que não dizer, um orgulho 
representar os nossos agricultores, gente humilde, de mão calejada, nossos 
trabalhadores que defendem o nosso progresso, o desenvolvimento do grande Oeste 
catarinense. 

Nós queremos, em nome da Amerios, trazer o nosso sincero apreço, o nosso 
carinho aos nobres Deputados que estão sensibilizados com a nossa causa. E em seu 
nome estamos aqui usando o microfone para dizer, com muita humildade, que só o 
nosso agricultor sabe realmente o que isso representa no seu dia-a-dia, na sua luta. 

Nós gostaríamos que o motivo de vir aqui hoje fosse outro, mas é a realidade 
que estamos enfrentando. E estamos no terceiro mandato de Maravilha e jamais 
imaginávamos que um dia viríamos à Assembléia Legislativa defender o nosso 
agricultor neste sentido. 
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Nós temos aqui, hoje, agricultores, como o Sr. Valter e tantos outros que 
poderíamos citar, que têm o seu pai, a sua mãe, o seu sogro, a sua sogra que já 
partiram e estão enterrados na comunidade do Araçazinho, lá do Araçá. 

Temos filhos de fann1ias que estão lá, já da quarta geração, que têm sessenta e 
poucos anos de idade, que têm que estar aqui para defender a sua propriedade, o seu 
direito de propriedade, onde estão ganhando o seu sustento e o da sua farm1ia. 

Nós não temos palavras para expressar o que um pai de fann1ia sente no seu 
coração. A sua vida está lá e ele tem que vir aqui lutar, defender o que é dele, o que 
ele conseguiu com muito esforço, com muito sacrifício. 

Nós temos deficiência na área da educação, da saúde, da assistência social, 
mas estamos priorizando a área da agricultura. Nós, em convênio com a Epagri, 
colocamos um engenheiro agrônomo e um veterinário, que estão trabalhando para 
agregar valor e renda, a fim de conservar o modelo catarinense de agricultura 
familiar. E queremos continuar com esse modelo que serve de exemplo para o 
Brasil, mas estamos sendo ameaçados por defender a nossa pequena propriedade 
rural. 

É nesse sentido que queremos sensibilizar os nossos Deputados. E 
gostaríamos, Sr. Presidente, como V.Exa. já colocou, através da Presidência e da 
Assembléia, de sensibilizar o Fórum Catarinense e levar este assunto ao Presidente 
da República para que dê um basta a esta situação. 

Queremos salvar o nosso pequeno agricultor do Oeste de Santa Catarina e 
para isso é preciso sensibilizar os Deputados. 

Então, conclamamos e pedimos em nome de todos os Prefeitos da Amerios 
para que nos deixem trabalhar e continuar lutando pela nossa região, porque dessa 
maneira transmite uma insegurança a todos os Municípios do Extremo Oeste 
catarinense. 

Temos certeza que vamos conseguir que todos os Deputados se sensibilizem 
com esta causa tão nobre em favor de nossos humildes agricultores. 

Muito obrigado! 
(Palmas) 
(SEM REVISÃO DO ORADOR) 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Onofre Santo Agostini) - Antes de conceder 

a palavra ao ilustre Prefeito João Rosa, do Município de Abelardo Luz, queremos 
registrar a presença do excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal de São Carlos, 
Cláudio Campos e também a presença do ilustre Deputado Afonso Spaniol, que 
representa aquela região. 

Com a palavra, por até 10 minutos, o Sr. Prefeito Municipal João Rosa, do 
Município de Abelardo Luz. 

O SR. PREFEITO JOÃO ROSA - Sr. Presidente, Deputado Onofre Santo 
Agostini, é um prazer ocupar esta tribuna e vir nesta Casa de Leis presidida por um 
oestino. O povo do oeste catarinense orgulha-se de tê-lo como Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado catarinense. 

Srs. Deputados, Srs. Prefeitos municipais, representantes do Ministério 
Público, Procurador-Geral da República, representante da Magistratura catarinense, 

6 



-·--- 
.- 

.- Vice-Prefeito do Ipuaçu, existem homens que escrevem a história, existem homens 
que lêem a história. Mas quero saudar aqui, de uma forma especial, os homens que 
fizeram e fazem a história do grande Oeste, homens que calejaram suas mãos para 
verdejar nossas planícies, para fazer do Estado Barriga- Verde o Estado pujante pela 
sua agricultura, pelo seu modelo de pequena agricultura familiar. A esses 
incansáveis trabalhadores rurais que aqui estão em defesa de uma causa justa, a 
minha saudação especial. 

Deputado e Presidente Onofre Santo Agostini, quero, em nome de meu 
pequeno mas grandioso Abelardo Luz, agradecer a V .Exa. pela iniciativa. Aliás, só 
se poderia esperar isso de V.Exa., profundo conhecedor dos caminhos do Oeste, 
sensibilizado com esta causa que coloca colonos e índios em conflito. 

Então, quero parabenizar V.Exa. por esta iniciativa e aos Srs. Deputados que 
aqui estão presentes. 

Fico feliz em ver a Deputada Odete de Jesus em Plenário, da mesma forma 
encontrar ilustres oestinos como o Deputado Gelson Sorgato, que conhece tão bem a 
nossa agricultura, porque foi Secretário desta Pasta. · 

Deputados Hemeus de Nadal, Moacir Sopelsa e Afonso Spaniol, este 
momento é um momento difícil para o Oeste de Santa Catarina, que está em 
conflito, Porque se alguma coisa não for feita, Presidente, pode ter certeza de que o 
Oeste de Santa Catarina tem hoje um estopim aceso, pronto para ser explodido. E 
esperamos que o Governador do Estado também o faça, pois precisamos de medidas 
urgentes. 

Tenho certeza de que esta audiência pública tem esta finalidade, de não acirrar 
ódios, de não trazer ressentimentos à flor da pele, mas, sobretudo, trazer o 
entendimento entre colonos e índios. 

Falo da agricultura porque o meu Município, graças a Deus, é o maior 
produtor agrícola do Estado catarinense. Abelardo Luz, ao longo de sua história, já 
resolveu problemas de assentamento de milhares de farm1ias, porque temos lá, hoje, 
o maior assentamento do Sul do Brasil, com quase 1.500 farm1ias. Abelardo Luz já 
deu a sua contribuição e continua dando, mesmo assim é o maior produtor de grãos 
do Estado Barriga- Verde. 

Mas o que nos traz a esta tribuna? Faço minhas as palavras do companheiro 
Celso Maldaner. Gostaríamos de vir aqui para vangloriar e homenagear a agricultura 
catarinense, no momento em que saúdo também o Deputado Milton Sander, ilustre 
catarinense nesta Casa, da mesma forma o Deputado Reno Caramori, outro que luta 
pelas causas do Oeste catarinense. 

Mas viemos hoje aqui para falar da agricultura pujante do Oeste, que é 
lembrada às vezes nos discursos, mas quando colocamos colonos frente à frente com 
os índios, às vezes induzidos por entidades que nem sequer conhecem a nossa 
história ... Estão aqui colonos de mãos calejadas, mulheres e homens e do outro lado 
indígenas, talvez brigando por uma causa que nós também reconhecemos, e não 
queremos que os direitos dos índios sejam garantidos às custas do direito dos 
colonos. 

.---- 

-' 

7 



r: 

Sabemos que os índios foram os primeiros moradores do nosso Brasil, mas do 
outro lado também temos agricultores que têm escrituras centenárias, como é o caso 
de Abelardo Luz. E quero trazer, Presidente, para esta tribuna, questões ligadas 
especificamente a este· Município. Todos os catarinenses sabem que o grande Oeste 
catarinense só pertenceu ao Estado de Santa Catarina depois de 1916, com a 
resolução da questão do Contestado, quando então se criaram quatro Municípios em 
28.000 quilômetros quadrados de terras: Porto União, Mafra, Cruzeiro atual, Joaçaba 
e o Município de Chapecó, que já pertenceram ao Estado do Paraná. 

E foi em 1902 que o então Governador da Província do Paraná doou aos 
índios coroados, através de um decreto, quase 70.000 hectares de terras que 
atingiriam, posteriormente, o Município de Abelardo Luz, Ipuaçu, Bom Jesus e 
outros Municípios da nossa região. Depois de 1917 o Estado Barriga-Verde 
apossou-se daquela região por ser o legítimo dono. 

Mas aquele decreto permaneceu. E é baseado nesse decreto que hoje existe, 
em Abelardo Luz, esse conflito armado que nos, graças ao Executivo, ao Legislativo 
e aos Poderes constituídos do Estado, têm ajudado a apaziguar esse afrontamento 
que se desenha. Lá foi feito um acordo com os índios quando invadiram uma área do 
nosso Município. 

Abelardo Luz, Sr. Presidente, com esse decreto, perderia metade da sua 
cidade, perderia a metade da avenida para a direita, onde temos três cooperativas, o 
cemitério, o clube, o pelotão da Polícia Militar, enfim, a região mais rica do nosso 
Município. E todos os colonos com escritura. 

Será que Santa Catarina vai rasgar a Constituição da República?! Será que 
Santa Catarina não obedece a Lei Magna do País?! 

Tenho certeza de que haverá de respeitar porque esta é a tradição dos 
catarinenses. 

A Constituição Federal, no seu art. 231 diz: "Será considerada terra indígena 
as terras que estejam habitualmente habitadas pelos índios na promulgação da 
Constituição." 

Segundo o capítulo das Disposições Transitórias no art. 67, se não me falha a 
memória, dava-se cinco anos para que as terras indígenas fossem demarcadas. Isso 
se encerrou em 93. E em 88 e em 93 não tínhamos índios em Abelardo Luz 
residindo lá na cidade. 

Não tiro o direito dos índios. Acho que os índios merecem o nosso respeito 
como cidadãos primários deste País. Mas é importante também reservar a escritura 
de fé pública. Eu vejo essa faixa que fala tudo. Os agricultores do Oeste construíram 
uma história limpa, com suor, lágrima e fé pública. A fé pública fala da escritura. Aí 
estão as escrituras dessas terras. Ou os índios ou os agricultores foram enganados 
por quem deu a escritura ou por quem deu a terra aos índios. 

Entendo que V.Exa., ao nos chamar para esta audiência pública, tem um 
grande entendimento da história. E tento aqui apaziguar esse enfrentamento que se 
desenha no horizonte catarinense para que os índios e os colonos encontrem a 
melhor forma. 
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Os colonos não desejam o afrontamento com os índios e, da mesma forma, 
tenho certeza de que os irmãos silvícolas também não desejam esse afrontamento 
porque têm a sua história que deve ser respeitada. 

Entendo que Abelardo luz, Sr. Presidente, teve um decreto feito por um 
Governo de um outro Estado. Eu me interrogo, no meu parco conhecimento jurídico, 
no meu parco conhecimento de leis, se esse decreto está válido até hoje. Um decreto 
feito pelo Governador do outro Estado, que fez com que 14 anos depois esse 
território passaria a pertencer a Santa Catarina. Mas eu questiono se esse decreto 
ainda teria essa validade. 

Acho que os índios deverão ter suas terras. E vejo que se os brancos 
cometeram alguns enganos, alguns erros com os índios, vejo também que em 
algumas reservas indígenas também estão acontecendo alguns fatos. Nós temos 
documentos onde os índios, em alguns lugares, arrendam terras para grandes 
propriedades, para grandes empreiteiros. Pelo que eu vejo não está faltando terra ao 
índio, mas não queremos tirar o seu direito. 

O Governo Federal, o Governo Estadual, os colonos não querem o 
reassentamento senão poderá acontecer o que está acontecendo em Seara. E vejo 
aqui um amigo daquela cidade, quando foram levados para Abelardo Luz para serem 
assentados como sem-terra. Eles não são sem-terra, compraram essa terra e pagaram 
com o suor da sua história e do seu trabalho. 

Se a lei decidir que a terra será indígena, eles receberão uma indenização justa 
pelo que fizeram ao longo de sua vida. E eles querem, sim, indenização paga em 
dinheiro, não em assentamento! Aqui não vai nenhum demérito aos sem-terra, mas 
devem ser tratados como agricultores que fazem e construíram a história deste 
grande e vigoroso barriga-verde. 

Para não me alongar, Sr. Presidente, porque sei que muitos oradores estão 
inscritos, quero apelar a esta Casa de Leis, aos nossos Deputados Estaduais, à Frente 
Parlamentar Catarinense em Brasília, aos nossos Senadores, para que tudo se 
resolva. Acho que V.Exa. deu um grande exemplo ao Estado ao convocar esta 
audiência pública e um passo inicial para um grande entendimento. 

Nós sabemos que este assunto se resolve na esfera federal. Sabemos que este 
assunto chegará ao Ministro da Justiça e, se preciso for, ao Presidente da República. 

É preciso que os catarinense se unam em tomo de um só objetivo, que é a 
solução pacífica desses embates e que colonos garantam a sua escritura construída 
com trabalho e com amor e que os índios também mantenham sua história de 
tradição. 

Tenho certeza de que V .Exa. haverá de conduzir estes trabalhos para que o 
entendimento chegue a pairar mais uma vez no horizonte desta grande terra, que tem 
não só na agricultura, não só no turismo, não só na terra catarinense, mas que tem 
sua riqueza baseada principalmente nos catarinenses, na força da sua gente. 

Muito obrigado! 
(Palmas) 
(SEM REVISÃO DO ORADOR) 

9 



r> 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Onofre Santo Agostini) - Com a palavra o 
Sr. Simeão Laércio Ramos, representante do Sr. Secretário da Justiça e Cidadania. 

O SR. SIMEÃO LAÉRCIO RAMOS - Sr. Presidente, Deputado Onofre Santo 
Agostini, ao cumprimentá-lo cumprimento os demais integrantes da mesa, os 
Parlamentares, as lideranças dos agricultores, as lideranças indígenas que se fazem 
presentes nesta sessão especial. 

Estamos aqui representando o Secretário da Justiça e Cidadania, Dr. Paulo 
César Ramos de Oliveira, impossibilitado por outro compromisso já assumido 
anteriormente, principalmente em virtude das questões ligadas à penitenciária, à 
transferência dos presos, enfim, o nosso Secretário hoje cumpre uma outra 
programação. 

Gostaríamos de dizer, em nome da Secretaria da Justiça, órgão do Governo do 
Estado que trata das questões indígenas em Santa Catarina, que nunca se fez tanto 
pela população indígena como no atual Governo. 

Estão aí as escolas, os investimentos feitos na educação, na agricultura. 
Enfim, o Governo catarinense, dentro do seu plano de Governo, contemplou as 
populações indígenas e está procurando seguir a risco aquilo que estava no seu plano 
de Governo e não medido esforços para dotar as populações indígenas de uma vida 
cada vez melhor, de uma vida cada vez mais digna. 

Mas, por outro lado, devemos lembrar que nunca se fez tanto num Governo 
como no de Esperidião Amin pelos pequenos proprietários rurais de Santa Catarina, 
através dos vários programas, do microcrédito, de tudo que o Governo tem 
oferecido, e ele também não se descuidou da pequena propriedade. 

Por esta razão o Governo catarinense, através da Secretaria da Justiça e 
Cidadania, tem procurado articular as lideranças indígenas, a liderança dos 
agricultores, dos órgãos governamentais e não-governamentais, na busca de soluções 
para as diversas situações encontradas em Santa Catarina, não apenas para o caso de 
Araça'i, em Saudades, ou para o caso do Toldo lmbu, em Abelardo Luz, como para 
!birama, para o Chibangue e para tantos outros que acontecem no Estado 
catarinense. 

A missão da Secretaria da Justiça, que representa o Governo do Estado nesta 
situação, é de buscar, através da articulação, os entendimentos necessários para que 
se chegue a uma conclusão que venha contemplar os anseios tanto das populações 
indígenas como também dos nossos agricultores. 

Nós queremos um solução de consenso. Se os colonos têm os seus direitos, 
que esses direitos sejam respeitados, que as suas escrituras sejam validadas, que as 
suas indenizações sejam realmente pagas por aquilo que fizeram. Mas se os índios 
têm os seus direitos assentados pela Constituição, que esses direitos sejam 
respeitados. 

Por isso o Governo do Estado de Santa Catarina busca, através de articulação, 
um consenso para se chegar a uma solução que contemple os anseios tanto dos 
silvícolas, das populações indígenas, como também do agricultor de Santa Catarina. 

A nossa missão tem sido. essa, a nossa missão tem sido incansável nessa 
articulação de buscar esse entendimento. Realizamos várias reuniões com lideranças 
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indígenas, com lideranças dos agricultores. Já estivemos na Funai e com o Ministro 
da Justiça em diversas oportunidades na busca dessa solução. E este tem sido o 
nosso trabalho, este tem sido o trabalho do Governo do Estado de Santa Catarina e 
este é o pensamento do Governador do Estado: buscar soluções que contemplem e 
que respondam aos anseios de todas as comunidades, tanto das comunidades 
agrícolas como das populações indígenas. 

Este, Sr. Presidente e Srs. Deputados, tem sido o nosso trabalho, o trabalho da 
Secretaria da Justiça e Cidadania e o trabalho do Governo do Estado de Santa 
Catarina! 

Muito obrigado! 
(Palmas) 
(SEM REVISÃO DO ORADOR) 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Onofre Santo Agostini) - Com a palavra o 

Sr. Leocir Roque Dacroce, advogado do Movimento de Defesa da Propriedade e 
Dignidade, por 10 minutos. 

O SR. LEOCIR ROQUE DACROCE - Excelentíssimo Sr. Deputado Onofre 
Santo Agostini, Presidente desta Augusta Casa de Leis Estaduais, pedindo licença ao 
protocolo, gostaria, em seu nome, de cumprimentar os demais membros da Mesa de 
honra. Em especial os nossos cumprimentos aos agricultores que desde ontem 
saíram do Oeste de Santa Catarina lotando mais de cinco ônibus. Estão aqui 300 
pessoas, aproximadamente, à espera, apostando, acreditando que a lucidez há de 
fazer parte deste recinto neste momento. 

Antes de iniciar e de saudar mais alguém, gostaria de invocar o eminente 
pensador alemão Goette, que disse: "Quando um sonha, é só um sonho. Quando 
muitos sonham, é o começo da construção de uma nova realidade". E essa realidade, 
eu tenho certeza, Deputado Onofre Santo Agostini, Santa Catarina, através da 
iniciativa desta Casa de Leis, haverá de registrar, como disse o Prefeito João, que me 
antecedeu, nos Anais da história. 

Nós, representantes dos agricultores da região do Araça'i, não tínhamos outra 
alternativa a não ser, dentro do legítimo estado democrático de direito, tentar buscar 
valer aquilo que a própria Constituição e a Carta Magna do nosso País nos 
asseguram, já esculpido no seu art. 5º, inciso XXII, que é o direito de propriedade. 

E os agricultores que hoje aqui estão empunhando essas faixas, que nada mais 
são do que a tradução sincera daquilo que passa no seio, no íntimo do seu 
sentimento, estão a fazer, a conclamar, a alertar, a chamar a sociedade catarinense 
para o fato de que algo não está acontecendo dentro da normalidade na questão, 
representante do Tribunal de Justiça do Direito Agrário; alguma coisa não está a 
acontecer na maior, na normalidade, e é necessário que se tome uma providência. 

E para isso nada melhor, como bem disse o Dr. Simeão, do que o diálogo, do 
que a busca do entendimento no sentido de que todos possam ser atendidos naquilo 
que a Justiça quer, nas suas pretensões legítimas. E essas pretensões não inclui 
desalojar 500 famílias, 1.600 pessoas, onde numa área de 5.300 e poucos hectares 
produziram, no último ano, quase R$13 milhões. 
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Vejo aqui o Deputado Gelson Sorgato, que foi Secretário da Agricultura deste 
Estado, que certamente jamais viu uma fazenda de 5.000 hectares produzir 
R$13.000.000,00, nem aqui e nem em qualquer regiões deste mundo. Não existe! 
Isso só é possível graças a um modelo fundiário que existe no nosso Estado, no 
Oeste de Santa Catarina. 

Deputado Milton Sander, Deputado Reno Caramori, Deputado Hemeus de 
Nadai, Deputado Moacir Sopelsa, Deputado Afonso Spaniol, ilustre Presidente, 
senhores membros desta Casa de Lei, alguma coisa, além do projeto de remodelação 
de reforma do art. 167 ou 197 da Constituição Estadual, tem que ser feita, 
urgentemente, sob pena de amanhã ou depois todos sermos responsabilizados pela 
situação conflitante que se está criando e que se está deixando criar. 

Se há fraude, Deputado Onofre Santo Agostini, certamente que há 
fraudadores! Quem são? Por que são? Como agem? Temos que esclarecer! É 
importante! 

Neste momento olho para o semblante de cada um que junto comigo 
enfrentou essa viagem de mais de 12 horas de ônibus, e digo para que ninguém se dê 
por vencido, que baixe ou serene seus ânimos no sentido de que não está se fazendo 
alguma coisa. · 

A Justiça há de apreciar a causa! A Justiça há de identificar quem está por trás 
dessa farsa que se criou lá no Araça'i, porque aquela região, como bem disse aqui ao 
interpretar a Constituição, o Prefeito João, é de terras indígenas, as tradicionalmente 
ocupadas! E ad verbis exige uma interpretação clara, deixando de lado a exegética 
ou a hermenêutica jurídica, mas sim a clareza como o português está colocado nesse 
artigo da Constituição. E a ocupação, há mais de 70 anos, não existe e não existia na 
nossa região. 

Só para lembrar e deixar registrado, os agricultores que já vêm passando uma 
situação asfixiante pela própria política agrícola em si, mundial, não é privilégio 
catarinense, muito menos brasileiro, ainda têm que enfrentar, após horas e horas de 
labuta diária, com cansaço muitas vezes, ainda um estado de defesa da sua 
propriedade com as próprias mãos. Algo assim do século passado ou mais! 

O estado democrático de direito, as instituições que fazem parte do pacto 
federativo deveriam dar essa guarida, deveriam dar essa resposta! 

A situação, muitas vezes, por que passaram os senhores queridos agricultores, 
certamente há de ser, num futuro muito próximo, recompensado, porque a Justiça há 
de ser feita. Impostura não! Justiça social sim, como diz a faixa que está à minha 
frente e que todos podem ler. 

Não precisamos nos esconder! O DPD é uma organização civil sem fins 
lucrativos, é o movimento de defesa da propriedade e dignidade! É o meio legal que 
encontramos de bradar aos quatros cantos da terra para também dizer que queremos 
justiça! E não como uns e outros que muitas vezes, através da pressão, através de 
uma colocação um tanto quanto de afronta àquilo que a lei diz, acabam deturpando o 
sentido da palavra. 

Para não me estender e sabendo que tem mais oradores que querem fazer parte 
desta sessão, agradecemos de antemão a oportunidade que nos permitiu o Deputado 
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Onofre Santo Agostini e esta Augusta Casa de Leis, dizendo que o DPD é um 
movimento que nada tem contra os índios, contra a cultura dos nossos irmãos, muito 
pelo contrário, temos um respeito muito grande, mas também queremos ser 
respeitados dentro do que é o nosso direito. 

Vamos fazer valer dentro da lei, respeitando o estado democrático de direito, o 
diálogo e, acima de tudo, aquilo que todos nós devemos buscar, ou seja, a justiça. 

Muito obrigado! 
(SEM REVISÃO DO ORADOR) 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Onofre Santo Agostini) - Com a palavra o 

Sr. Derli Cardoso Fiuza, digníssimo Procurador da Funai, por até dez minutos. 
O SR. DERLI CARDOSO FIUZA - Excelentíssimo Sr. Presidente da 

Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina e demais autoridades que 
compõem a mesa, que não saberia decliná-las, as nossas saudações, senhores 
índigenas, senhores agricultores, Srs. Deputados e autoridades presentes, nós não 
preparamos nenhum discurso para o dia de hoje, porque apenas fomos convidados 
para participar dessa sessão especial. 

Queremos dizer que como representante da Funai nós temos uma obrigação 
legal e constitucional de atender os pleitos indígenas dentro de parâmetros 
eminentemente legais. 

Até agora não vi ninguém dizer desta tribuna que a Funai teria invadido terras 
de agricultores, nem poderia fazê-lo, nem os seus servidores podem fazê-lo; o que a 
Funai tem que fazer é cumprir com a sua legislação. 

A nossa dificuldade é muito grande porque é um órgão de atuação nacional, e 
nós estamos identificando e demarcando terras indígenas em todo o território. O 
prazo estabelecido na Constituição Federal é de cinco anos, mas isto não significa 
que a partir de 93 não poderíamos dar continuidade a esse trabalho, muito pelo 
contrário, temos que dar continuação. 

A nossa grande dificuldade reside talvez até no objetivo dessa assembléia de 
hoje, que é o de servir de um amortecedor das tensões sociais entre índios e 
agricultores. Se hoje sairmos daqui com uma alternativa, com um meio legal de 
evitarmos que haja conflitos e que se dê continuidade aos trabalhos demarcatórios e 
de identificações, nós seremos os primeiros a levar isso aos nossos superiores em 
Brasília, porque é o que todos nós queremos. 

A Funai não quer conflito, nem pode desejá-lo, entre índios e particulares, tem 
apenas a função de demarcar. Como é que funciona isso? As comunidades se 
reúnem e resolvem lutar pelos seus direitos. Procuram o Ministro da Justiça, o 
Presidente da Funai, o qual organiza um grupo de trabalho para ver se o pleito dos 
índios é viável, legítimo ou não, e aí os nossos servidores vão para campo fazer esse 
trabalho. 

Queremos dizer que a Funai não é dona da vontade dos índios; nós não 
detemos autoridade sobre os índios. O que nós podemos fazer é orientar, argumentar 
e por vezes até sugerir que os trabalhos sejam paralisados caso as invasões não 
cessem, como foi feito recentemente em Ibirama. 
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Esse, é o nosso compromisso, essa é a nossa função. A Funai existe para 
atender os interesses indígenas. 

Quero dizer aos agricultores que me sinto numa situação muito diferente dos 
demais, porque, além de ser filho de agricultores, a minha mãe é aposentada como 
lavradora no Rio Grande do Sul e também sou neto de uma índia Guarani. 

Então, tenho essa situação bem diferente e trabalho na Funai. Nós temos um 
respeito, temos uma preocupação muito grande com a situação dos agricultores e 
também dos índios. 

Sempre digo que duas etnias sobreviveram no Sul do Brasil, basicamente. O 
Guarani e o Kaingang. O Kaingang por ser descendente de guerreiro, enfrentava o 
perigo, e o Guarani era conhecido por nômade. O perigo vinha, e eles se retiravam. 

O Guarani ocupa o litoral do Rio Grande do Sul ao do Espírito Santo e o 
Kaingang ocupa a região que fica entre os Rios Tietê, em São Paulo, e Uruguai, no 
Rio Grande do Sul. 

Ao contrário do que as pessoas dizem, não pretendemos, não podemos nem 
temos como fazer isso: recuperar toda a terra que pertenceu aos índios num passado 
recente. O que nós queremos fazer e temos a obrigação de fazer é reservar, resgatar 
os últimos detalhes ocupados pelos índios numa vasta região. 

Nós temos consciência da grandiosidade que significa, que representa, para 
este Estado o trabalho dos agricultores. Mas quero dizer que a maior riqueza de uma 
Nação, de um Estado, é o seu povo. E esse povo não é só de agricultores. Santa 
Catarina tem essa peculiaridade. Ela é formada por italianos, descendentes de 
alemães, descendentes de indígenas. E nós entendemos que todas essas etnias podem 
conviver perfeitamente em harmonia. 

Temos limitações, temos dificuldades, mas como órgãos públicos que somos 
nós somos regidos pelo art. 37 da Constituição, que nos dá exatamente os princípios 
que regem a administração pública federal - entre eles, da legalidade, da publicidade. 
E se qualquer ilegalidade estivesse sendo praticada pela Funai e pelos seus 
servidores, certamente nós seríamos denunciados. E até agora nenhuma denúncia foi 
feita contra os servidores da Funai ou quanto ao órgão. Se não é tão rápido como os 
índios e os agricultores queriam, é porque também existe todo um processo que 
concede a todos os interessados o contraditório. 

Então, não podemos simplesmente decretar. Mas não é o caso do Oeste de 
Santa Catarina. Decretar que essa área será destinada a índios ... Não, é feito um 
estudo que vai caracterizar como sendo indígena ou não aquele local. 

Outra coisa que queria dizer é que uma demarcação de terra feita pela Funai 
não dá ou tira direito de ninguém. Não tira o direito do branco, nem dá o direito ao 
índio, apenas declara uma realidade existente. 

Gostaria de dizer que elaboramos um trabalho que pode sintetizar todo o 
trabalho da Funai feito na identificação de terras indígenas. 

(Passa a ler) 
"Aos índios, desde o Alvará Régio de 18 de abril de 1680, foi reconhecida a 

condição de primários e naturais senhores das terras do Brasil. O fundamento do 
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direito deles às terras está baseado no indigento, que não é direito adquirido mas sim 
congênito. 

Apesar desse reconhecimento, os índios foram lentamente sendo expulsos de 
suas terras, a princípio por omissão da Coroa Portuguesa e depois com o 
beneplácito, muitas vezes, Serviço de Proteção aos Índios. As terras dos índios 
conquistadas por guerra justa foram consideradas devolutas. 

A posse dos índios, em face da Lei nº 1850, não está sujeita à legitimação, 
porque não havida de ocupação. 

O Sistema de posse - terra realmente ocupada - veio, posteriormente, a ser 
imposto ao índio, mas não o beneficiou, em razão da dificuldade de serem 
encontrados vestígios da ocupação. 

O conceito de posse civil não pode ser aplicado aos índios. A posse deles é 
imemorial, dentro de uma visão sociológica e antropológica. 

Para identificar-se uma posse indígena é preciso observar se há, ainda, na área 
palpitante influência indígena, demonstrativa de que, há não muitos anos, os índios 
ali tinham o seu habitat - tradicionalmente a ocupavam - e que dali foram expulsos, 
à força ou não. 

As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse 
permanente (CF, art. 231, § 2º). 

As terras indígenas são bens públicos, mas 
não de uso comum, do povo, e sim dominicais, pois estão· incluídas como bens da 
União (CP, art. 20, inciso XI). 

A posse das terras indígenas pertence, exclusivamente, aos índios. Não sendo 
os índios proprietários das terras, não podem aliená-las. 

Destinando a Constituição as terras indígenas à posse permanente pelos 
índios, está a União igualmente impedida de aliená-las, reduzir áreas, ainda que 
obedecendo as exigências legais para alienação de bens dominicais. Também em 
razão dessa destinação constitucional, aos índios não é concedido o direito de 
transferir a posse que detêm, salvo hereditariamente. 

Só mediante emenda constitucional são admissíveis a alienação das terras 
indígenas e a transferência inter vivos da posse. 
Sendo aos índios assegurada a posse permanente das terras que ocupam, não há 
como perdê-la para terceiros, ainda que estejam estes de boa-fé (CF, art. 231, § 6º). 

A demarcação não dá nem tira o direito, apenas evidencia os limites das terras 
indígenas. As terras indígenas, como bens públicos, são imprescritíveis, 
impenhoráveis e não sujeitas a usucapião ou a qualquer oneração. 

O uso fruto das riquezas do solo, dos rios e dos lagos das terras ocupadas 
pelos índios a eles cabe exclusivamente. 

Áreas reservadas aos índios são terras estabelecidas pela União, 
independentemente de terem sido por eles ocupadas. 

As terras de domínio das comunidades indígenas são terras particulares 
adquiridas pelo índio ou pelos grupos tribais. As terras ocupadas pelos silvículas são 
as derivadas da posse imemorial." 

r: 

·" 

(' 
15 



,-. 
/ 

r> 

Este é um resumo que elaboramos para orientar os nossos servidores de como 
deve ser tratada e como deve ser conduzida a questão fundiária dentro do âmbito do 
Funai. 

Então, já finalizando, Sr. Presidente, queremos dizer que a nossa função, 
como órgão público, é essa: a Funai foi instituída para defender os interesses 
indígenas. E dentro das nossas limitações procuramos fazer valer seus direitos. 

Temos dificuldades, reconhecemos isso, mas gostaríamos de reforçar, neste 
momento, a nossa preocupação para que não haja conflito, para que como pessoas 
civilizadas que somos, operadores do direito, encontremos meios suasórios de dar 
continuidade a estes trabalhos sem ferir os direitos de quem quer que seja. 

Para finalizar gostaria de dizer que índios existiram em quase todos os países 
do mundo, que hoje inclusive obrigam o Brasil a proteger os índios, mas que no País 
deles já acabaram. É uma riqueza cultural que nós temos em Santa Catarina e que é 
o nosso dever, como civilizados que somos, de fazer preservar os interesses, os 
direitos dessas comunidades, para que amanhã ou depois nós não sejamos julgados 
pela história como um povo que acabou com uma civilização indígena, com a 
cultura indígena no Sul do Brasil. 

Muito obrigado! 
(Palmas) 
(SEM REVISÃO DO ORADOR) 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Onofre Santo Agostini) - Concedo a palavra 

ao excelentíssimo Sr. Dr. Victor Sebem Ferreira, digníssmo Juiz de Direito, neste 
ato representando o excelentíssimo Sr. Presidente do Tribunal de Justiça. 

O DR. VICTOR SEBEM FERREIRA- Excelentíssimo Sr. Deputado Onofre 
Santo Agostini, digníssimo Presidente desta Augusta Casa Legislativa. Tenho a 
honra de neste momento saudar o Presidente como um conterrâneo, a quem me uno 
em laços de parentesco, de amizade e a quem aprendi a admirar pela sua luta pela 
nossa terra, pela nossa região, por todo o povo catarinense e também pela sua luta, 
pelo seu companheirismo para com o Poder Judiciário de Santa Catarina. 

Quero cumprimentá-lo também por essa feliz iniciativa desta audiência 
pública, na qual um assunto tão palpitante e da maior relevância está sendo 
discutido. Com certeza da discussão, Sr. Presidente, nascerão as soluções. 

Senhores Deputados, senhores representantes do Ministério Público, 
advogados, demais autoridades, Prefeitos, demais autoridades que compõem a mesa 
e que se encontram na assistência, senhores agricultores, senhores indígenas, 
senhoras e senhores. 

A missão maior do Poder Judiciário é a solução dos conflitos, é a pacificação 
da sociedade, pacificação esta que deve ser feita com justiça. Essa missão que nos é 
outorgada, ela deve ser exercida em sua plenitude. Nem sempre isso é possível, mas 
buscando o cumprimento dessa missão tendo em mente a humanização da justiça e a 
efetividade da justiça, é que o Presidente do Tribunal de Justiça, em agosto no ano 
passado, houve por bem de implementar aqui em Santa Catarina o Juizado Agrário. 

Também por uma feliz coincidência, no dia em que o Sr. Presidente me 
convocou para esse missão (não sei se acertadamente), O Deputado Onofre Santo 
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Agostini se encontrava em uma audiência com o Presidente e foi testemunha da 
assinatura do ato que me nomeou como Juiz Agrário para o Estado de Santa 
Catarina, numa iniciativa pioneira no País. 

Com essa missão, com esse enfoque - filho também de agricultores, 
pecuaristas -, com esse objetivo de tentar pacificar, é que temos atuado no Estado 
todo. Vejo aqui o nosso Prefeito de Abelardo Luz, a quem tive o prazer de conhecer 
há pouco tempo, na tentativa de dirimir um conflito, também como o Dr. Sérgio lá 
em Abelardo Luz. Temos percorrido o Estado com essa missão. 

Talvez em razão disso é que o Presidente solicitou-me, impedido de 
comparecer devido a outros compromissos, que aqui viesse. 

Eu gostaria de fazer um esclarecimento aos agricultores que aqui se 
encontram, essa gente valorosa que com o seu suor tem garantido o alimento para 
todos nós que vivemos nas cidades, nas pequenas, médias, grandes, nas metrópoles 
e também aos índios, os nossos valorosos antepassados que, na realidade, se o 
conflito envolver direitos indígenas, a solução não está a cargo do Poder Judiciário 
do Estado, fica a cargo, como os senhores devem saber, da Justiça Federal, devido a 
uma prerrogativa de competência dos indígenas. 

Mas não estou dizendo isto para dizer que a Justiça Estadual, que o Poder 
Judiciário de Santa Catarina, com isso, quer se eximir da questão. Não, muito antes 
pelo contrário e a minha presença aqui é justamente para de alguma forma, se 
alguma forma houver, colaborar neste processo de solução pacífica do conflito. 
Estaremos sempre à disposição. 

Acima de tudo, eu penso que nós devemos entender que todos nós, índios, 
colonos, industriais, comerciantes, pretos, brancos, cafuzos, mestiços, todos nós 
somos cidadãos brasileiros e como tal todos nós devemos ter os nossos direitos 
respeitados e preservados. 

Acho que esse deve ser o ponto de partida para que haja um entendimento 
final, um entendimento pacífico, com respeito à ordem e às leis. 

Coloco-me à disposição para qualquer debate, para qualquer discussão que os 
senhores possam solicitar ao Poder Judiciário de Santa Catarina. 

Muito obrigado! 
(Palmas) 
(SEM REVISÃO DO ORADOR) 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Onofre Santo Agostini) - Eu agradeço a 

manifestação do ilustre magistrado Dr. Victor Sebem e gostaria de dizer a V.Exa. 
que foi feliz e sábia a idéia do Presidente do Tribunal em escolher V .Exa. para 
ajudar a resolver o problema agrário de Santa Catarina, os conflitos agrários. 

Concedo a palavra ao Presidente da Câmara de Vereadores de Seara, para 
posteriormente ouvirmos também o Cacique Ourides, representante dos índios e, 
também, o Prefeito de Cunha Porã, e finalmente o advogado de Abelardo Luz, para 
posteriormente ouvirmos os Deputados, a sua manifestação. 

Concedo a palavra, por até dez minutos, ao Sr. Valdir Georeta. 
O SR. V ALDIR GIORETA (Presidente da Câmara de Vereadores de Seara) - 

Quero cumprimentar o Presidente Onofre Santo Agostini e, cumprimentando o 
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Deputado, cumprimento todas as autoridades que se encontram aqui presentes neste 
momento. 

Quero cumprimentar esses agricultores, sofredores, que se encontram aqui, 
num dia, hoje, que não poderiam perder, que é na safra de colheita, e quem sabe até 
cuidar dos afazeres de casa, onde nós, políticos e Poderes Públicos, teríamos que ter 
resolvido o problema desses agricultores que hoje se encontram aqui nesta platéia. 

Quero cumprimentar os nossos Deputados da região, que muito trabalham 
para os Municípios da nossa região; cumprimento também aqueles das outras 
regiões, Prefeitos, Vereadores, que se encontram aqui, neste dia de hoje. 

Meus parabéns, Deputado! Só ássim se resolve os problemas sociais de um 
Estado e de uma Nação: trazendo a dor de cada cidadão, colocada em ato público, 
onde as autoridades máximas se encontram neste momento e também na parte da 
Justiça. 

Quero dizer que não me resta muito a falar, pois todos os que me antecederam 
falaram da real situação do povo de Santa Catarina, do sofredor agricultor que se 
encontra aqui neste momento. Eu faço minhas as palavras de todos aqueles que me 
antecederam. Mas deixo aqui uma denúncia, uma denúncia que só Poder Público e 
Judiciário podem resolver o problema de uma vez por todas. 

Foram massacrados 43 agricultores do Município de Seara, e são 17 a 18 
parceiros que estão desabrigados. A Funai não tem culpa nenhuma; diz o defensor 
da Funai que não tem nenhuma denúncia. Mas trago uma denúncia a público, onde 
eu relato o número dos processos. E gostaria que o Poder Público, que cuida do 
dinheiro público e também do dinheiro da Funai, do dinheiro do suor do povo 
brasileiro, aqui no processo nºs 484, 497, 485, 488 e 645, e tem muito mais ... Por 
que a revolta desse cidadão que aqui fala a todos vocês? Aonde uma casa de 
moradia, entre esses agricultores que foram citados ... 440% é a diferença de uma 
agricultor para outro, de moradias. Isso teria que ser levantado e fazer uma pesquisa 
a fundo, para ver aonde está a falha desses levantamentos. 

Árvores frutíferas, onde tem frutas que os agricultores cuidam e cultivam? 
1.250% a diferença de pagar para um agricultor e outro. Está no processo e é um 
processo que a Funai elaborou, levantou e pagou. 

Também na uva-japão é uma árvore também cultivada pelo agricultor, porque 
não vem do mato, onde tem mato nativo não se cria, a diferença é de 1.150% pago 
por um agricultor e outro. Na pastagem também há 150% da diferença paga a um 
agricultor e a outro. 

A minha revolta não é contra índio nem agricultores, sempre fui um cara que 
trabalhei como Presidente da Comissão daqueles agricultores, com boa-fé, mas que 
seja paga com honestidade séria todo o trabalho e o suor daquele agricultor. E a 
Funai vem dizendo que a responsabilidade do reassentamento era do Incra. 

Senhores, o Incra também cumpriu com a sua missão mentirosa, porque ele 
comprou duas áreas de terra em Abelardo Luz, para cumprir o reassentamento dos 
agricultores que queriam ainda plantar alguma coisa na terra. Meus amigos, é muito 
doloroso cidadãos de 50, 60 anos, que começaram a trabalhar, a lutar que nem o meu 
pai e que nem o pai de tantos agricultores que estão aqui ... 
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Reassentaram os agricultores, compraram uma gleba de terra, que custou 
1.300 o hectare da terra nua, fora as benfeitorias lá em Abelardo Luz. O Prefeito não 
me deixa mentir. Fizemos um acordo, onde os agricultores de Seara formariam uma 
cooperativa, porque os agricultores de Seara não se criaram embaixo de lona, eles 
trabalharam para construir a casinha onde eles estavam morando. Mas ao pessoal do 
MST, organizadíssimo, invadiu a área e atropelou os agricultores em Abelardo Luz. 
Temos provas nos Autos do processo. É só ir na Justiça Federal em Chapecó, porque 
tem. 

Se quisermos retirar os agricultores que entraram lá para trabalhar e tentar 
pelo menos suspirar um pouco na terra, tivemos que pegar a Polícia Militar e o 
delegado de Abelardo Luz para retirar ... Esse foi o papel que o Incra nos fez 
documentado. 

Srs. Deputados e Justiça, não é justo que esses agricultores que estão aqui, 
levados muitas vezes por lideranças que querem se aproveitar para amanhã ou 
depois estar na situação que ele está ... 

Um agricultor de 1.500 a 2.000 sacos de milho perdeu a sua esposa de 
desgosto ( e aqui eu falo porque ele fala na imprensa e tiveram oportunidade de ouvir 
muita gente) e hoje está cortando grama no jardim da cidade do Município de Seara. 
Quem não quiser acreditar compareça em Seara. 

Dizendo todas essas palavras da maneira da minha escola. Muitas vezes com 
um português não muito correto, mas os agricultores me entendem e a Justiça me 
entende, quero deixar aqui a revolta desses 43 proprietários e a revolta também dos 
arrendatários. E aqueles que estão em Abelardo Luz estão pedindo ao Banco da 
Terra para voltar para Seara. Acontecem diariamente reclamações. 

Depois dizem os entendimentos que os Gioreta só queriam baderna. Eu era contra 
essas injustiças. Eu sabia que um dia eu teria uma oportunidade de vir aqui dizer que 
houve essa diferença e que daria para corrigir. Mandar os caras irem ver se as 
árvores de uma pessoa ou outra tinha o mesmo sabor ... Essa é a minha indignação, a 
revolta do povo de Seara e dos Prefeitos e Vereadores. 

Caros Deputados, vocês têm voto na mão, seja Governo do Estado ou Federal, 
seja a Justiça que for. Não vão fazer nossos agricultores perder tempo e vir até a 
Assembléia Legislativa. Tomamos as medidas que vocês sabem que é na maneira do 
voto junto ao nosso Governo, ao Ministro e ao Presidente da República. 

Peço desculpas se alguém se ofendeu com o que eu falei, mas eu não falei nada 
do que está provado neste documento. 

(Palmas 
(SEM REVISÃO DO ORADOR) 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Onofre Santo Agostini) - Com a palavra o 

representante dos índios, Cacique Ourides e Vice-Prefeito Ipuaçu. 
O SR. CACIQUE OURIDES - Gostaria, Sr. Presidente, com todo o respeito, 

que não me trate como Vice-Prefeito, mas como Líder do povo indígena que tanto 
merece. 

Eu queria cumprimentar V .Exa., Presidente, as autoridades que compõem esta 
mesa e os Deputados, os companheiros, os amigos, os agricultores, que também 
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sofrem a mesma pena do povo indígena. Quero dizer aos senhores que me 
antecederam, aos Prefeitos, às autoridades, ao Judiciário ... 

Sr. Presidente, Santa Catarina está passando por um momento difícil e como 
um brasileiro tenho coragem de ser Líder e dizer ao senhor que precisamos fazer 
justiça, que ao longo dos 500 anos só deixaram tristeza para os índios. Por quê? 
Todos os catarinenses sabem. Não precisa repetir. Não precisa dizer aos 
Parlamentares que Santa Catarina não era de índios. Era, sim. 

Por aqui passaram pessoas que falaram e com um preconceito tão forte não 
defenderam em um minuto a causa indígena. 

Sou membro do Comitê Contra o Racismo, Sr. Presidente e digo que em Santa 
Catarina há racismo. O Plenário está cheio e há um só elemento para defender 9.800 
índios que ainda existem no Estado. 

É de competência, sim, dos Legisladores fazer uma Constituinte Estadual que 
deve direito a todos. Um povo que é milenar no Estado, ao longo de 100 anos, ainda 
é massacrado. Na gíria indígena branco não morre e sim índio. 

A prova disto é que o meu amigo, o Prefeito de Abelardo Luz, citou, o 
Decreto nº 7 de 1902. É claro, Sr. Prefeito, de que o preconceito prevalece. As 
Constituintes anteriores não foram respeitadas por isto. Não é respeitado o direito de 
cada cidadão, porque as Constituições anteriores não foram respeitadas e por isto 
não são respeitadas as atuais leis. 

Se queremos fazer justiça, quero deixar claro, temos que respeitar o direito de 
cada cidadão, porque os índios só respeitaram os cidadãos que chegaram no Brasil, 
mas não teve um que respeitasse e defendesse a tese dos índios. 

Éramos milhares de índios catarinenses. Somos 9.000. É lamentável um 
Cacique vir aqui e dizer que não queremos mais morrer, pelo amor de Deus. Temos 
uma vida pela frente. Gostaríamos de ser pequenos agricultores. Se não somos é 
porque não nos deram liberdade para tanto, porque não respeitaram os direitos que 
dão aos agricultores e não a nós. Ainda somos considerados, como foi citado, 
silvícolas, porque não nos respeitam. 

O decreto de 1902, por um trabalho dos índios, fez a linha, na época, 
Clevelândia até o Porto Goioen. Foi pago este território de 76 mil hectares pelo 
trabalho dos índios. Isto foi em 1884. Por isto é que foram feitas escrituras 
posteriores em 1919. Por quê? Porque foi criado o Estado Catarinense. 

A Constituinte anterior, da época da Província, não foi respeitada. 
Desejo que respeitem o direito de cada cidadão indígena e catarinense. Cada 

agricultor tem o mesmo valor. É ser humano e tem alma. Temos que pensar. 
Não podemos entrar num conflito, pois a responsabilidade é de cada um. Não 

é só minha responsabilidade, que sou Cacique, tirar o meu povo de sua terra 
originária, deixar o agricultor entrar e daqui a pouco matar o miserável do índio pelo 
preconceito, pelo impacto que dá na vida dele. 

Temos que reservar o impacto que dá quando duas fanu1ias não se encontram 
bem, porque o índio quantas e quantas vezes ... O exemplo está no Mato Grosso do 
Sul, com os índios Caioá, de desgostoso por não terem terra, porque estão sendo 
roubadas as suas terras - essa é a palavra do índio-, ele se enforca e se mata! - 
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Será que é isso que os Parlamentares catarinenses querem?! Será que é isso 
que o povo catarinense quer?! Eu, Cacique, não quero que um agricultor suba no 
galho de um pau e se enforque, como também não quero que o meu povo indígena 
faça uma barbaridade dessa. 

Por isso, acredito na Justiça brasileira, acredito nas autoridades, porque onde 
me coloco, faço justiça. Não faço injustiça com ninguém! Onde tem coisa errada 
indígena, tento me aproximar para consertar e não difamo ninguém, porque todos 
nós temos o direito de viver. Temos, sim, cabeça e sabemos lutar pelos direitos, mas 
com uma condição: não precisa haver violência no meio de nós. 

Agora, nós sempre fomos atacados. A prova está aqui, pois todas as pessoas 
que me antecederam atacaram-me. Atacando o povo catarinense indígena, estão 
atacando a minha pessoa e eu, aqui de frente, observando, sem direito a me 
defender; só estou me defendendo agora. 

Agora, vou dizer aos senhores: já pensaram em indenizar o impacto que 
deram à vida do índio? Já pensaram nisso? Ninguém pensou! A vida do índio que 
morreu, alguém pensou, que conservou todo o Estado brasileiro coberto de fruta, de 
mata, de caça, de pesca para os senhores sobreviverem hoje com um ambiente 
sadio? Já pensaram em indenizar isso e não muitas vezes jogando um ser humano 
contra o outro? 

Eu nunca joguei um ser humano contra o outro, seja índio, seja branco, seja 
negro, seja quem for. O ser humano tem a hora falha, mas nós precisamos nos 
agarrar, porque precisamos fazer uma qualidade de vida melhor. 

É isso que gostaria de frisar: que cada cidadão catarinense, cada agricultor, 
antes de pensar uma besteira raciocine sobre o que este Cacique está falando, que 
não quer guerra com ninguém. Precisamos dar liberdade a todos e dar o direito e 
respeitar o direito de cada um. 

Muito obrigado! 
(Palmas) 
(SEM REVISÃO DO ORADOR) 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Onofre Santo Agostini) - Queremos dizer ao 

Cacique Ourides que fizemos referência de que o ilustre Cacique é Vice-Prefeito 
porque efetivamente é. Mas o trato com todo o respeito como índio e tenho uma 
grande admiração. E nenhum de nós que aqui se encontra deseja a extinção dos 
índios mas, sim, o respeito a eles, preservando o direito dos outros. 

Com a palavra o Mauro de Nadal, Prefeito de Cunha Porã. 
O SR. MAURO DE NADAL (Prefeito de Cunha Porã)-Meus cumprimentos, 

minha saudação ao excelentíssimo Presidente, Deputado Onofre Santo Agostini, E 
em seu nome, se assim me permitir, gostaria de estender os cumprimentos 
carinhosos aos demais componentes deste palanque oficial, Srs. Deputados, 
Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, sociedade e, em especial, os meus 
cumprimentos muito calorosos aos senhores agricultores e às agricultoras que hoje 
se fazem presentes. 

Primeiramente, Cacique, gostaria, quem sabe, de referendar de uma outra 
forma aquilo que as pessoas trouxeram nos seus pronunciamentos. Na verdade não 
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foi uma discriminação, no meu entender, porque da mesma forma como dói para um 
segmento social tenho certeza de que também dói para aquela sociedade que, a meu 
ver, também está sendo discriminada, porque temos os nossos agricultores. 

Eu pergunto: qual a entidade nacional que defende diretamente o pequeno 
agricultor? Qual a organização internacional que vem em busca do bem-estar social 
do pequeno agricultor, principalmente desses agricultores que estão vivendo no dia 
a-dia a dor de ver aquele sonho de anos de seus familiares simplesmente se esvair? 

Acho que também por esse lado existe discriminação. E a intenção nossa não 
é discriminar, de forma alguma! A intenção nossa, principalmente como 
representante da sociedade que nos constituiu, é dar conforto e condições de vida 
àquelas pessoas que hoje representamos e que produzem. Essa é a preocupação 
maior, 

Falo com conhecimento de causa, Sr. Presidente, porque tempos atrás 
trabalhei nesta Casa, na assessoria da Bancada do PMDB. E por diversas vezes 
pudemos acompanhar debates inflamados em busca do melhor para o povo 
catarinense. 

Muitas das vezes vimos a platéia aqui jogar coisas em nossos Parlamentares, 
ofender a integridade dos nossos Parlamentares, e o que vemos hoje nesta tarde? 
Agricultores, pessoas humildes em silêncio! Com certeza esse silêncio fala muito 
mais alto do que aquela falta de educação que existia no passado! 

Então, que isso sirva como um ponto de interrogação na vida das pessoas que 
podem decidir alguma coisa, principalmente pelos pequenos agricultores da região 
Oeste. 

Falo do Município de Cunha Porã, falo do Município de Saudades, porque são 
os dois Municípios que conhecemos. Não quero debater questão indígena afora os 
limites dos nossos Municípios. 

Lá, tenho certeza e se não tivesse não estaria aqui hoje, não é terra de índio. 
Lá é terra de colono trabalhador, colono que conquistou a terra com trabalho, colono 
que conquistou a terra com muito amor. 

Tenho certeza de que nenhum dos senhores vai perder o direito à sua 
propriedade, porque se assim fosse não precisávamos ter Constituição Federal, não 
precisávamos ter o Código Civil Brasileiro! 

Sairemos daqui hoje contentes e fortalecidos porque temos na presença do 
Presidente Onofre Agostini a força de que o Parlamento catarinense está junto com 
os nossos agricultores na defesa da sua propriedade. 

Por isso nos descolamos quase 700 quilômetros, para vir aqui nesta tarde 
ouvir que os Parlamentares catarinenses também estão preocupados com o nosso 
Oeste. 

Temos uma legislação que nos apóia, temos os nossos Parlamentares, temos 
as autoridades políticas do Estado de Santa Catarina caminhando ao nosso lado. Não 
temos razão para temer. Temos uma organização criada pelos próprios agricultores 
para defender a sua propriedade, e não veio dinheiro de fora para fortalecer essa 
organização. Não precisamos de mais nada! Só levantar a cabeça! Vamos voltar 
felizes para a nossa região Oeste! 

,,.- 
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Tenho certeza e convicção de que os nossos agricultores continuarão e serão 
eternamente proprietários de suas terras na região Oeste. 

Muito obrigado! 
(Palmas) . 
(SEM REVISÃO DO ORADOR) 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Onofre Santo Agostini) - Com a palavra o 

Sr. Cláudio Dutra Fontanella, Procurador-Geral da República em Santa Catarina. 
O SR. CLÁUDIO DUTRA FONTANELLA - Inicialmente, gostaria de 

cumprimentar o Deputado Onofre Santo Agostini, em nome de quem tomo a 
liberdade de cumprimentar os demais membros da mesa e os demais participantes 
desta sessão especial. 

Cumprimento-o também pela iniciativa do ato, em virtude do qual cabe a toda 
sociedade, em especial aos Poderes constituídos, tomar a iniciativa de compor os 
conflitos e interesses antes que se choquem, antes que a questão tenha de ser levada 
ao Judiciário. 

É em virtude disso que todos estamos aqui, seja de um lado a comunidade 
indígena, sejam os agricultores e os demais defensores de seus direitos. 

Não fiz nenhum discurso à semelhança do defensor dos agricultores, que até 
mesmo citou um autor estrangeiro para iluminar o seu discurso inflamado, mas 
gostaria de dizer qual é o papel do Ministério Público na questão e qual é o papel do 
Ministério Público Federal em especial, que é o órgão o qual represento. 

O art. 129 da Constituição diz que compete ao Ministério Público a defesa dos 
interesses e direitos indígenas. A Lei Complementar nº 75 que rege a atuação do 
Ministério Público Federal repetiu esse dispositivo constitucional, dando a ele a 
prerrogativa e o dever institucional de defender interesses indígenas, mas a lei 
ordinária que regula a atuação dos Ministérios Públicos estaduais não repetiu esse 
dispositivo. 

Então, interpretando a legislação pátria, compete principalmente ao Ministério 
Público Federal defender os direitos e interesses indígenas. Tanto assim é que a 
própria Lei Complementar nº 75, mais adiante, estendeu a atribuição deste 
Ministério Público Federal para atuar até mesmo onde ele não tem atribuição 
ordinária, que é perante as Justiças dos demais Estados da Federação. 

Assim, quando tocar em defender interesses e direitos indígenas, poderá o 
Ministério Público Federal, até mesmo extraordinariamente, vir atuar perante a 
Justiça dos demais Estados da Federação. 

Colocado isso, deve ficar claro que antes de dispor esse dever institucional, a 
Constituição nos diz no seu art. 127 o seguinte: "Compete ao Ministério Público 
brasileiro defender a ordem jurídica e social". Portanto, antes de defender em 
especial o direito indígena, compete a todo Ministério Público brasileiro, quer ele 
Federal, quer ele Estadual, defender a ordem jurídica e social. 

E o que temos por ordem jurídica e social? É a defesa primeiramente da 
Constituição brasileira, porque é ela que rege todos os demais direitos 
infraconstitucional. É a Constituição que diz se determinada norma ou decreto 
anterior será ou não recepcionado pela ordem jurídica vigente e a Constituição 
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também que serve de sustentáculo para todos os demais ordenamentos legais 
nacionais. 

Assim defendendo a ordem jurídica e juntamente a ordem social, compete ao 
Ministério Público, quer judicialmente, quer extra-judicialmente, como se está 
fazendo agora, não só fazer assegurar a Constituição, mas também aqueles 
princípios que traz no seu bojo, como o combate ao racismo, a defesa e a obediência 
das demais institucionais nacionais. 

Em toda a minha atuação os indígenas e os demais cidadãos do Oeste 
catarinense sabem que lá trabalhei por cinco anos e agora estou atuando 
extraordinariamente. E esta é a razão que estou representando o Ministério Público 
Federal neste ato, eis que sempre impugnei pela composição dos interesses. 

O maior exemplo foi o acordo que firmei na questão da invasão de terras de 
Saudades. Quem é de Saudades e está presente pode comprovar. 

Com isso, gostaria de finalizar no seguinte sentido: que compete a todos nós, 
participantes, aqui tentar achar uma composição adequada a situação. Uma 
composição que não traga prejuízos nem aos agricultores é nem a comunidade 
indígena. Tentar compor como civilizados que somos, como colocou o Cacique 
Ourides, um ajuste que saia adequado a todos, mas que principalmente que obedeça 
a Constituição, que adequada ou não, correta ou não, emendada ou não, é a que 
temos e devemos respeitá-la. 

Muito obrigado! 
(Palmas das galerias) 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Onofre Santo Agostini) - Com a palavra o 

Prefeito de Abelardo Luz para poder justificar o que foi dito pelo Cacique. 
O SR. JOÃO MARCOS ROSA - Quero colocar ao líder indígena, Ourides, 

pessoa que respeito. Acho que houve um mal entendido não sei se no meu 
pronunciamento ou no seu entendimento. A platéia que me ouviu claramente viu que 
não houve nenhum ataque à comunidade indígena. Aliás, frisei que o direito dos 
índios devem ser respeitados pela sua história, mas o direito dos agricultores, que é a 
escritura que foi concedido por um órgão público, também deve ser respeitada. 

Esse foi o meu pronunciamento. E cabe ao senhor e a mim, falo aqui do 
Município de Abelardo Luz, não falo dos demais, porque não conheço a questão a 
fundo. Eu como Prefeito e o senhor como Vice-Prefeito do seu Município, apesar de 
o senhor dizer que não é mais Vice-Prefeito, e não quer ser tratado como Vice 
Prefeito, mas como autoridade constituída no seu Município, o senhor também tem 
a responsabilidade juntamente comigo de tentarmos resolver estas questões, que 
estão se acumulando lá no meu Município de Abelardo Luz, onde índios, talvez da 
sua aldeia, estão ocupando terras antes de serem demarcadas. 

Então, também cabe ... Vejo aqui o Presidente da Câmara de Vereadores de 
Ipuaçu e alguns Vereadores de Ipuaçu que suas terras também foram invadidas. Mas 
não quero falar de Ipuaçu porque não conheço a questão. Mas cabe a nós, eu, como 
Prefeito, constituído pelo povo de Abelardo Luz, defender os interesses do meu 
Município assim como os Prefeitos que me antecederam. E ao senhor como Vice- 
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Prefeito de Ipuaçu e acho que merecidamente a sua investidura no cargo também 
tem reciprocamente este compromisso. 

Quero dizer mais, Presidente: que na comunidade do Canhadão, defendo esse 
direito, o ex-Presidente Ernesto Geisel em 1972 esteve em Chapecó entregando 
título da terra. E quem pegar os jornais da época vai ver essas palavras do então 
Presidente: toma seu título e vai trabalhar. 

Quer dizer, são esses direitos que defendo. Não agrido os índios de forma 
nenhuma, porque se olharem a minha antecedência, bem perto de mim, vamos 
encontrar também minha antecedência indígena. E respeito o seu povo como 
respeito a qualquer cidadão da minha terra. Se eu não tivesse esse respeito por certo 
não teria sido reeleito no Município onde tem um maior assentamento no Sul do 
Brasil e onde existe uma discrepância muito grande no aspecto político. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Onofre Santo Agostini) - Concedo a palavra 
ao Deputado Moacir Sopelsa, que se assim desejar também terá o prazo que será 
estipulado para, no final dos debates, sair daqui desta reunião porque isto está sendo 
taquigrafado, está sendo documentado. Nós levaremos isto aos representantes de 
Santa Catarina no Congresso Nacional e também ao Sr. Presidente da República, ao 
Presidente da Funai e também ao Ministro da Justiça para que tomemos algumas 
medidas e decida-se de uma vez por todas esse impasse criado aos colonos e aos 
índios da região. 

Com a palavra, o Sr. Deputado Moacir Sopelsa. 
O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA - Deputado Onofre Santo Agostini, 

nosso Presidente, quero cumprimentá-lo, deixar aqui, os meus sinceros 
cumprimentos pela Audiência Pública que V.Exa., nos dá oportunidade de ver aqui 
em nossa Assembléia Legislativa no dia de hoje. 

Quero saudar os Srs. Deputados, os Srs. Prefeitos e todos os representantes 
das entidades já nominadas aqui pelos que me antecederam e também pelo nosso 
protocolo. Quero saudar os representantes dos índios e também aos nossos 
agricultores, os senhoras e senhores. 

Se fôssemos falar aqui, Deputado Onofre Santo Agostini, iríamos repetir 
praticamente ou quase tudo aquilo que já foi dito aqui. 

Primeiro o meu respeito, o meu reconhecimento ao direito, Sr. Cacique, dos 
nossos índios, mas também que seja permitido e que tenhamos aqui o 
reconhecimento e defendermos aquilo que é direito dos nossos agricultores. 

Ouvi falar de escrituras de 50, 60 ou 70 anos e quero dizer que naquela época 
os Governos que administravam o Estado de Santa Catarina e o nosso País, devem 
ter, na época, Srs. Deputados, expedido uma carta autorizando as colonizadoras a 
escriturar estas terras para os nossos colonos. 

Se formos procurar e ver que estamos prejudicando com aquelas cartas 
expedidas, autorizando as escrituras aos nossos agricultores, se na época incorremos 
no erro, prejudicando os índios, quando foi dado posse aos agricultores de terras 
indígenas, não será agora que vamos reparar tirando as terras dos nossos agricultores 
e devolvê-las aos índios. 
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Precisamos não com erro reparar o outro, mas não cometendo outro. 

Precisamos fazer justiça e se preciso for, devolver estas terras aos índios, os nossos 
agricultores precisam ser indenizados. 

Não conheço nenhum agricultor e nunca me foi falado que algum agricultor 
tenha ganho sua área de terra, mas sei que todos com o seu trabalho e o da sua 
fann1ia, compraram essas áreas de terra. 

Quero dizer do respeito e da importância do índio em preservar a história 
indígena do nosso Estado e do nosso País, mas também dizer da importância que 
tem o nosso agricultor. A propriedade que foi adquirida, a vida que ele tem junto 
com a sua comunidade hoje, dificilmente estaríamos tirando esse agricultor da sua 
propriedade para reassentar. 

Temos um projeto de lei que tramita nesta Casa, desde os primeiros dias do 
mês de fevereiro de 2001, de um acordo que tiramos de uma audiência pública que 
fizemos através da Comissão de Agricultura, quando estavam presentes os 
representantes dos agricultores e também dos índios, e de autoridades constituídas 
do nosso Estado, para que se encontrasse uma solução. 

Entendo que devemos encontrar essa solução, mas quero dizer que este 
projeto de lei não é de autoria de um ou de outro Deputado, mas da Comissão de 
Agricultura e que daria oportunidade ao Governo do Estado de poder indenizar os 
nossos agricultores que precisassem ser desalojados das suas propriedades por estas 
áreas pertencerem aos índios. 

No projeto de lei inclusive dissemos que poderiam ser reassentados 
agricultores. E quero deixar, Srs. Prefeitos, o meu reconhecimento hoje de que 
deveríamos inclusive mudar este projeto de lei, pois acho que não devemos colocar 
"reassentar os nossos agricultores", porque o nosso agricultor está fixado na sua 
propriedade. 

Quem sabe devemos tirar daqui um projeto de lei que dê o direito, que 
autorize o Governo do Estado. E se esse entender que não é o dever dele, que não é 
obrigação dele, que cobre do Governo Federal a indenização justa e correta para as 
propriedades dos nossos agricultores. 

Se temos que devolver, e repito, o respeito que devemos ter com os nossos 
índios, mas também 
devemos ter com aqueles que compraram e que pagaram a sua propriedade. 
Portanto, esse projeto de lei que apresentamos e que tem a assinatura de mais de 20 
Deputados para que o projeto pudesse tramitar Deputado Onofre, quem sabe seja 
melhorado, quem sabe seja encontrada uma outra solução para que, nós, 
Parlamentares, possamos dar ao Governo do Estado a oportunidade de indenizar os 
nossos agricultores. 

Se o Governo do Estado entender que não é o seu dever, que se busque junto 
ao Governo Federal a oportunidade de dar ao nosso agricultor a segurança da sua 
propriedade como está na Constituição e como está a segurança da propriedade do 
índio. Que também o agricultor, aquele que adquiriu a sua terra, que tem a escritura 
da sua propriedade, aquele que trabalhou para adquirir essa propriedade possa de 
uma forma justa ser indenizado para poder colocar a sua farm1ia naquele meio que 
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ele vive hoje, ou no meio onde ele sinta-se bem e possa continuar produzindo como 
está produzindo hoje. 

Portanto, deixo ao finalizar as minhas palavras de reconhecimento a todos os 
senhores que aqui vieram. Reconhecimento ao Sr. Presidente, Deputado Onofre 
Santo Agostini, que nos deu a oportunidade de ver mais uma vez os agricultores 
com dificuldades e o representante dos índios. 

Vejo sempre que brigamos para adquirir uma propriedade. Agora estamos 
lutando, estamos trabalhando, para manter essa propriedade. É uma injustiça o que 
está se fazendo contra os nossos agricultores, que com muito suor, com muito 
trabalho adquiriram essa propriedade. 

Portanto, esta Casa que é a responsável para fazer as leis, independente de 
Partido Político ... Hoje quem governa o Estado é o Partido "b". Amanhã, pode ser 
do Partido "c". Nós precisamos aqui criar oportunidades para assegurar o direito de 
todos os cidadãos, sejam eles indígenas ou agricultores. 

Muito obrigado! 
(Palmas) 
(SEM REVISÃO DO ORADOR) 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Onofre Santo Agostini) - Concedemos a 

palavra ao ilustre Deputado Afonso Spaniol. 
O SR. DEPUTADO AFONSO SPANIOL - Sr. Presidente, Srs. Prefeitos, 

Vice-Prefeitos, Advogados, representantes da Funai, meu amigo Ourides, Cacique 
da reserva de Ipuaçu, agricultores, Deputados, lideranças aqui presentes. 

Em primeiro lugar quero deixar bem claro que ninguém de boa-fé - somos 
todos gente de bem-, quer o conflito, quer discriminar ninguém. Isso quero deixar 
bem claro. 

Sabedores todos somos de que nesses 500 anos os indígenas foram alvo de 
massacre, perseguições e injustiças cometidas na história do Brasil. Mas não foram 
os pequenos agricultores que cometeram essas injustiças. Acho até que o Governo 
do Estado, que as instituições públicas hoje devem já pedir desculpas, pedir perdão a 
tanta angústia que está sendo causada aos agricultores. A questão que pessoalmente 
mais conheço, é a envolve aquele conflito de Saudades e Cunha Porã. 

Por isso acho que o Poder Público deve um pedido de desculpas por tantas 
noites mal dormidas ou não dormidas dos nossos pequenos agricultores. Deve um 
pedido de desculpas, porque no dia de hoje, quando todos pretendiam e queriam 
estar trabalhando nas suas atividades, precisam se deslocar para Florianópolis para 
esse debate, para tratar desta questão. 

Aliás, uma questão, que, pensando, cá para mim, ela não existia há algum 
tempo. Foi um conflito que apareceu, não sei como, instigado ou trazido por quem? 
Esta é uma pergunta que eu, às vezes, me faço, porque estou neste trabalho, nesta 
jornada de Deputado Estadual há dez anos e meio. E nesses anos todos tenho 
percorrido aquelas comunidades de Saudades, Araçá, Cunha Porã, Humaitá, aquelas 
próximas da fronteira, fui a Cristo Rei e nunca me ocorreu que existisse. De repente, 
da noite para o dia, alguém, ou alguns, não sei como, surgiram com esta questão 
polêmica naquele Município. 
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Então, a primeira reflexão que eu faço: como?! Se somos contra, se estamos 
aí para apaziguar e tentando resolver os conflitos, como, de uma hora para outra, 
numa região pacífica, ordeira, trabalhadores, agricultores que apenas querem 
produzir, como dizem os cartazes, apenas queremos paz, queremos sossego, surgiu 
um problema! É o primeiro questionamento que me faço. 

Até quero fazer menção a livros que dizem que escrevem a história, mas que 
as vezes muitos escrevem a história segundo a sua versão, outros lêem a história 
segundo a sua verdade. 

Senhores agricultores quero citar o livro Chucrute, Churrasco e Jaraqui, de 
autor desconhecido, Luiz G. Lauschner, hoje morando em Manaus, no qual um 
alemão descobrindo o Brasil, relata a história das comunidades de Cunha Porã, 
Maravilha e Campo Erê. Cito a página 67, que conta a história de um personagem, 
Guilherme Gruber, (talvez os mais velhos até o conheçam) que morava na linha 
Humaitá e tinha um pequeno comércio, ou seja, construiu a primeira serraria - 
segundo relata esse livro que fala da história de Cunha Porã. Depois se transferiu 
Maravilha. 

No seu livro, quando ele fala da história de Cunha Porã, numa página diz 
assim: os amigos o receberam com uma calorosa recepção, quando veio do Rio 
Grande morar em Cunha Porã. Ali estavam os Srs. Avelino Renner, Helmut e 
Bernardo Bartz, Leão Kusbich, Arnold Krambech e a família Albrecht e até o Dr. 
Benica Lena, que era naquela época um farmacêutico, que não falava alemão. 

Então, quero fazer menção a este livro para dizer que a história de Cunha 
Porã, de Saudades e de toda aquela região já foi escrita sem nenhum tipo de 
sentimento, de discriminação ou de injustiça. Apenas os moradores, os agricultores, 
os pioneiros, falam da Colonizadora, o mesmo nome que o Prefeito citava 
anteriormente, a Colonizadora Sul Brasil, que vendia aquelas terras. 

Estou trazendo à luz esta documentação, esse livro que esse autor escreveu 
sobre as terras de Cunha Porã. E na minha concepção, de uma pessoa como vocês, 
pessoa de bem, acho descabível, nós, como todos já falaram, termos adquirido essas 
terras de boa-fé e de uma hora para outra vermos esse direito colocado em perigo. 

Também estão presentes autoridades, representando a Secretaria da Justiça e 
acho que temos que sair daqui, hoje, com alguma coisa encaminhada. Os 
agricultores já foram recebidos pelo Governador numa audiência, que 
acompanhamos juntamente com o Deputado Hemeus de Nadal; fomos a Brasília 
numa audiência com o Ministro e com as autoridades federais. Mas fica claro 
quando o representante da Secretaria da Justiça diz que eles fazem o meio de campo, 
tentando articular de forma pacífica. 

Mas são palavras muito evasivas na minha concepção, muito fáceis de dizer. 
Tem que dizer qual é a interpretação que eles fazem exatamente do art. 231, da 
Constituição Federal, que no meu modo de ver, não tenho dúvidas, qual a 
interpretação da Justiça sobre este artigo que diz claramente, que são reconhecidas 
aos índios, entre outras coisas, os seus direitos originários sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam. Então, acho, que o Poder Público deveria se manifestar, 
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de forma clara e transparente, como também na sua interpretação sobre esta lei. No 
meu modo de ver, não sou jurista, mas está muito límpido, muito claro e cristalino. 

Então, às vezes falamos muito pela tangente - como se diz na gíria - e temos 
que assumir uma posição muito clara, sem discriminar ninguém nesta questão 
específica. Daquela questão de Saudades e Cunha Porã, não vejo como essa 
angústia continuar. Esta questão deve ser resolvida, pois os nossos pequenos 
agricultores não merecem aquilo que eles estão passando nesses dias, meses e anos. 
Isso nós vamos ter que resolver com objetividade e com justiça, acima de tudo. 

Muito obrigado! 
(Palmas) 
(SEM REVISÃO DO ORADOR) 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Onofre Santo Agostini) - Com a palavra o 

próximo orador inscrito Deputado Gelson Sorgato. 
O SR. DEPUTADO GELSON SORGATO - Sr. Presidente; Srs. Membros 

que compõem a Mesa já nominados; Srs. Prefeitos Municipais; João Marques da 
Rosa, representante da microrregião da Mae; Celso Maldaner, do Município de 
Entre Rios; Cacique Ourides, representando o Ipoaçú e a área indígena; Prefeito de 
Cunha Porã, o Mauro; o Prefeito de Saudades e os demais componentes da Mesa; do 
Ministério Público; da Secretaria de Justiça e Cidadania; representante da Funai e o 
representante dos pequenos agricultores. . 

Cumprimentar os meus colegas Deputados Estaduais; os Srs. Vereadores; 
Presidente da Câmara; Vice-Prefeito; aos agricultores presentes o nosso respeito; 
enfim, cumprimentar todas as autoridades. 

Ouvindo todos os oradores, fiquei matutando também sobre essa questão dos 
nossos pequenos agricultores, que são o celeiro do Oeste catarinense e de Santa 
Catarina. 

Nós, que somos um Estado produtor de alimentos para este País - mesmo 
tendo uma área territorial de 1, 1, somos o 5° produtor de alimento desse País - temos 
a obrigação de proteger o nosso produtor. E qual é a forma, se em 1960 nós 
tínhamos 66% da população rural e hoje nós temos 21 % e no ritmo que está indo 
vamos ficar reduzidos a 10%? 

Prefeito de Abelardo Luz, quando participei e estive no Governo, na 
Secretaria do Oeste, conheçi muito bem os assentamentos de Santa Rosa 1, Santa 
Rosa II, Itapuã e agora estamos também recebendo a comitiva de Dr. do Imbu. 

Ouvindo tudo isto fico pensando nos programas da Secretaria da Agricultura, 
um programa do Governo Federal com o Estadual, que é o Banco da Terra. Quem 
sabe daqui a pouco, se não tivermos cuidado, uma carta de crédito não vai acontecer, 
onde esses agricultores tão aflitos serão desalojados daqui alguns dias, criando mais 
uma situação desconfortável, para só ser resolvida lá na frente. 

Quem sabe com um financiamento a longo prazo se ache uma solução. Fico 
numa situação difícil e me coloco no lugar de vocês, sabendo dos meus irmãos e do 
meu pai como agricultor. Tenho cinco irmãos que estão na região de Campo Grande, 
no Mato Grosso como produtores. E me colocaria na situação deles que se 
desfizeram do seu patrimônio nesse Estado procurando novos horizontes. Lá 
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chegando perceberam que daqui a 10, 20, 30, 40 anos não serão mais proprietários 
das suas terras. Por quê? Quem sabe nós nesta Casa Legislativa, quem sabe no 
Congresso Nacional, quem sabe os órgãos que têm que tomar posições, quem sabe 
as leis que nós fizemos não sejam tão claras. 

Por isso esse conflito existente entre a área indígena e os nossos pequenos 
produtores. Vocês já pensaram em Cunha Porã, Saudades, Sede Trentin, !birama, 
enfim são tantos que precisaríamos fazer um levantamento para saber como 
solucionar essa questão. 

Mas trouxemos para dentro da Assembléia Legislativa a discussão. E eu 
gostaria que a Secretaria de Justiça e Cidadania juntamente com o nosso Presidente e 
o nosso Governador se envolvessem nessa discussão, a fim de que esse conflito não 
seja progressivo. Porque de uma comunidade passa para duas, de duas para três e já 
não se sabe mais se as áreas que pertenceram aos indígenas e que eles estão 
reivindicando são cinco, 10, 20 ou 30. Com isso não se sabe o número de pessoas 
que serão atingidas e qual o problema social criado para Santa Catarina. 

Por isso tem que haver intervenção do Governador, senão vamos ficar neste 
bate-papo e sem ter uma decisão mais efetiva por parte do Executivo. Com respaldo 
desta Casa e da sociedade precisamos ter a posição de se dar à área indígena a 
devida proteção. Quem sabe nessa área técnica se possa fazer negociação, no sentido 
de dar uma orientação melhor aos nossos índios, para que possam realmente 
produzir e se manter na sua propriedade. 

Várias vezes estive na aldeia levando ações para diminuir o sofrimentos dos 
índios. Ninguém quer o conflito, nem nós, Parlamentares, nem o cidadão, nem o 
agricultor de mãos calejadas desejam sair da sua propriedade. 

Lá na comunidade há a Igreja, o pavilhão comunitário, a escola, a quadra de 
esportes, o ginásio de esportes, o aviário, o chiqueiro, enfim a estrutura para se 
manter. 

A pessoa levanta no cantar do passarinho, do galo, de olhos fechados e já sabe 
o carreiro que tem se seguir. Já pensaram em tirar estes direitos? 

Temos que achar um meio e uma solução. O que não podemos é continuar 
com esta discussão, esta projeção, porque depois de se abrir um precedente e ter o 
primeiro conflito, com certeza o remédio para ajustar isto será muito pior do que 
intervir de imediato. Seja através de uma lei de indenização para os agricultores, 
colocando-os em outros lugares, mantendo-os e negociando com os indígenas 
outras áreas que não sejam ocupadas por agricultores e que os indígenas possam 
também ter sua sobrevivência. Mas há necessidade deste entendimento e é 
imprescindível a participação do Governo do Estado. 

Muito obrigado! 
(Palmas) 
(SEM REVISÃO DO ORADOR) 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Onofre Santo Agostini) - Inscrito para falar 

Deputado Milton Sander, a quem concedemos a palavra. 
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O SR. DEPUTADO MILTON SANDER - Sr. Presidente e Srs. Deputados, 
componentes da mesa já nominada, Srs. da imprensa e prezados agricultores, a 
maioria da minha região. 

Desejo fazer duas considerações antes de fazer uma proposta em relação ao 
objeto desta oportuna audiência pública. 

Durante o período de recesso visitei minha região e esta área conflagrada é 
uma parte da minha base eleitoral. Na oportunidade solicitei ao Presidente no 
sentido de que esta audiência pública fosse feita na região de origem, evitando que 
os colonos arcassem com despesas para se deslocarem até a Capital. 

Infelizmente o Sr. Presidente já tinha expedido os convites. As autoridades 
presentes também não estão disponíveis de uma hora para outra. De sorte que 
justifico que o Presidente, com toda boa- vontade, não pode atender nosso pedido, 
no sentido desta audiência ser realizada lá no Oeste. 

E com certeza, Sr. Presidente, estariam lá hoje mais de três mil pessoas, 
porque esse assunto não envolve diretamente só o proprietário, envolve o 
comerciante, as demais autoridades e os pais que matriculam as crianças - que estão 
inseguros se elas vão permanecer na escola da sua região ainda por algum tempo. 

Mas, enfim, não foi possível ser realizado lá no Oeste, mas de qualquer forma 
estamos fazendo essa, como eu disse, oportuníssima audiência pública aqui. 

A segunda constatação ou consideração que quero fazer, Sr. Presidente, antes 
de fazer uma proposta, é a seguinte: eu me interrogo e me preocupo muito com o dia 
de amanhã. Quando fui Prefeito pela primeira vez da minha cidade, Chapecó, 
começou um movimento para a desapropriação do tal de Toldo Chibangue. Fez-se 
um alvoroço comandado pelo Bispo de então que usava da sua prerrogativa e do seu 
crucifixo para amedrontar, quando não para mentir, o que fez muitas vezes. Mas, por 
decisão do Governo Federal acordou-se de que se faria a desapropriação de dois mil 
e poucos hectares e resolver-se-ia-se o problema. 

Foi um sofrimento para aqueles agricultores, que despojados de qualquer 
orientação, porque era um assunto novo, viram serem desapropriadas as suas terras 
produtivas, da melhor qualidade, da maior produção no nosso Município, tendo 
como centro a localidade de Sede Trentin , em homenagem à primeira empresa que 
colonizou aquela região. 

Como Prefeito, eu me preocupava com o que iria acontecer depois, porque os 
colonos já era assunto liquidado. Saíram aos prantos, comovidos, revoltados, para 
uma terra na qual tiveram que fazer tudo de novo, ou tiveram que fazer o pior: ir 
fazer na cidade o que não sabiam fazer, que era o trabalho assalariado. 

Procurei as autoridades indígenas e quero fazer uma referência ao meu 
particular amigo, Cacique Ourides, que na época estava lá no Toldo Chibangue, da 
minha preocupação, uma vez que o assunto era consumado, de ajudar para que 
aquela comunidade indígena não ficasse abandonada ou somente localizada ou 
despejada de caminhões e de ônibus em cima de uma terra que eles reivindicaram e 
que ganharam. 
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Por isso, construímos a primeira escola bilingüe de Santa Catarina, com uma 
professora municipal ensinando em kaigangue(?), de. manhã, e, de tarde, em 
português. 

Qual não é a minha tristeza hoje de ver o abandono completo. E não vai uma 
crítica ao representante jurídico, que não é da sua área, mas vai uma crítica à Funai 
brasileira, que cometeu dois crimes: um, pela legislação que lhe deu o direito, 
evidentemente, contra os colonos e outro por ter abandonado os indígenas que lá 
colocou. 

A minha preocupação rendeu-me até uma homenagem dos índios. Recebi um 
cocar indígena, naquela época, em· 1988, que é o símbolo da amizade, do 
reconhecimento e assim por diante. Mas de lá para cá dá pena de ver a situação em 
que se encontra o Toldo Chibangue. 

Agora, mais mil e tantos hectares limítrofe naquela região. Estou falando só 
de Chapecó, antes de entrar na região de Saudades. 

Para minha surpresa, sábado à noite, na televisão regional, assisti aos critérios 
de pagamento que a Funai, individualmente, foi acertar com os colonos, sem fazer 
uma proposta para todos. Indenizando um miseravelmente, outro melhor. A casa 
melhor, de R$50.000,00 (só a casa),foi destinada à residência do cacique. Esse é um 
homem da terra, do trabalho, tanto que o povo de Ipuaçu, não só o indígena, 
reconheceu-o como político, pois ele é o Vice-Prefeito daquela cidade. Não sei 
quem é o cacique lá e também não tenho nada contra ele! 

Fizeram esse tipo de negócio de uma área que não é reivindicada pelos índios, 
que é a Praia Bonita, linútrofe também ... o Dr. Fontanella conhece bem o assunto 
que estou falando porque tratou disso e morou em Chapecó por mais de cinco anos 
fazendo negócio. Suspeito, pelo que vi pela televisão, que foi negociata com colonos 
humildes, assustados, outros desiludidos porque têm a expectativa de que não 
adianta lutar, não adianta brigar porque tudo está perdido. 

Pois lhes digo que não está perdido! Estamos nesta Casa em defesa dos 
direitos dos nossos colonos também! 

(Palmas das galerias) 
Vocês não invadiram as terras! Vocês compraram as terras! Vocês trabalham 

na terra! Vocês ajudam o Brasil! 
Lembro-me, como advogado, Sr. Presidente, que fiz vários inventários de 

áreas hoje reivindicadas pela Funai. Ninguém chocou-se. As partilhas foram feitas, o 
Juiz homologou-as, publicou e ninguém disse nada. O cartório de registro de 
imóveis registrou as partilhas dos primeiros proprietárias, e agora dos filhos e dos 
netos. 

Os colonos foram no Banco do Brasil e deram como hipoteca, como bem 
valioso primeiro as suas terras, sem nenhuma cláusula de que tinha algum problema 
ou algum vício. 

Por isso faço minhas as palavras do Colega que há pouco se referiu. Onde 
vamos parar? 

Recebi a visita, alguns meses atrás, do novo Bispo de Chapecó, D. Manoel, 
que para minha surpresa me procurou pedindo que intercedesse em favor da causa 
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indígena, a qual não tenho nada contra, pelo contrário, somos todos irmãos. Mas lhe 
fiz uma pergunta, que é a mesma que faço agora, antes de deixar uma proposta a este 
Plenário e a esta audiência pública: D. Manoel, posso até dar o apoio ao pedido que 
me faz, mas quero que me responda onde vai parar essa intranqüilidade, porque 
tenho informações que existem mais de 26 áreas mapeadas, só em Santa Catarina, 
das quais 16 no Oeste, ou seja, que já não tem mais terra para ninguém, para esse 
mesmo procedimento que estão fazendo em Saudades e Cunha Porã . Como o 
senhor não me respondeu, não conte com este Deputado, embora seja católico tanto 
quanto o senhor. 

(Palmas) 
A proposta que faço é em função de uma decisão de uma das turmas do 

Supremo Tribunal Federal, que está pela primeira vez julgando o conceito de terras 
indígenas perante à Constituição. Enquanto não for dada uma súmula desse conceito 
pelo Supremo Tribunal Federal, que provavelmente ocorrerá este ano ou no ano que 
vem, que se pare com as invasões, com as amedrontações e em alguns casos que se 
pare com a demagogia. Devemos deixar os nossos colonos trabalhar por Santa 
Catarina e pelo Brasil. 

Muito obrigado! 
(Palmas) 
(SEM REVISÃO DO ORADOR) 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Onofre Santo Agostini) - Com a palavra o 

Sr. Deputado Rogério Mendonça por até dez minutos. 
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MENDONÇA - Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, Prefeitos, Vereadores, lideranças e agricultores de Santa Catarina que 
vêm discutir nesta audiência uma situação que atinge não só o Oeste catarinense, 
mas também a minha região do Alto V ale do ltajaí. 

Naquela região nós temos a reserva Duque de Caxias, que abrange os 
Municípios de Vitor Meireles e José Boiteux. E naquela reserva temos uma área de 
14.000 hectares disponíveis para o total de 180 fann1ias indígenas. Na verdade não 
são bem 180, porque são apenas 50 fann1ias indígenas que estão na reserva. 

Se formos fazer as contas dá 80 hectares por família. Não é uma área 
razoável? Quem de vocês que tiver mais de 80 hectares levante a mão. Nenhum? 
Ninguém tem, mas lá aqueles índios têm uma média de 80 hectares e não conseguem 
explorar toda essa área. Tenho participado, convivido e tenho visto que eles não 
conseguem ocupar. 

Quando fui Prefeito de Ituporanga, Presidente da Associação dos Municípios 
e como Deputado tenho sempre lutado para que eles vivam nessa área dignamente, 
que tenham condições de saúde, de educação e que sobrevivam dentro da· sua cultura 
indígena. 

Por outro lado, em função da Constituição de 1998, que prevê a redemarcação 
das áreas indígenas, na região do Alto Vale, eles estão reivindicando mais 24.000 
hectares. Será que eles vão conseguir explorar mais essa área? Ao invés de 80 
hectares, daríamos uma média de 200 hectares por proprietário. 
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Nessa área de 24.000 hectares vivem hoje aproximadamente 500 farm1ias de 
agricultores, os quais vivem com dificuldade por causa da falta de uma política 
agrícola, ou seja, mal conseguem empréstimos agrícolas para pagar o plantio de 
feijão, de milho e de fumo, a fim de manter as suas famílias, 

Eles, que em 1996, colonos de origem alemã, italiana, polonesa, atendendo 
um apelo do Governo Estadual na época, em 1926, através da Colonizadora 
Asiática, na região, levou aqueles agricultores e eles fizeram economias onde 
estivessem. Eram Açorianos e fizeram economias, compraram as suas terras, 
pagaram, têm a escritura na mão e, hoje, simplesmente em função do que está sendo 
dito, em função do que está sendo chamado baseado no laudo antropológico, 
baseado esse, na memória indígena, eles estão reivindicando esta área de 24 mil 
hectares para eles, baseados na memória indígena. 

Eu não quero discutir a memória indígena, até porque, provavelmente, lá 
estiveram índios há 100 200, 300 anos, até porque, se a memória voltar um pouco 
mais, talvez onde nós estejamos também passaram índios e talvez nós devemos 
todos sair daqui porque a memória indígena diz que este local onde nós estamos, na 
Assembléia Legislativa, talvez já tiveram índios e talvez a memória diga que esta 
propriedade pertence aos índios. 

(Palmas das galerias) 
E se nós voltarmos a memória indígena, evidentemente, todo o território 

catarinense, todo território brasileiro pertenceria aos índios. 
Mas as injustiças, os problemas que houveram, nós temos que corrigir daqui 

para frente, dando condições para que os índios sobrevivam bem nesses 14 mil 
hectares e não que retirem essas 500 famílias para que lá possam essas 50 farru1ias 
sobreviver. Dizem que é 180. 

Mas lá no Alto Vale, nessa região, o Prefeito de Vitor Meirelles, que é do meu 
Partido, esteve em três audiências com o Ministro da Justiça, o Senador Casildo 
Maldaner, o Deputado João Matos. E nestas diversas audiências com o Ministro 
chegaram a um bom-senso de fazer um recadastramento de toda aquela região. 

Neste momento, lá em Vitor Meirelles e José Boiteux, temos técnicos do 
Ministério da Justiça, da Funai, eu acredito, com uma comissão da Prefeitura e 
também representantes dos índios estão fazendo o recadastramento de toda aquela 
região, da reserva indígena e dos agricultores. 

Isto, determinado pelo Ministro da Justiça, José Gregori. E o Ministro pediu 
que lá fosse levantado o que é que está sendo feito, o que é que eles plantam, qual é 
a área que está sendo aproveitada, quantas pessoas vivem e como está sendo 
aproveitada a reserva indígena. E eu tenho certeza que com o apelo do Ministro da 
Justiça a paz já chegou. Já chegou num acordo, porque tenho certeza que após essa 
determinação do Ministro, após esse recadastramento que está sendo feito, vai se 
chegar a conclusão que ninguém conseguirá tirar aqueles agricultores das suas 
propriedades. Ninguém, haverá de conseguir. 

De que maneira? A não ser, evidentemente, que eles fossem indenizados pelas 
suas benfeitorias, pelas suas terras, pelo calcário, pelo adubo que lá já aplicaram, 
pelo suor das suas fann1ias. Se forem bem indenizados é possível que saiam. Do 
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contrário ninguém conseguirá tirar aquelas farru1ias de produtores daquelas 
propriedades. E por outro lado, se chegará a conclusão que os índios, evidentemente, 
em termos de terra, não está faltando, talvez esteja faltando, sim, melhores 
condições de vida, que é a sua cultura, que é a sua maneira de educação,pois 
podemos ter professores mais adequados para as suas condições de saúde e que eles 
não sejam explorados pelos brancos de uma maneira inadequada, que exista uma 
maior fiscalização. É isso que tenho certeza que se chegará a conclusão. 

O Prefeito de Aldo Schneider fez isso diversas vezes junto com Casildo 
Maldaner, João Matos e demais lideranças foram a Brasília e lá o Ministro 
determinou que fosse feito isso. 

Eu também faço essa sugestão: quem sabe a partir de amanhã mesmo os 
Prefeitos e os Deputados, deverão ir ao Ministro da Justiça para fazer a mesma 
coisa. Tenho certeza que se chegará a uma solução. Colono nenhum será expulso lá 
do Alto V ale e nem do Oeste tenho certeza que não. A terra é de vocês e 
permanecerá com vocês, com toda certeza. V amos dar aos índios, sim, condições de 
vida digna que eles merecem. · 

Muito obrigado! 
(Palmas) 
(SEM REVISÃO DO ORADOR) 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Onofre Santo Agostini) - Concedo a palavra 

o Sr. Deputado Reno Caramori. 
O SR. DEPUTADO RENO CARAMORI - Sr. Presidente, cumprimentando 

V.Exa. o faço aos demais por diversas vezes nominados, em virtude do adiantado da 
hora. 

Cumprimento os Srs. Parlamentares e Srs. agricultores que nos visitam para 
discutir um assunto tão importante, bem como, cumprimento o Cacique, 
representante dos índios. 

Escutava atentamente, pois esta reunião também é para reflexão. Olhando no 
semblante dos nossos pequenos agricultores lembrava da história quando, já com 55 
anos, escutava meu avô contar. Dizia que quando chegou em Getúlio Vargas, minha 
terra natal, morou por alguns meses em um galpão de costaneira. A maioria dos 
antigos sabe o que é costaneira: é a parte de fora do pinheiro, também abundante 
naquela região, tanto quanto no nosso Oeste. 

Refletindo, pensando e analisando, quantos dos antepassados dos senhores 
moraram embaixo de um galpão, quando há 70, 80 anos ou até mais, imigraram 
àquelas terras do Oeste, que conheço bem? Como é importante a memória do ser 
humano, porque temos a capacidade do raciocínio, do discernimento e do bom 
senso. Por isso não vejo tanta dificuldade, desde que cada um assuma sua 
responsabilidade. 

Participei, Deputado Milton Sander, meu querido Deputado do Oeste, quando 
o Governo instalou-se no Oeste no mês passado, de uma reunião com pequenos 
agricultores em Chapecó, juntamente com o Bispo e com o nosso Governador. 

Escutamos atentamente nossos pequenos agricultores, até com o queixo 
travado, não pelo nervosismo, porque estavam conversando com o Governador e 
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com o Bispo, mas pelo medo, pelo receio e pela angústia, pois escutei, antes de 
entrar na sala, o desespero, Sr. Presidente, daqueles pequenos agricultores. 

E um deles dizia em italiano que já tenho 60 anos e nunca imaginei que um 
dia enfrentaria uma situação dessas, porque este terreno meu falecido pai comprou 
de boa-fé. E contou a história da luta para pagar mil réis por mil réis, naquela época, 
para aquisição daquele terreno. E assim outros comentaram. Ninguém falou que 
houve confronto, que houve posse, que houve expulsão de algum ser humano 
daquela região. Nenhum deles conhecia isso. Mas conheciam a história de que por 
lá, é óbvio, como por tantos outros lugares de Santa Catarina, passaram aqueles que 
nos receberam ou que receberam os portugueses, os espanhóis, os franceses e os 
holandeses, que vieram explorar a nossa região. Talvez não os italianos, os alemães, 
os sírios, os libaneses, os poloneses, que vieram depois. Mas os primeiros foram 
recebidos. 

Sabemos da história, que enfrentaram situações onde muitos foram expulsos 
das suas aldeias, mortos, massacrados! Mas os tempos passaram. A evolução veio! 
A civilização aconteceu naturalmente como no mundo todo! E aí está a situação que 
enfrentamos. 

Disse muito bem o Deputado Afonso Spaniol: engraçado, depois de tantos 
anos de paz, de harmonia, de bom convívio dos índios com o branco, com o alemão, 
com o polaco, com descendentes de tantos outros países, viviam em harmonia no 
nosso querido Oeste. E agora, de repente surgiu ... 

Será que o nosso índio, ao invés de estar recebendo o amparo de quem de 
direito, não está sendo massa de manobra de alguém querendo buscar nestas terras 
alguma coisa, até do seu subsolo? É para refletir. Será, amigo Cacique, que nós, 
índios e brancos, não estamos sendo alvos de exploradores que já passaram por aqui 
algumas vezes e hoje tentam buscar aquilo que não têm mais nos seus países ou nas 
suas terras no nosso querido Brasil? 

Meus queridos pequenos agricultores, quero crer que existe um ser superior 
acima de tudo e qualquer coisa. Quer queiram os Bispos, os Padres, os Pastores, os 
leigos ou quem quer que seja, vamos lutar por aquilo que é nosso! Deus nos deu a 
capacidade do raciocínio e da razão e com ela vamos à justiça buscar nossos direitos. 

Nesta audiência, Deputado Milton Sander, o Governador se colocou à 
disposição do Bispo de Chapecó para, a qualquer momento que nos convidasse, 
convidasse o Governo de Santa Catarina para irmos a Brasília. E pediu ao Secretário 
da Justiça, naquele dia, que recebesse um documento elaborado pelo Bispo, pelos 
pequenos agricultores e pelos indígenas, para que fossemos a Brasília tentar resolver 
os problemas. 

Em Brasília o Governador foi bem franco, meu querido Prefeito que aqui se 
pronunciou: talvez não seja competência do Governo Estadual. Talvez não seja, 
embora nossa participação seja importante. A competência entendo que é do 
Governo Federal. Mas estamos no Brasil e este Brasil é formado por pessoas que 
raciocinam. Aqui vejo e relembro o trabalho dos nossos antecedentes e quantos dos 
seus pais que sofreram. Andaram de pé no chão na geada pisando nos espinhos, 
alguns até morrendo de tétano. Mas enfrentaram situações e vocês são fruto daqueles 
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lutadores. Hoje se encontram obrigados a vir neste Plenário exibir faixas que não 
gostariam de estar exibindo! 

Infelizmente as civilizações são assim! Tenho certeza, autoridades que 
compõem a mesa, Sr. Presidente, nosso grande representante Cacique Ourides, por 
quem tenho grande respeito. Srs. agricultores, o direito de cada um é sublime, está 
acima de tudo. Tenho certeza que esse Parlamento, independente de cores 
partidárias, como disseram os Deputados Gelson Sorgato e Rogério Mendonça, vai 
fazer com que cada um leve o que é seu, mantenha seu direito. Com suor, sem 
invasões, sem se aproveitar de alguém, sem menosprezar, sem macular a imagem de 
quem quer que seja, mas com dignidade, com a simplicidade do homem de bem que 
vocês buscaram o que têm. 

Rogamos a Deus que essas autoridades entendam que, acima de tudo, existe a 
dignidade humana. Acima de qualquer poder econômico, de qualquer interesse 
obscuro, existe um ser humano que foi feito à semelhança de Deus. 

Muito obrigado! 
(Palmas) 
(SEM REVISÃO DO ORADOR) 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Onofre Santo Agostini) - Finalmente, o 

próximo orador inscrito é o Sr. Deputado Hemeus de Nadal, a quem concedo a 
palavra por até 10 minutos. 

O SR. DEPUTADO HERNEUS DE NADAL - Sr. Presidente, Deputado 
Onofre Santo Agostini, Srs. Deputados, integrantes de outros Poderes, Srs. Prefeitos 
Municipais, representantes de entidades presentes, Srs. Vice-Prefeitos, Vereadores, 
agricultores e agricultoras. 

Cumpre, a meu ver, à Assembléia Legislativa, com o seu papel democrático, 
permitir se realize na Casa do Povo uma audiência pública articulada, solicitada 
através dos nossos agricultores da região do Oeste de Santa Catarina. 

Nós, que vivemos lá um problema social muito grande, que vemos nossos 
filhos num processo de êxodo rural buscar alternativas de renda e trabalho em outras 
regiões, que sentimos a dificuldade no dia-a-dia, mesmo que, representados pelos 
nossos agricultores, ocupemos posições importantes no ranking de produção de 
grãos, de carnes, de riquezas, no nosso Estado, no nosso País e até em nível mundial. 

Nós, no Oeste de Santa Catarina, que somos discriminados, sim, gostaria de 
falar em discriminação. Somos discriminados porque o nosso agricultor, quando 
precisa de saúde pública, não encontra no Hospital Regional de Chapecó e tem que 
vir até a Capital do Estado. E, quando falo que está sendo discriminado, não estou 
fazendo, praticando, qualquer ato de discriminação com os nossos irmãos que 
moram na Capital do Estado. Estou fazendo a defesa legítima, legal, política, 
permitida a um homem público, pois assumi em campanha a defesa do nosso 
pequeno agricultor e vou continuar fazendo porque este é meu compromisso 
empenhado com esta gente que trabalha, que produz, que promove a riqueza, o 
progresso e o desenvolvimento do extremo Oeste e do Oeste de Santa Catarina. Este 
é o meu compromisso. 
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Sei que quando assumi este mandato e os mandatos que antecederam o atual, 
jurei cumprir a Constituição e não quero rasgar o ordenamento jurídico, mas temos 
um grande problema e um grave problema de tensão social. Os nossos agricultores 
compraram estas terras, são seus proprietários e possuidores de boa-fé. Foi através 
do seu esforço, trabalho, dedicação e suor - e não só seu, dos seus antepassados, pois 
temos aqui duas, três gerações, os nossos agricultores, que construíram, com a sua 
força física, as nossas estradas. 

Lá o agricultor é discriminado como muitos segmentos e, talvez, o indígena 
também o seja. Mas nosso pequeno agricultor é discriminado porque, para levar a 
energia elétrica na sua propriedade, não paga somente a instalação da energia da sua 
casa. Paga o poste, o fio e o transformador que levam até a sua comunidade, até a 
sua casa a energia, enquanto que o homem da cidade só paga sua ligação. 

Nosso homem do interior não têm universidade perto de casa para que seus 
filhos possam estudar, precisam se deslocar. E quando se ministra um curso de 
pedagogia à distância para formar professor, a Universidade do Estado de Santa 
Catarina cobra do professor do interior e patrocina na Capital do Estado cursos 
gratuitos. Isso, Cacique, é discriminação e temos vários segmentos sociais que são 
discriminados. 

. E o agricultor está sendo discriminado porque trabalha sem auferir condição 
mínima de renda para oferecer a seus filhos e suas fanu1ias, condições dignas de 
vida e de manutenção dos seus em sua propriedade. Por isso, quando vemos o 
agricultor fazer reivindicação, não podemos imaginar ou pensar que estamos 
discriminando um outro segmento social. Todos, e é princípio Constitucional, temos 
o nosso direito à opinião, o a convencimento. Tenho convencimento e defendo este 
segmento social da minha região, dos meus Municípios, sem contudo, com todo o 
cuidado, deixar cuidar para não afrontar o direito dos indígenas, de outros povos e 
de outro segmento social. 

Mas não posso me calar, não posso ficar quieto como Deputado e como 
representante dessa gente, que tem o direito de vir reclamar. Poderiam estar 
reclamando com relação a renda e emprego, geração de riquezas no nosso interior, 
um melhor atendimento do Governo do Estado e do Federal, mas estão brigando 
para manter o que é seu. Para manter sua terra, sua história, sua cultura e suas 
tradições. 

É justo que nós, Prefeitos, Vereadores, Líderes daquela comunidade, 
estejamos juntos, irmanados com nossos agricultores para que, de fato, possamos dar 
continuidade ao trabalho que iniciamos nesses Municípios quando começamos a 
colonizar. Que se busquem saídas e alternativas para proteger e permitir abrigo aos 
povos indígenas. Porém, deixem o nosso agricultor trabalhar. Acabem com esta 
tensão tão forte, que prejudica, que inibe as projeções futuras de desenvolvimento na 
nossa propriedade e busquemos juntos as esferas de Governo. 

Não quero falar de competência e de jurisdição. Vamos deixar isso para o 
Poder Judiciário, para os Poderes que, de fato, têm que cuidar dessa matéria. V amos 
falar de compromisso e nós, homens públicos, Deputados, Vereadores e Líderes 
Regionais, temos compromissos com este povo, para que possam continuar a 
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trabalhar. Temos compromisso, ainda, com o conforto e com as condições de vida 
desse nosso povo. 

Este povo sofrido que, depois de deixar sua propriedade através do êxodo, da 
migração que me referi a pouco, procura oportunidade de trabalho na Capital do 
Estado e em capitais do mundo inteiro e de várias unidades da nossa federação. 
Investimentos de vulto são necessários para abrigar nosso povo, para construir a 
infra-estrutura, para atender as pessoas que deixam suas atividades e vêm em busca 
de oportunidade na Capital do Estado e em outros lugares. 

Por isso precisamos juntar esforços, sem discriminação e em obediência à 
Constituição e buscar saídas e alternativas para que esta brava gente possa continuar 
sua jornada. 

Estou aqui para manifestar de uma forma direta meu apoio e solidariedade à 
eventos iguais a esse, para que possamos contemplar as necessidades dos nossos 
agricultores. 

A todos um abraço e o encorajamento para que, de fato, possamos alcançar o 
objetivo de manter aquilo que é nosso nos nossos Municípios. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
(Palmas) 
(SEM REVISÃO DO ORADOR) 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Onofre Santo Agostini) - Srs. Deputados e 

autoridades que compõe a mesa, chegamos ao fim dos discursos. 
Todavia, concederemos a palavra àqueles que não estavam inscritos. 
Esta reunião está sendo taquigrafada, ou seja, está sendo registrado por escrito 

o que conversamos. Estas notas pretendemos mandar aos representantes de Santa 
Catarina no Congresso Nacional, ao Ministro da Justiça, ao Secretário da Justiça, ao 
Presidente da República e ao Superintendente da Funai para que, de uma vez por 
todas, se tome decisão sobre esse impasse, que tem causado transtorno a todos que 
residem no Oeste. 

Portanto se algum dos Srs. ou Sras. desejarem fazer alguma manifestação ... 
Caso contrário vamos encerrar esta sessão. 

Por justiça saúdo o Prefeito e o ex-Prefeito de Saudades e às associações e 
entidades representativas que solicitaram a realização dessa audiência. Creio que o 
objetivo principal atingimos, que é esclarecer a todos sobre a situação dos 
agricultores na região do Oeste. 

Com a palavra a Sra. Maria Dorotéa Posti Darella. 
A SRA. MARIA DOROTÉA POSTI DARELA - Sou Antropóloga da 

Universidade Federal de Santa Catarina. Saúdo a todos os presentes, em primeiro 
lugar aos agricultores. 

Soube dessa sessão especial na tarde ontem e, mesmo assim, penso que seria 
fundamental aproveitar esta ocasião, parabenizando por esta iniciativa para que 
pudéssemos avançar em alguns questionamentos, em algumas reflexões, em 
algumas ponderações. 

r: 

r= , 

r=. 

r-. 

r>. 

39 



r: 

É por isso, Sr. Deputado, que pedi a palavra. Justamente saudando todas as 
pessoas presentes e prestando bastante atenção em todos que me antecederam, 
percebi que a tônica dos pronunciamentos foi em torno de entendimento e diálogo. 

É em nome do entendimento e do diálogo que faço uso da palavra porque, se 
estamos aqui, na maior parte agricultores que vieram do Oeste do Estado e viajaram 
a noite inteira, sinto falta da Antropóloga que coordena o grupo de trabalho da 
Funai, Kimi Tomazino, da Universidade Estadual de Londrina. 

Ela, certamente, Deputado poderia nos informar sobre questões técnicas, 
dúvidas e levantamentos. Entretanto, tentei fazer contato com ela, mas foi para Porto 
Alegre. Tenho tido contato e sei do relatório que estará entregando à Funai em 
breve, consta pequena parcela de minha contribuição. 

Dito isso, acho importante informar que a Universidade Federal de Santa 
Catarina, assim como a Comissão de Apoio aos Povos Indígenas, da qual faço parte, 
e o Conselho lndigenista Missionário, fizeram em abril deste ano, no CIC, dentro do 
Projeto Antropologia e Cidadania, um encontro intitulado Situação Fundiária, Índios 
e Agricultores em Santa Catarina. 

Desse encontro participaram várias pessoas, das quais pudemos ouvir palavras 
a partir do sentimento dos agricultores, inclusive. A partir do que acho fundamental 
lembrar o valor simbólico da terra. Peço que os senhores e as senhoras me escutem 
porque, me chama a atenção o convite externado por esta Casa em relação ao 
conceito de invasão de terra. 

Tenho que fazer uma leitura mais acurada, porque questiono invasão a partir 
de qual lado. Se é que existem dois lados! Se é que não existem muitos outros lados 
para refletirmos. Ou se pensarmos melhor, quando ou em que medida as terras 
indígenas que ainda não possuíam papel foram invadidas pelos imigrantes europeus 
antes de 60, 70 anos. Muito antes de 60, 70 anos viviam índios Guarani - eu estudo e 
trabalho com índios Guarani - nessas terras que estão sendo mencionadas. 

Não estudo índios Kaingang, estudo índios Guarani. E sinto falta da mesma 
quantidade, assim como os agricultores, de índios Guarani nesse Plenário. Porque é 
a Assembléia Legislativa de Santa Catarina e no meu ponto de vista deveríamos ter a 
mesma quantidade de índios Guarani para defender o seu ponto de vista. Porque 
eles, segundo uma sentença judicial, foram solicitados a se retirar do Estado de 
Santa Catarina, tendo que retornar a Nonoai e foram, muito mais do que isso, 
proibidos de retornar a Santa Catarina. Ou seja, a fronteira foi fechada já no passado. 

Então, penso fundamental lembrarmos mais algumas questões. A toponímia, 
por exemplo. Não sei se todos os senhores e senhoras aqui presentes sabem o que 
significa Cunha Porã. São duas palavras em língua Guarani. Cunhã significa mulher 
e Porã significa bonita. Cunha Porã, portanto, é um toponímia Guarani. Assim como 
Cunhataí que é senhorita, assim como Tupã Ciretã que é o lugar do Deus Tupã, 
assim como Mondaí e como vários outros lugares, sejam rio, ilhas, municípios, 
bairros deste Estado de Santa Catarina. 

Então é importante refletirmos um pouco além do que tem sido demarcado. 
Um pouco além dos 60, 70 anos que têm sido dimensionados. Quando estive no 
Oeste de Santa Catarina em 1996 pude ouvir depoimentos absolutamente belos de 
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pessoas falando da localização de aldeias Guarani. E essas pessoas lembravam-se 
dos índios Guarani morando no Oeste. Então os índios Guarani não passavam, 
senhores, pelo Oeste do Estado. Viviam no Oeste do Estado e isto tem que ser 
lembrado, porque os índios não tinham o papel das suas terras. 

Depois houveram as colonizadoras que venderam aos agricultores as terras. 
Então é preciso que pensemos muito bem sobre a política de terras nesse Estado e 
nesse País. 

É preciso que reflitamos muito bem em que situação que os imigrantes 
europeus chegaram aqui há 60, 70, 80, 100, 120 anos. Os imigrantes europeus não 
aprenderam com os índios sobre o clima, a mata, a terra, o plantio, as sementes e as 
comidas? Sim, senhoras e senhores, aprenderam. Naquela época os agricultores 
pediram ajuda aos índios. 

Hoje, a situação mudou. E pediria que esta Casa mudasse o conceito de 
invasão para de ocupação, para o conceito de direitos inalienáveis prescritos no art. 
231 da Constituição Federal. 

Para finalizar e não me alongar penso que, antes de julho de 2000 os 
depoimentos - sou testemunha disso - de agricultores no Oeste do Estado de Santa 
Catarina eram por simpatia pelos índios Guarani. E os senhores e as senhoras sabem 
por que? Porque eles não estavam no Oeste. A simpatia era pelo fato de que estavam 
distantes, porque participavam de um passado que tinha sido devidamente coberto. 

Só que, entretanto, esses índios também têm memória. E o laudo 
antropológico da antropóloga Doutora em Antropologia Social, Kimi Tomazino, 
certamente levantou todos esses aspectos. Lamento mais uma vez, Sr. Presidente, 
que Kimi não esteja presente. 

Para finalizar, agradecendo a concessão da palavra, faço um questionamento 
em relação ao documento mencionado: não entendi - e preciso de um esclarecimento 
- que documento é esse que será, pelo meu parco entendimento, encaminhado ao 
Executivo tanto Estadual, quanto Federal? Penso que, para se construir ~m 
documento de uma Casa do Povo, também nesse encontro tem que haver uma 
equidade. Essa equidade, infelizmente, Sr. Presidente, não encontrei nessa sessão 
especial. 

Muito obrigada! 
(SEM REVISÃO DA ORADORA) 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Onofre Santo Agostini) - Respondo-lhe que 

a Funai foi devidamente comunicada por ofício que poderia se fazer presente, como 
o foi o Bispo de Chapecó. E não se fizeram presentes, exceto o Sr. Procurador da 
Funai. 

Portanto, se não compareceram, não foi por má- vontade da Assembléia. 
Fizemos as devidas comunicações, porque esta audiência está marcada há mais de 
30 dias. Portanto, houve tempo de mandar as pessoas que desejassem. Mas vou 
atender V .Exa. 

(Palmas) 
Com a palavra o Sr. Ilton Hans. 
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O SR. ILTON HANS -Boa-tarde, Sr. Presidente. Em seu nome cumprimento 
todos os componentes da Mesa. Meu nome é Ilton Hans, sou neto de um dos 
primeiros moradores do Município de Cunha Porã e desde a caminhada, desde a 
invasão, volto a afirmar, da invasão, porque temos o direito à propriedade, a 
escritura ainda é nossa. Então, considero isso uma invasão. 

Mas sempre vínhamos falando e a Funai vinha falando em respeito mútuo. 
Ora, senhores, falando em respeito mútuo, gostaria de perguntar ao Dr. Derli onde 
fica o respeito conosco, pois por diversas vezes protocolei junto a Funai, tanto em 
Chapecó, quanto em Brasília, informações referentes ao grupo técnico, que em 
andamento ... E como V.Exa. sabe muito bem, temos o direito de participar, propor 
embargos a qualquer instante do andamento do grupo técnico. 

Minha surpresa é que, desde o dia 05 de fevereiro, quando venceu o prazo de 
150 dias efetivos para o cumprimento do trabalho do levantamento antropológico, 
não tivemos resposta. 

Protocolei uma vez e assim sucessivamente. No dia 10 de julho do presente 
ano protocolei mais um pedido de informação, desta vez por carta registrada, por 
AR, para o departamento de assuntos fundiários em Brasília, que me respondeu no 
dia 26 de julho de 2001, com o Ofício nº 444, que diz assim: 

(Passa a ler) 
"Acusamos o recebimento da correspondência enviada por V.Sa. no dia 10 

deste mês, solicitando informações acerca dos estudos da terra indígena Guarani do 
Araça'i, localizada no Município de Saudades/SC. 

Esclarecemos que os trabalhos de campo, executados por determinação da 
Portaria nº 928/2000, já foram concluídos, tendo sido prorrogada a entrega do 
relatório circunstanciado de identificação e delimitação até o final deste mês, 
conforme Portaria nº 521/Presi (cópia anexa). 

Tão logo o relatório seja entregue e aprovado pela presidência da Funai, o 
resumo do mesmo será publicado nos Diários Oficiais da União e do Estado de 
Santa Catarina, em estrita observância à legislação vigente." 

Com cópia da portaria. 
Pergunto: onde está o respeito com a portaria do Sr. Ministro da Justiça, se a 

antropóloga que me antecedeu falou que está por entregar? 
Pergunto: é justo? É manter respeito conosco? Temos 90 dias para nos 

defender da acusação de invasores. Onde está o respeito mútuo? Não temos nada 
contra indígenas. Não temos indígenas na nossa área. Portanto, não temos nada 
contra os indígenas. 

Essa farsa foi montada a partir de interesses obscuros, como foi dito diversas 
vezes aqui, 

Dr. Derli, gostaria de dirigir a pergunta ao senhor e gostaria do mesmo 
respeito mútuo, porque aqui está representado a Funai. 

A primeira pergunta é: qual a área demarcada para os povos indígenas de 
Santa Catarina e quantos hectares para cada índio? 

Outra pergunta é: a antropóloga cumpriu ou não com essa determinação do Sr. 
Ministro? 
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O SR. DERLI CARDOSO FIUZA - Com relação ao respeito mútuo, o senhor 
mesmo acabou de responder, na medida em que apresentou um ofício encaminhado 
pelo Departamento de Assuntos Fundiários em Brasília. Posso dizer que bem pouco 
tempo atrás o senhor não teria resposta nenhuma. Hoje, o senhor está tendo uma 
resposta. Há um respeito às correspondências encaminhadas para a Funai. 

Com relação a demora no laudo da Dra. K.imi, tenho notícias de que está 
pronto, foi concluído, se não me engano, na sexta-feira. Ainda não tomei 
conhecimento desse laudo. Não foi formalizado, entregue. V ai ser apreciado pelo 
Departamento de Assuntos Fundiários. Tão logo tenhamos acesso ao laudo o 
senhor também terá acesso e aos demais. 

A terceira indagação que faz sobre a quantidade de áreas demarcadas, são 
dados técnicos que não tenho conhecimento. Precisaria pesquisar para lhe dar uma 
resposta. O senhor pode nos procurar que iremos fornecer esses dados. 

O SR. IL TON HANS - Gostaria de perguntar à antropóloga qual seria o seu 
sentimento se a sua casa estivesse em jogo como a nossa casa está em jogo no 
momento? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Onofre Santo Agostini) - Essa resposta, meu 
caro amigo, foi dada pelos senhores oradores. Não há necessidade da sua resposta. 

Concedo a palavra ao Presidente do Sindicato Rural de Chapecó. 
O SR. AMADEU KOV ALESK - Agradeço pelo conv_ite do pessoal do DPD e 

ao nobre Deputado Presidente Onofre Agostini. 
Gostaria de relatar, como o Deputado Milton Sander colocou, sobre as áreas 

em Chapecó. Primeiramente a Praia Bonita, a Sede Trentin. 
A Sede Trentin começou com uma área de 2.000 hectares, Deputado! Na 

época, em 85, fizeram uma manobra, e temos documentos assinados por D. José 
Gomes, Pe. Ivo, Pe. Tedesco e diversos padres, juntamente com assinatura, na 
época, de José Fritsch. Temos cópia desse documento. Era muita área para tão pouco 
,. di 1 lil o. 
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Por que hoje querem mais 975 hectares da mesma área, desapropriando os 
colonos, tirando de cima e querendo pagar simplesmente pela benfeitoria? Vocês 
vão rir agora, porque se uma árvore de eucalipto passar da espessura que consideram 
boa seu valor é depreciado. Ora, se a madeira está ali, por que depreciar o valor? 

Em Santa Catarina avaliaram floresta de eucalipto na Sede de Trentin em 
tomo de R$4,00 a árvore enquanto, no Rio Grande do Sul, a mesma árvore é 
avaliada em R$37,00, só porque a floresta era menor. Por que tanta diferença? Por 
que massacrar os nossos colonos? 

Na localidade de Praia Bonita querem uma área de 2.300 hectares e tenho 
cópia do acordo firmado entre a Aneel e Funai, ou seja, a empresa que ganhar a 
licitação da obra da Barragem Foz de Chapecó deve indenizar 1.500 hectares. Por 
que não manter os colonos e pagar alguma coisa para eles ao invés de desalojá-los e 
conceder essa área aos índios? Para que tem que sair de Brasília um acordo se todos 
falaram em fazer o acerto por aqui? 

Outros assuntos foram considerados pelo pessoal da Funai de que esta presta 
todas as informações, mas tenho informação segura do gabinete do Deputado Hugo 
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Biehl, em Brasília, que existe um projeto para emendar as duas áreas, ou seja, Sede 
Trentin com Praia Bonita, transformando toda aquela área em terra indígena. Deve 
dar mais ou menos 3.000 hectares a mais. 

Tentamos obter informações no gabinete do Ministro da Justiça, mas a 
assessoria do Deputado Hugo Biehl nos respondeu que, por enquanto, o projeto é 
sigiloso entre a Funai e o Ministério. Vivemos ou não num País de democracia? Para 
que sigilo entre a Funai e o Ministério da Justiça se os atingidos somos nós? Para 
que mascarar os assuntos? Vamos trabalhar às claras que fica muito mais bonito! 

O Sr. Deputado Gelson Sorgato disse que Santa Catarina não representa 2% 
para o território nacional, enquanto os índios têm hoje 13% de terras. Isso significa 
para cada índio mais de 200 hectares de terras, enquanto nossos agricultores na 
região Oeste produzem riqueza e a transformaram numa das capitais mundiais de 
produção de proteína animal em cima de 14 hectares, em média. 

Acho que está na hora de colocarmos a mão na consciência porque alguma 
coisa de errado, realmente, está acontecendo. Chega de nós, proprietários, que 
compramos essa terra de boa-fé, com escrituras, títulos, há mais de 70 anos, sermos 
massacrados. 

Esperamos que realmente a Funai mostre a cara das ONGS que patrocinam. 
Deixei um exemplar do Instituto Socio-ambiental com o Presidente hoje de manhã, 
que fala sobre a "Guerra irregular contra o desenvolvimento do Brasil", patrocinado 
pela ICCO; pelo Programa Norueguês para Povos Indígenas (Fafo); pela 
Comunidade Européia; pela Fundação Ford; pela Rainforest Intemational 
(Noruega); pela Toe Rainforest Foundation International; pelo Instituo para a 
Cooperação Internacional (Áustria) e pela Campanha Aliança pelo Clima (Governo 
da Áustria). Quem está por trás de tudo isso? São ou não são os índios do Brasil? 
Pequena massa de manobra na mão de alguns que têm interesse nas riquezas do 
nosso subsolo do Oeste de Santa Catarina, do Sudoeste do Paraná e Noroeste do Rio 
Grande do Sul, pois temos mais de 90% das reservas mundiais de quartzo. . 

Sr. Presidente, acho que devemos fazer alguma coisa porque estão nos 
explorando, jogando o povo contra povo brasileiro para haver guerra no Brasil e 
poderem nos dominar mais fácil. 

Não somos povo para ser dominado e não somos animais para andar no 
cabresto. Se lá fora acabaram com a riqueza preservem eles. Nós estamos fazendo a 
nossa parte. 

Muito obrigado! 
(Palmas) 
(SEM REVISÃO DO ORADOR) 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Onofre Santo Agostini) Pois não! 
Finalmente, vou conceder a palavra ao Prefeito de Saudades. 
O Sr. Deputado Afonso Spaniol - Peço a palavra, pela ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Onofre Santo Agostini) - Com a palavra, 

pela ordem, o Sr. Deputado Afonso Spaniol. 
O SR. DEPUTADO AFONSO SP ANIOL - Recebi um telefonema há pouco, 

do Prefeito de Ipuaçú, que por problemas de trânsito não pode estar presente. Pediu- 
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me que lhe comunicasse, pois é um Município que tem reserva indígena. Disse que 
está sendo bem representado pelo Cacique Ourides, mas viajando em direção à 
Capital. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Onofre Santo Agostini) - Gostaria de 
responder a Professora e, lamentavelmente, não a vejo mais, do documento que esta 
Assembléia vai adotar. Disse e vou repetir para que todos escutem. 

Vou encaminhar cópia das atas taquigráficas para o Governador do Estado, 
para o Superintendente da Funai, para o Ministro da Justiça, para o Presidente da 
República e para o Congresso Nacional, porque tem um ditado popular que diz: a 
voz do povo é a voz de Deus. E aqui falou o povo. Não vou defender pontos de vista 
teóricos e vamos ser bem objetivos: aqui falou o povo. Portanto, irá para as 
autoridades o que o povo falou. 

O SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SAUDADES - Inicialmente 
cumprimento e saúdo o Presidente desta Casa, meu amigo particular Onofre, 
Deputado que várias vezes, quando solicitado, esteve na nossa região. Registro que 
solicitamos esta audiência ao Nobre Deputado e ele nos disse o seguinte: estarei no 
Oeste se for vontade de vocês. E se for a vontade de vocês estaremos aqui, porque 
foi mencionada esta questão. 

Presidente, optamos por vir à Capital, porque aqui temos a imprensa e a 
representação. 

Agradeço esse espaço. Em nome de Saudades não poderia ir para casa sem 
manifestar e sem dizer alguma coisa por aqueles que estão calados e, em meu 
Município, tenho que falar por eles. 

Saudando o Sr. Presidente, saúdo os demais representantes com assento nesta 
mesa e, também, aos Deputados que aqui se encontram. Faço saudação muito 
especial a todos vocês que fizeram esta viagem de 700km, não por acaso. Pessoas de 
80 anos estão presentes. 

Pelo que ouvi das declarações que foram feitas, quero endossar que é esse o 
clamor: queremos solução, Sr. Presidente. E que essa solução venha quanto antes, 
não fique apenas nos discursos, nas colocações. Todas embasadas em cima da lei. 
Juntos lançamos uma proposta. A primeira delas, vocês sabem qual é: dentro da 
legislação. A segunda: o que vamos fazer para mudar este quadro? 

Falei várias vezes em outras oportunidades que devemos nos unir, 
independentemente de cores partidárias, como foi mencionado. E que não fique 
apenas no discurso pois, juntos, podemos buscar uma alteração na lei. Todos temos 
um pouquinho de índio. 

Não posso falar das questões sociais do meu Município em facções. Não 
posso defender somente o agricultor, o empresário, o comerciante. Aqui temos os 
empresários rurais e de uma maneira eqüitativa é assim que temos que agir lá em 
cima. 
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Acredito que esta Casa terá a grandeza e lançaremos juntos um desafio que 
não é de competência, como já foi mencionado, em nível de Estado. Hoje está um 
Governo, ontem esteve outro e amanhã será outro. Que esta solução seja feita com 
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tamanha grandeza Sr. Presidente, que não seja apenas resolvido o caso de Saudades, 
mas de outros em que o leite já foi derramado como Abelardo Luz, Seara, Chapecó. 

V amos reverter a situação sim! Este é o desejo do nosso Município, ou seja, 
de buscarmos a solução, Sr. Presidente. 

Agradeço ao Sr. Presidente por ter colocado esta Casa à nossa disposição, em 
nome do nosso pequeno Município. Lá temos gente que trabalha como em todo o 
Estado de Santa Catarina. 

Quero registrar nossa gratidão, nosso apreço a todas as pessoas que, de uma 
maneira ou de outra, buscam a solução. Tomara que não fique apenas no discurso. 
Muitos falaram e muito bonito, inclusive endosso todas as palavras ditas. Mas que 
sejam em nome de uma solução. Pedimos à Bancada Parlamentar, porque é lá que 
está a caneta e lá que os senhores pedirão votos daqui a um ano e meio, e todos têm 
responsabilidade com isso. 

Gostaria de deixar esta mensagem que deixei no meu Município: aqueles que 
nos defenderem, com certeza, serão os homens para os quais iremos pedir um voto 
no dia de amanhã. Independente de bandeira partidária. Temos os vizinhos 
Municípios de Cunha Porã, Maravilha, somos 18 Municípios. É uma questão social? 
É! Depende de quem? De todos, independentemente de cores partidárias. 

Dizer que as causas não existem seria tapar o sol com a peneira, pois ao sair 
daqui teremos muitos problemas. De uma maneira eqüitativa esse seria o meu 
desejo. 

Em nome do meu Município, Sr. Presidente, mais uma vez fica aqui nossa 
gratidão, carinho e apreço. 

Muito obrigado! 
(SEM REVISÃO DO ORADOR) 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Onofre Santo Agostini) - Esta Presidência, 

antes de encerrar a presente sessão, agradece a presença de todos, de modo muito 
especial as autoridades que compuseram esta mesa, os nossos queridos colonos e 
colonas que aqui vieram prestigiar este encontro e aos Srs. Deputados que 
participaram, embora o nosso prezado cacique, meu amigo Ourides mesmo 
divergindo, mas acho que o nosso objetivo é encontrar solução para este grave 
problema que aflige toda Santa Catarina. O nosso único objetivo é tentar ajudar a 
resolver este problema que é complicado como aqui foi dito. 

A Presidência agradece a presença de todos e encerra a presente sessão, 
convocando outra, ordinária, para amanhã, à hora regimental, com a seguinte Ordem 
do Dia: matérias em condições regimentais de serem apreciadas pelo Plenário. 

Está encerrada a sessão. 
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