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Aos doze dias do mês de setembro de 1990, às 9:00 horas, 

devidamente convocados pelo Sr. Coordenador e Presidente da 

íUNAI, reuniram-se na sala da Presidência_ do 6rgão os membros do 

GTI Decreto nD 99405/90, para instalação e início dos trabalhos. 

Estiveram presentes: CANTÍDID GUERRE1RD GUIMARÃES, Ministério 

de Justiça/FUNAI, Presidente do GTI; RAIMUNDO DE CARVALHO NO 

RONHA, Ministério ~a A~iicultura e Reforma Agr~ria; Cap. DOHIN 

GOS SERGID MEIRELES, G~binete Militar da Presid~ncia da Rep~bli 
ca; ENIO CORDEIRO, Secretaria Geral da Presidência da República; 

ELMER PRATA SALOMÃO, Ministério da Infraestrutura: RENATO D'Al 

HEIDA L[ONI, Ministério da Ação Social; IVETE HARIA BARBOSA MA 

DEIRA CAHPOS, Ministério da Educação; JORGE NIEL[S DA SILVA. Se 
cretaria do Meio Ambiente; ALVARIH PIRES DO COUTO FILHO, Secre 
taria de Assuntos Estratégicos; FRANCISCO DE PAULA CASTRO 

Ministério da Sé:!Ú_d~ .· .... 9. __ t1A..~-~ ~!.~!'-~_'? -9 .. ª~---·Rel~_çqes Ex ter í ores 

NETO, 
- nao 

se fez representar. Alem dos membros já citados também marcaram 

presença: EDÍVID BATISTELLI, Superintendente Geral da fUNAI; VAL 

TER FERREIRA HENDES, Superintendente da SUAF/íUNAI; SÔNIA DE AL 
\ - 
HEIOA DEHARQUET, Assessora da:_SUAF. Instalou-se formalmente o 

pelo Sr. Presidente que, após as saudações de praY.e, apr~ 
sentou seu discurso, contendo as propostas da íUNAI. Foi indic~ 

da como Secret~ria Especial a Sra. Assesso~a Demarquet, com a 
função de desenvolver e coordenar os trabalhos da Secretaria E~ 

pecial do GTI. Indicou-se ainda o Sr. Assessor Pedro Roberto Can 
assjstente do Sr. Presidente, bem como o Sr. 
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•'' ,, -... :~~>- ·::· tendente Geral da FUNAI, Edivio Batistelli como substituto fo.r. 
.• _. - .. ,. .•. 
\ ,.~·' - · .... mal do Sr. Presidente em seus i~pedimentos. O Sr • repre s errt arrt e . 

do M.A.S. lembrou ao grupo que a indicação do substituto dev_!!. 

~ ,· 
':· . r, ser confirmada atrav~s de· portaria especifica, com o que tQ 

dos concordaram, o que se fará. Também foi lembrado pelo mesmo 

representante que falta úm membro no GTI, ou seja, o represen 

tante do Ministério Público, que. não constou no Decreto nP 99405/90. 

. ,· 

Assim, propôs que se convide o Ministério PÚblico para 

par das reuniÕes,inclusive alterando-se o Decreto para 

partici .· 
in 

- ;,,. - .•.•.. _ 
. •· 

;; --1'. 

cluÍ-lo, proposta endossada por todos as membros. O Sr. represen 

tante da SEMAM achou louvável criar-se um grupo para analisar a 
poli tica indigenista····cj"ficTál ··cêint"·-v"fstãs a· lorriá..::1a mais eficien 

. . - 
te, mas ressaltou ser o prazo de 60 dias para findar seus trab~ 

lhos I com· uma reunião semanal, bastanie exíguo, dada a rele.vân . . 
eia dos temas. O Sr. Presidente disse ser impossível alterar tal 

limite de tempo, dévendo as conclusões serem entregues nos rlgQ 

rasos _60 dias estabelecidos no Decreto, mesmo que haja necessÁ 

dade de reuniões extraordinárias. O Sr. representante do MINíRA, 

por sua vez, ressaltou a necessidade de se formular projetos 

de lei e uma doutrina para aplicação na política indigenista, ·A 

dequando-a ao novo texto constitucional, ressaltando ainda a 

importância da discussão sobre uma política gera~ prática, a 

ser aplicada de imediato. Para o Sr. Superintendente SUAí Ualter 

Mendes, o Estatuto dd Índio - Lei ne 6001/73 - deveria ser objI 

to de reestudo, com as ~lteraç~es de acordo com a Constituiçio, 

enquanto que o Sr. representante do MARA defendeu Aão a modifi 

cação no Estatuto, mas na prática indigenista. Fechando essa di~ 

cussão preliminar, o Sr. repre~entante do GM-PR disse estarem os 

objetivos a serem alcançadas7todos, já contidos no discurso prI 

liminar do Sr. Presidente, faltando apenas detalhar as ações p~ 

ra colocá-los em prática, com o que todos concordaram. O Sr. r~ 

presentante do MARA fez algumas considerações sobre a questão da 

ja indígena, opinando que deveria haver algum parâmetro tipo 

r,)~ ,_ 
SEP Qu;;La 702 
Edificlo ~. 3~ atl'dar 
CEP 70.330 Bra~llia D.F 



-1 

...... 

.'!,. ..• -- . =. . \ v.; .. _ ..• ~ . 
·:',.:._ - .,_ . .}- . 

·"" .- 
• !' • 

.•... ~ .~- .. _~ 
.• ··.t\" . 

- ·:.··: !". - ~ .. 
•• ;_ -· - .I 

;~:;_: '{ 
' .. ='º • .:_·- 

. .. . ,; ~ 

- 
~ 
FUNAI 

funda çlo N:aclon:al · do -f ndlo- -· 
.,.,,..,srtRIO DO IHTERIOfl 

hect~re/indio, lembrando a quest~o dos conflitos e das 
.•. 

µressoes 

sociais existentes, enquanto que o Sr. representante do 

destacou o problema representado por áreas.imensas para um 
, 

numg 

ro· pouco expressivo de Índios, propiciando invasões. Por suave~ 

o Sr. Presidente substituto lembrou o caso inverso, o de muitos 

Índios para pouca terra, levando a situaçÕe~ de car~ncia e priv~ 

çÕes em todos os sentidos, citando os Kaingang de Iraí. Apôs mui . ~ ' . tas d~scussoes, voltou-se a pauta1 ou seJa, proposta de um reg~ 

mento interno para o bom funcionamento do grupo, que foi aprov~ 
. ' 

da integralmente pelos membros. D Sr. Presidente destacou a· 

necessidade de preservar o ambiente no país, sendo que a área 

indígena, em sues amplas dimensões, para tal contribui.O Índioéum 

grande protetor do ambiente. O que necessitam os indígenas é um 

maior apoio da FUNAI, com trabalhos a serem desenvolvidos mais 

diretamente nas comunidades. Tal se obterá, completou o Presi 

dente, quando se r~verter e pir;mide administrativa do 6rg~o, ou 

seja, 70% dos funcionários nas atividades ponta, o que está sen 
do analisado no Ministério.da Justiça. O Sr. representante da 

SEMAM prop~s que os membros d~ GTI analisem com anteced;ncia os 

objetivos apresentados pela FUNAI, a fim de serem discutidos na 

próxima reunião. Lembrou também que, dentro do regimento inte..r. 

no, destacou-se a participação de Órgãos não governamentais. e 

de entidades indigenas representativas, sempre que necessário, 

.para apresentar e discutir questões ligadas à causa indigeni.§. 

_ta. O plenário reconheceu a importância de tal participação, 

quando possível, e de acordo com o andamento dos trabalhos. O 

Sr. Presidente, por ·sua vez, propôs uma viagem de estudos com 

duração de 1 semana, a fim de q·ue os membros tenham contato dirg 
com as comunidades indígenas e seus problemas, o que foi acei 

por todos os representantes. D Sr. representante da SEMAM 

estacou que, nas unidades administrativas regionais, o grupo 

e trabalho deveria se encontrar com as·associaçÕes indígenas 

legítimas, que inclusive se fariam representar nas visitas 

áreas indígenas. Passou-se seguidamente a discutir a viagem, 

para 17/09 - a confirmar-, englobando diversas áreas . 

.. 
as 

ma.r. 
da 
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Amazônia Legal, a saber: Munduruku, Pari-Cac~oeira, Vauaretê, Su 

rucucus, Waimiri-Atroari, Nhamundá/;Mapuera, Uaçá, Juminá e GorQ 

tire, sujeit~s e confirmaç~o. o Sr. Superintepdente Geral, con 

tudo, afirmou em boa hora não serem as áreas da Amazônia legal 

< 
-J't ••• 

. ·' 

.•. - -, ··- ....••.•... -·· ,-· .. . .. 
representativas de todo o pais, por haverem diversas realidades 

regionais, sugerindo então ao grupo uma viagem complementar, ~ 

bar~ando do Mato Grosso do Sul ao Rio Grande do Sul, com o que 

,houve concordância geral. De imediato sugeriu-se visita às áreas 

indígenas de Dourados, Areribá, Mangueirinhe, ·1raÍ e Chapecó, 

roteiro tamb~m sujei~o a alteraç~es. Finalmente, ap6s discuss~es ·.·::" .. ~.!.~ 
·.:... .•. 

várias, definiu-se pela comunicação oficial aos Órgãos e às 

dades da FUNAI envolvidas com a visita, além de outras 

. 
un.1. 

provi 

.. ciências pertinentes, dand~ o Sr. Presidente a reunião como 

cerrada. Eu, Sônia de Almeida Demarquet, Secretária Especial, 

en 
1~ 

as 
" 

. - ' ,. 
vrei a presente ata que, caso mereça aprovaçao, recebera 

assinaturas dos participant~s ~ reuni~o. 

Brasília, 12 de setembro de 1990. 

~~ 
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ATA u,\ 2a. RFJJNIÃO ORDINÁRIA - GTI DECREI'O 99.405/90 

P-Ds dezenove dias do mês de setembro de 1.990, devidamente convocados pela 

Presidência do Gl'I Decreto n9 99.405/90, reuniram-se seus membros às 09:00hs, na. 

Sala da Presidênc~ da FtJNAI, estando presentes: CANI'ÍDIO GUERREIRO GUIMARÃES, 

Pres idente do Gl'I e da FUIW; CARWS GOMES PEREIRA., em substituição ao Dr. ElMER 

PRATA -SALOMÃO, DNFM; RAlMUNOO DE CARVAIBO NORONHA, MARA; ANI'ONIO arÃVIO SÃ RICAR . - 
.TE, MRE; Duo CORDEIRO, SG/PR; RENATO D'AIMEillt\ LEONI, MAS; JORGE MILES :00 sn. 
VA, SlliAM; CELSO AUGUSTO IACAVA, MS; IV:ITE MARIA BARSOSA CAMPOS, MEC; ALVARIM 

PIRES 00 COUTO FILliO, SAE; OOMINOOS SffiGIO MEIRELES, 91/PR, membros do gruI,O, 

além. de EDÍVIO BATISI'ELLI, Superintendente Geral da FUNAI, VALTER FERREIRA ~ 

DES, SUAF/RJNAI ·e SONIA DE ~IDA DlliARQUEI', Secretária Especial do GTI. Cone 

preliminar, discutiu-se o plaro de viagem às áreas indígenas da região anaz.ô~ 
ca, detalliando o Sr. Presidente o roteiro, sendo entregue aos presentes material 

da FUNAI contendo urra diagrose atual do Órgão, para subsidiar os trabalhos • O 

Sr. tnio Cordeiro, SG/PR, exp:is as razões pelas quais não poderá J)3I'ticipar da 

viagem, inclusive dizendo não ser a SG/PR membro fo:rnal do Gl'I e sim convida.do , 

tendo o Sr. Presidente aceitado suas justificativas,erntora reiterando o convite 

relativo à viagem de i::ralElho. Por sua vez o Sr. substituto do DNrn info:rnou não 

ser i:ossÍvel a participação do Sr. representante Elmer Prata &uorrão, pois - a 
ocasião da viagem o mesmo estará a serviço em Manaus. CoJJO sugestão, o· grupo ~ 

. licitou ao DNFM, contato com aquela capital, para saber se Dr. Salomão p:xlerá 

se ~Orp:lrar ã v.tagem em fase posterior, o que será feito. O Sr. Presidente nar 
rou a seguir sua p:irticipação ra. la. Conferen::ia Nacional do Meio Ambiente e De 

senvolvinento Susteni:ado,sendo distribUÍdascÓpias de sua fala em plenário. lnfor 

nou também que fará contato urgente cqm o Ministério PÚblico Federal, conforme 

havia sido acordado na reunião anterior, a fim de solicitar sua participação na 

viagem em grtIJX) de trarelho. Seguidanente o Sr. Presidente Substituto, F.dÍvio - B:i.tistelli, asstDDiu os trabalhos, fazendo a Sra. Secretária leitura. da ata ante 
rior que, com U1IE. ressalva, mereceu a assin3.tura de todos os presentes. Apres~ 
tou-se a pauta para discussão, sugerindo o Sr. representante da SAE que se i.fli 
ciassem os trabalhos com uma proposição de :p::>lÍ tica irrligenista que sirva ã ~ 
,ração de relatório final, apoiado na legislação vigente e desdobrado metodolo- 

\__ 

iderações gerais ou introdução, clj.retrizes, objetivos e 

~L~~~,11- wv~ fl 7~/ l j' 

- açao 
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governarrental prop:,sta pelo GTI. Fbr sugestão de membro do gruµ:>, decidiu-se que 

o documento, ao invês de intitular-se "FblÍtica indigenista do C?overm brasilei 

~", deverá merecer cono título "Fundamentos para llIIE. política indigenista do 

<?ovem:, brasile:i.ru", o que todos aceitaram. Assim, o documento ''Furrlamentos para 

urra p:,lÍti~ indigenista do G:>verro brasileiru",.submetido à mnsideração cb~ 
membros, foi aceito·cono contribuição metodológica. O representante do MRE pediu 
terrq::o, m en~to, :p3I':l analisá-lo com detalhes, conforme disp:,sição regi.mental, 
o que foi acatado. O Sr. Presidente substituto propjs sua leitura sem interruE_ 

ções, para conhecimento global de todos. Antes, porém, alguns assuntos foram 

levantados. O Sr. representante da SIMAM sugeriu que fosse dada a conhecer a 

pruµ:>sta de urra política indigenista contida oo Plaro de Ação do G'.Jverm Collor, 

que deverá ser considerada pelos me.mbrus do GTI. Em seguida, chegou-se ao cons~ 
so de·cada representante p6der contar com um assessor :i:;or ocasião das reuniões, 

sem necessidade, oo entanto, de formalizar sua ·presença. Ap3s, o Sr. representan 

te do MRE indagou. se dentro das ações gover'namerrta'i.s indigenistas p:xieria ser 

inc;lUÍda·a parti~ipação das organizações não-governanentais - ONG-, tendo-lhe 

sido dita pela Sra.. representante do MEC que, p:,r se tratar de ações do goverro, 

as ONG não deveriam ser incluídas, pois isto significaria um cerceamento de ~ 

? ' te a par-te, restringindo-se-lhes a liberoade necessária à consecução de seus ob 
jetivos. Seguidamente discutiu-se~ seria a participa.ção dos representantes 

govern:mentais em seus respectivos ministérios ou secretarias, que articulações . . 
deverão ser feitas em busca de wn objetivo único - prátiaa eficiente da·polÍtica 

indiger:rista -, sob gerência da FUNAI. Segundo o Sr. representante do MARA, cada 

.nernbro deverá levar a seus-Órgãos de origem a idéia de necessidade de ações coor 

denadas e conjuntas, definindo-se as ações setoriais dentro de um plaID naior e 

bastante -objetivo, com o que todos concordaram, À F1JNAI caberá o pa.pel de · · exe 

cutora das ações irrlicadas. Voltando aõ texto dos "Furrlarnentos p:ira una p:,lÍtica 

indigenista cb <?ovem:> brasileiro", o Sr. representante da Sil1AM afirnou ser ~ 

durrtarrte o i;erno assegurar no item 1 - Finalidade, já que os direitos i.ndigenas 

se encontram asseguracbs p:,r lei. Necessita-se sim, continuou, de urra participa 
ção dos·i:ovos in::i.Ígenas nas discussões governanentais~ toda vez que estejam em 

uta seus legi ti.nos interesses. Acrescentou que as lideranças devem sempre ser 
uvidas , pare que não se cometam erros ou impropriedades costumeiras. Segundo o 

• Presi,dente substituto, em lugar de assegurar deve-se empregar garantir aos 
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povos ~géra.s .. ~ , etc. Para o Sr. representante da SAE tal participação 
o nais derrocrátioa µ:>ssÍvel, µ:>is os direitos constitucionais se igualam, 

gurados a todos os brasileiros • De acordo com o Sr. representante do MARA, 

.. 
Sen:i 
asse 

a 
avaliação da prática indigenista in-loco dará a cada membro a possibilidade de 

1 

~lhor _análise, levando-se em consideração as peculiaridades de cada conunida 

de. Ressaltou ainda. a :importância da participação de todas as autoridades gov~ 

namentais - União, Estados e Municípios - cie acordo com as disµ:>sições contidas 

._e.II_l leip, corro condição fundanental à execução de urra política irrligenista obje 
tiva e. nuderra.. O Sr. representante do GM/PR destacou a finalidade da criação 
do GTI de acordo com o Decreto n9 .99.I.JOS/90, ou seja, dentro de urra p:.>lÍtica i!!, 

. . . 
digenista em vigor, "orientar as ·ações governamenta°is" naquela rum:>. Disse que 
o grupo chegasse talvez a una proJX>sta de política indigenista, a partir cbs te 
mas oferecidos pela FUNAI COllD diretrizes do Órgão. o Sr. Presidente substituto 
leu, pois, as diretrizes de tra.baJ1D da IUNAI, sugerindo-se que a p:iUta se ini 

cie com o item assistência ao índio. D3.ndo sequência ã leitura, a Sra. repres~ 

tarite ao·MEc ~u que se incluísse o .Art. 210 § 2 da Constituição ro corJX> cb 

' r- 
l 

1 

1 

1 
1 

docurrerrto · Fundamentos . . • , proJX>sta aceita por todos. Cono t:extos fundamen 

tais, que devem se constituir em base para os trabalhos do grupo , os legais 
1 

l ' Constri.tuiçâo , Lei ~9 6001/73, Lei n9 5371/67-, bem corro a Convenção n9 107 de 
Genebra e as Diretrizes de Jv.;ão do G:>verrn Collor - par-te relativa ao meio am 
biente eia1::Qrada·pe10· Dr. Hélio Setti. O Sr. representante do MRE expí.ícou as 
origens da Convenção n9 107 e sua substituição pela Convenção n9 169, ainda não 

l 

. ratificada pelo Brasil, com um perfil meros colonialista e meros :integracionis- 
.ta. Segundo ·ele, o GTI deve conhecer não só a 107, corro também a 169, revisão 

da anterior. Muitas discussões surgiram em torno do assunto, com a JEI11:icipação 

~special do Sr. representante da SEMAM. __ A seguir, propôs-se a prux:inB reüni.ão 
JEra o dia 28 de setembro de 1.990, por conta da viagem do GI'I, o que por todos 
foi acatado, sugerindo-se a leitura dos diplomas legais e dos textos distribui 
dos pela R.JNAI. cono subsídio. O Sr. Presidente substituto torrou a externar, sua. 

.........,.,.,.,.,. •.pação com os resulta.dos do trabalro a serem apresentados ao Governo, pois 
ser bastante clams e ó}ijetivo~,visando l..Dffi rrellior e na.is eficiente - pra 

indigenista.. O Sr. representante da SG/PR comunicou que fará consultas for 
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nais aos diversos Órgãos envolvidos com a p:>lÍtica indigenista oficial, para 

que os mesnos se nani.festem sobre a Convenção n9 169 e, finalmente, os represen 

tantes aprovarem a proposta de trabalho para o dia 28 de setembro de 1. 990: anã 
lise das diretrizes de ação e, na reunião seguinte, apresentação do texto da 

Convenção n9 169 d~ Genel:n:'a. Nada havendo a ser tratado ro nomento, o Sr. I'r'esi 
dente encerrou a reunião e eu, Sonia de Almeida Denarquet, lavrei a presente ata . . . 

que,~ :tida confonne, será assinada por todos os p:uj:icipantes. 
Brasília-Dr, 19 de setembro de 1.990. 

GIT/SAD/mht. 



...,,.---- - -- 

FUNAI 
Funtl:u;:io Nan1111:1I liu huJi11 

ATA D\ 3a. REUNIÃO ORDINÁRIA GTI DECRETO 99405/90 

ADs 28 de setembro de 1990, mediante prévia convocação, reuniram-se às. 

9:00 h ra Sala da Presidência da FUNAI os membros do GI'I Decreto 99405/90, com 

as seguintes prese~as: CANTÍDIO GUERREIRO GUIMARÃES, Presidente do GTI e da 

FUNAI; DOMINGOS SIBGIO MEIRELES, ®PR; RAIMUNIX) DE CARVALl:IO NORONHA., Mt\RA; 

ANTÔNIO OTAVIO SÁ RICARI'E, MRE; RENA.TO D'A111EIDA LEONI, MAS; CELSO l.ACAVA, MS; 

IVETE_MARIA BARBOSA. CAMPOS, MEC; JORGE MILES DA SILVA, SEMAM; FRANCISCO DE 

ASSIS ABRÃO, SAE, em substituição a Alvarim Pires do Couto Filho, ElMER PRATA 

SAI.DMÃO, MINFRA.; ENIO CORDEIRO, convidado da SG/PR; HELIO SE'ITI JR., convidado 

da SEMAM; SILBENE DE AJ.11EIDA, assessor da SIMAM; CARLOS GOMES PEREIRA,assessor 

doDNPM/MINFRA.; EDÍVIO BATISI'ELLI, FUNAI, presidente substituto do GTI; SONIA 

DE ALMEIDA. DEMARQUEI', secretária. Abertos os trabalhos pelo Sr. Presidente, 

fez-se leitura da ata anterior, recebendo três ressalvas. A seguir, o convida 

do Dr-. Helio Setti tonou a palavra, para prestar esclarecimentos sobre a pru 
p:>sta de UIIE. política irrligenista e ambiental p:ira o <?overno Collor, comprorrús 

so de campanha, bem cono sobre o documento Reforna e llidernizaçâo da FUNAI, 

este Úl.tino resultacb cb troab3..lho de diversos assessores e entidades convida 

das1de caráter interno e entregue ao Sr. Ministro Bernardo Cabral. Discutiu-se 

a necessidade de una naior aproxfuação entre SEMAM e FUNAI, tendo o Dr. Setti 

p:rop:>sto sugerir a seu Órgão a criação de-um grup:> de traba.ltK> infornal S.EMAM/ 

FUNAI p:iitl discutir em caráter permanente os assuntos comuns, sendo que o Dr. 

Ri.carte considerou ÍJIIJX)rtante a elalx:>ração de um docwiento conjunto FUNAI/ 

SIM'\M, que servirá de subsídio ao GI'I no tocante a índios e meio ambiente. Dr. 

Ricarte prop3s ainda que os documentos trazidos pela SEMAM sejam incorporados 

corro base de trabalro, as Prooos tas e diretrizes ... corro visão pol.Lt.ica , ·a 
Reforna e MJderniz.ação. . • corro subsidio, o que foi aprovado pelo gruJX). Segui_ 

damente passou'-se à análise da viagem, sendo que , antes, o Dr. Jorge Miles& da 

Silva já havia se expressado a respeito, dizertlo-se em parte decepciona.do,f:Ois 

as lideranças indÍgena.s quase não tinram sido ouvidas sobre qual a rrelhor prá 

tica inàigenista em sua opinião, não haviam se marri.Fes tedo sobre suas 

sões. A· Ricarte rrostrou-se favorável ã análise da viagem do ponto de 

do _curnprirre"nto de seus objetivos, concluindo que ta] não acontec~era rnr 

../ '75:z - 
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JJDtivos: não se viu a situação do índio diante de graves proble.rras existentes 

em diversas áreas; visão superficial da :realidade indígena; lideranças não 

avisadas e não preparadas para dar sua cxmtribuição ao gruJ:X), a não ser na A. I 
Uaçá. Sugeriu que o documento entregue pelos líderes em Uaçá sirva cono subsi 

dio aos trabalhos do grupo, bem corro o dossiê entregue ao Sr. Presidente ·~ 

Waimiri-Atruari. Ap5s, o Dr. Celso l.acava expos as razões que o levaram a na.n.i:_ 

festar-se, p::,r escrito, à Presidência do GTI, p:Jr conta de sua assinatura ro 

livro de visitas da Parana.panerra-Mineração Pi tinga -, nas o Sr. · ·Presidente 

afirnou que apenas constava um terno de visita, janais una declaração a favor 

da empresa em seu relacionamento com os Waimiri-Atroari. Dr. 1.acava referiu-se 

à necessidade de manter sua ]X)Stura e isenção profissional diante da visita à 
Pi.tinga, solicitando inclusão em ata de sua manifestação. Dr. J'bronha, também 

se referindo à viagem, lamentou a f al, ta de teJII]X) para cumprir um progrema nais 
substantivo, o que levou à mín:i.rra rranifestação das lideranças indÍgenas,emlx>ra · 

todas tivessem deixado claru suas necessidades básicas: terra, saúde e educa 

ção. Acrescentou que a FUNAI, corro Órgão especializado, deve ser sempre ouvida, 

JIBI1eira de se compn::,var seus errus e acertos na condução da p:JlÍtica indigenis 

ta. Dr. Ricarte pediu que, nas próxirras viagens, seja verificada não só a re.a 
lidade do teJII]X) dis:i:onível, cono também a µ)Ssibilidade cb gruJX) em cumprir o 

roteiro sugerido, tendo a Dra. Camix>s solicitado que seja priorizada a questão 

ou p:>ntos .críticos da vida do índio, :p3ra wra-visão nais real do assunto. ApÓs 

várias discussões, estabeleceu-se roteir? prévio para a viagem, corro se segue: 

dia 06/10: BSB/Parabubure/são furcos/AJ;'eões; 07/10: B3.ka.iri, Nambikwara; dia 

08: reunião em Ji-Paraná com lideranças indígenas de FDndônia; sobrevôo na A.I 

Zoró, retorn::> a BSB. &:>licitaram al.guns membros que fossem convidadas lideran 

ças Pororo e D3.niel Ma.tenh:J C.abixi para J)3.I'ticip1rern das reuniões;Seguidanente 

J)c:lSSOu-se à análise da pauta para as prÓxirras reuniões do GfI, de acordo com 

pro!X)sta. do Dr. Ricarte, a saber: 05/10/90: O :p3.pel do Estado na questão inctf 
gena - tutela e integração; 10/10/90: A questão fundiária (incluindo-se -r-enda 

do p:i:trirrônio indígena; 17/10/90: Educação e saúde, engloba.ndo diversidade 

cultural, pela rre.nhã e tarde; 24/10: Auto-sustentação dos p:>vos indl; 
- ) e comi tê de redação (tarde) • corro propos ta do Dr. Cordeiro o 

veu englobar o assunto meio ambiente TE questao funàiária. Aços 
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discussões pertinentes o Sr. Presidente encer-rou os trabalhos e eu, Sorria de 

Almeida Denarquet , lavrei a pr-eserrte ata que, caso aprovada, merecerá a assina 

tura dos senhores particiP3J1tes. BrasÍlia, 28 de setembro de 1990. 

~-: wt ,~ 1tt.r·~, ~dt 4-<- a ,, ~ ,h~ r'"Lc.~: ..k<.à.-~ 
JI~ ~- ~. c--ti:.últél t( y-;, ,.. - . 

• 1 
! 

.. 



ft 
FUNAI 

Functaçlo Nadoruol do lndlo 
MJNIST~IUO DO INTERIOR 

PRESIOb-lcll\ 

ATA DA 40 REUNIÃO ORDINÁRIA DO GTI 

DECRETO 99.405/90 

Aos OS de outubro de 1990, mediante prévia convocação, reuni 

ram-se às 9:00 hs., na Sala da Presidência da FUNAI os membros do 

GTI Decreto 99.405/90, com as seguintes presenças: CANTiDIO GUER 

REIRO GUIMARÃES, Presidente do GTI e da FUNAI; DOMINGOS SÉRGIO MEL 

RELES, GM/PR; RAIMUNDO DE CARVALHO NORONHA,MARA; ANTÔNIO OTAVIO 

SÁ RICARTE, MRE; RENATO D'ALMEIDA LEONI, MAS; CELSO LACAVA, MS ; 

!VETE MARIA BARBOSA CAMPOS, MEC; JORGE MILES DA SILVA, SAMAN; ALVA 

RIM PIRES DO COUTO FILHO, SAI; ELMER PRATA SALOMÃO, MINFRA; ENIO 

CORDEIRO, convidado da SG/PR; ALCIDA RITA RAMOS e CARLOS FREDERICO 

MARÉS DE SOUZA FILHO, ambos assessores da SEMAN; CARLOS ADUARDO 

ARAÚJO LIMA e LEANDRO MENDES ROCHA, respectivamente convidado e 
assessor do MJ e LUIZ OTAVIO PINHEIRO DA CUNHA, Secretário. AbeI 

r · tos os trabalhos pelo Sr. Presidente, fez-se a leitura da ata ante 

rior, recebendo apenas uma ressalva. A seguir, o Dr. Ricarte so1i 

citou informaçã~ ao Presidente sobre a participação de um represen 

tante do Ministério Público nas reuniões do GTI~ conforme sugestão 

apresentada e aprovada em reunião anterior, ao qual lhe foi respo~ 

dido ter sido feito contato telefônico neste sentido com o referi 

do Órgão. Em prosseguimento a reunião, o Presidente passou a tra 

tarda realização da segunda viagem, informando que a utilizaçâoda 
aeronave da FAB provavelmente não ocorreria já que a FUNAI · teria 

que arcar éom. as despesas do vôo, o que não poderia ser feito de 

vido à falta de recursQs.do Órgão. Avisou que ainda haveria de ten 

tar negociar com o MA e, caso não obtivesse sucesso, seria utiliza 

da uma aeronave da própria FUNAI, mais especificamente um Bandei 

rantes, cuja capacidade era inferior a da aeronave da FAB. Dr. No 

diante das dificuldades enfrentadas para se obter a libera 

de atender 

~ 

Trabalho instituido 

~ SEP Quadra 702 Sul 
~ Edificio Lex, 3~ ~dar 
· CEP 70.330 Brasília D.F. 

1 ...._. 



~ 

~ 
FUNAI 

F~o ~ dclL!dla 
MINISttRJO DO IHWUOR 

PRE.B~ 

-02- 

pelo próprio Presidente da República, expressou sua preocupaçao em 

relação ao atendimento do Índio pelo Órgão. Ressaltando, em primei 

ro lugar, a necessidade de se definir melhor o papel dos outros ÓL 

gãos governamentais aos quais caberiam, conjuntamente com a FUNAI, 

através de ações articuladas, assistir o Índio. Em seguida, chamou 

atenção para a dotação orçamentária,que deveria ser compatível com 

as necessidades da FUNAI. Ainda sobre esse assunto,Dr. Ricarte le 

vantou a possibilidade de ser incluída, no Relatório Final do GTI, 

uma recomendação sobre a dotação orçamentária, tendo o D~r Milesse 

manifestado favorável a sugestão. Em seguida o Dr. Ricarte procu 

rou saber do Presidente se os Índios tinham sido informado dessa 

segunda viagem e dos temas definidos para discussão,· considerando 

que tais medidas facilitariam a discussão a ser feita com os ín 

dios. O presidente respondeu que os Índios tinham sido informados 

sim, argumentando, no entanto, que, considerando o grau de acultu 

ração dos Índios, se torna difícil a discussão por eles de temas 

tais como cidadania e diversidade cultural. o Dr. Ficarte insistiu 
! 
l • i 

t' 
' 

na sua proposição, lembrando ter-se definido em reuniões anteri.Q 

resa consulta aos Índios e afirmando que, mesmo sabendo da · difi 

culdade de alguns Índios se expressarem sobre tais temas, outros 

poderiam fazê-lo perfeitamente, daí persistir no assunto;solicitan 
do que o Presidente fosse o porta-voz dos membros do GTI junto aos 

Índios e, ainda, que esses fossem informados de que o Grupo de Tr~ 
balho é do Governo Brasileiro e que pretende ouvir as suas consi 

derações, visando a uma proposta de reformulação da política 

genista. o Presidente passou a pa~avra ao convidado Dr. Lima, 

demonstrou interesse em que a Secretaria Nacional de Direitos 

Cidadania do MJ, da qual é Secretário, em incluir a questão.do 

indi 

que 

da 
, 
J..n 

dio dentre as suas preocupações, tendo preferido ouvir primeirame.!!_ 

te os membros do GTI para, caso fosse necessário, se pronunciar. 

Continuando, o Presidente passou a palavra ao Dr. Rocha, que fez 

~~osição sobre o tema da reunião: o papel do Estado na 

~qu~:stão - indígena - tutela e integraçãõ - , tendo, 

O,tv - t /~sz r1 AI'.:: ~ç • 1"1 \,)V\ C,IJ'Í!l . . ·'"" 
\ 1. lJ"' s'Ii.J> Ouadra 102 Sul 

"- ~®~ 
E.difício Lex, 3~ andar 

CFP 70.330 Brasília D.F. 
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ainda, sido i~cluido a diversidade cultural na referida exposição. 

Iniciou por uma rápida explanação a respeito do tratamento que tem 

merecido a diversidade cultural em diferentes Governos, que temtr~ 

tado este fenômeno como problema. Na nova ordem internacional que 

se esta instalando,a diversidade vem cada vez menos sendo tratada 

com objeções pelos Governos, a ponto da atual Constituição Brasi 

leira não mais tratar os povos indígenas como culturas em vias de 

extinção mas, ao contrário, passa a reconhecer a diversidade de 

culturas. No que se refere aos direitos de cidadania, destacou CQ 

mo preceito básico a garantia dos territórios indígenas e, ainda, 

uma proteção especial que lhes garanta algumas diferenças em rela 

çao aos demais cidadãos. Essa proteção atualmente é configurada no 

instrumento da TUTELA que, apesar de ter sido criado como proteção 

adicional na intenção de oferecer uma garantia para o exercício da 

cidadania, tem servido na prática para cercear a vontade do Índio. 

Finalizando, o expositor destacou, como pontos a serem considera 

dos para a discussão: 1- a condição de relativamente incapaz do 

Índio, que tem se prestado a restrição de seus direitos e 2 - ar~ 

lação paternalista do Estado e o excesso de intervenção nos negó 

cios dos Índios~Terminada a exposição, foi convidado a falar o Dr. 
Marés, que não considera a figura da TUTELA como se coloca no si~ 

tema jurídico o maior problema e sim a sua prática equivocada que, 

ao invés de servir de proteção tem sido instrumento de opressão. 

Considerou ainda, que a condição de relativamente incapaz, confoI 

me o art.62 do Código Civil, na verdade esconde atrás de um .in~ 

trumento de proteção uma visão preconceituosa do Índio. Lembra,con 

tudo,que se a tutela for aplicada sem abuso de poder ela é boa pa 

ra os Índios.Finalizando destacou a necessidade de 1-garantir uma 

proteção especial do Estado aos Índios, 2-garantir a integridade 

dos territórios indígenas, 3-rever a aplicação da tutela no senti 

do de não mais se constituir em instrumento de repressão, passando 

~se configurar como instrumento de proteção e 4-criar Grupo deTra 

fY'b 
1~Tho·.para 

;est.ooar guia :ãa·:-'lUTElA~na·:iegislação brasileira.Tonamo a palavra,o 

L'.:1J~lf'7 ) H ~ fvl. r h .(, - . 'J 
f J 
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Dr. Noronha expressa preocupação quanto a uma melhor definição dos 

direitos e deveres dos Índios, em caso de revisão da legislação vi 

gente, manifestou-se, ainda, a respeito da falta de uma melhor de 

finição do que é terra indígena, ao que o Dr. Mares expressou a 

sua opinião, na qual estariam na Constituição os indícios do que é 
terra indígena. A seguir, a Dra. Ramos, a pedido da Dra. Ivete,faz 

uma breve exposição sobre a importância da garantia das terras oc~ 

padas pelos Índios e do papel do antropólogo no processo demarca 

tório, dada a complexidade do assunto, na medida em cada ·grupo in 

dÍgena vê, percebe e vive o seu território de uma forma Ímpar/ par 

ticular. Retomando a discussão referente a diversidade cultural , 

Dr. Ricarte passou a tratar da Convensão 169 da OIT, cujo teor , 

ainda que não ratificado formalmente pelo Governo Brasileiro, mui 

to se coaduna com o espírito da nova Constituição Brasileira,tendo 

citado como exemplo de sua afirmativa não fazer-se mais referen 

cias à integração dos povos indígenas e, por outro lado, ser r~ 

conhecido aos Índios o seu direito de ser diferente não mais ape 

nas provisoriamente. Com relação à figura da TUTE. A, entretanto 

defendeu o seu reestudo, especificamente no que diz respeito ao 

tratamento do Índio como relativamente incapaz, tendo apresentado 

proposta por escrito neste sentido. O Cap. Meireles se manifestou 

sobre a proposta apresentada, incluindo-se por um maior aprofun 

damente nas discussões do assunto. O Dr. Ricarte sugeriu a realiza 

ção de uma reunião extraordinária para concluir os debates acerca 

do tema em questão, sugestão que_ foi aceita pelos demais presentes 

ficando acertada para o dia 10/10, às 15:00 hs. Dr. Cordeiro to 

mou a palavra recomendando que não fosse esquecida a participa 

çao de instituições da-sociedade civil no processo de discussão do 

GTI, ficando acertado que esta participação deverá ser feita atr-ª 

t's de sugestões apresentadas por escrito em torno de duas a tr~s 

udas, cabendo à secretaria entrar em contato com as _referidas 

(J.fa stituições. Após discussões pertinentes o Sr. Presidente encer /i)ºucro:;b~.izt;;t~o P;:;to da Cunha, 1,e: a 
~ SEPQuadra702Su1 'I 

\ \ ,r'"\ F.diffcio Lex, 3e andar - ._A- U 
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presente ata que, caso aprovada, merecerá a assinatura dos 

res participantes. Brasília, 5 de outubro de 1990. 
senh.Q. 
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ATA DA 5a. REUNIÃO ORDINÁRIA GTI DECRETO NQ 99405/90 

Aos dez dias do mês de outubro de 1.990 reuniram-se os membros do GTI 

Decreto n9 99.405/90 ãs 09:00 horas,na sala da Presidência da FUNAI, median 

te previa convocação, acompanhados de convidados e assessores. Estiveram pre 

sentes: RAIMUNDO DE CARVALHO NORONHA, MARA; DOMINGOS SÉRGIO MEIRELES, GM/PR; 

ANTONIO OTÁVIO SÁ RICARTE, MRE; JOSÉ FELICIANO DE OLIVEIRA, GM/PR; RENATO 

D'ALMEIDA LEONI, MAS; CELSO 'LACAVA, MS;IVETE MARIA BARBOSA CAMPOS, MEC;JORGE 

MILES DA SILVA, SEMAM; EDÍVIO BATISTELLI, FUNAI. O MINFRA não se fez repre 

sentar. Alem dos ~embros formais, fizeram-se presentes: FERNANDO ANTONIO 

VIEIRA, Secretario Nacional de Reforma Agrária; embaixador GERALDO NASCIMEN 

TO SILVA, MRE; JOSÉ LUTZENBERGER, Secretário Especial do Mei0 Ambiente; ~NIO 

CORDEIRO, SG/PR; SÉRGIO CANONGIA, INCRA; SONIA DE ALMEIDA DEMARQUET, Secretâ 

ria Especial do GTI; SÉRGIO ·LEITÃO e ANDR.t!: VILAS BOAS, assessorando a SEMAM; . 
VALTER FERREIRA MENDES, SUAF e CORNÉLIO V. OLIVEIRA, assessor da FUNAI.Abrin 

do os trabalhos, o Sr. Presidente Substituto saudou os presentes e passou a 

palavra ao Dr. Lutzenberger, que discorreu sobre o tema "índio e Meio Arobien 

te". Disse que Índio/meio ambiente formam binômio inseparável, e que um ambi 

ente Íntegro faz oom que o homem se conserve física e culturalmente. O que 

se deve fazer, antes de tudo, e respeitar a integridade do homem • d .•. an a.g ena , 

sem necessidade de devastar florestas para levar-lhe um progresso caótico e 

questionavel, "integrando-o" de forma desastrada ao nosso mundo. Referiu-se 

ao desastre representado pelo fracioname~to do território Yanomami, tanto pa 

ra o Índio como para o meio ambiente, sugerindo que se repense a figura das 

florestas nacionais e a continuidade das terras Yanomami =orno vital ã sua 

sobrevivência. O Sr. representante do MRE apresentou o embaixador Nascimento 

Silva como grande conhecedor de assuntos ambientais e de direitos humanns,dad3 

sua participação nesses debates a nível internacionaJ, e demonstrou sua preo 

cupaçao com o entorno das áreas indígenas, que também deverão receber uma 

atenção especial. Dr. Lutzenberger afirmou que cada caso, cada área ind!- 

~ gena devera ser pensada numa forma diferente de proposta, mantido o diálogo 

~cvv~ com a natureza e com o homem, pois e um universo diferenciado e multifaceta- 
do, citando o exemplo àos Kaingang como indios camponeses, adaptados jã ao 

~ modus·-vivcndi regional. O Sr. representante substituto da SAE perguntou se 

/ Lut a , _Jojc ~ ' picscfvar sua integridade cultural. Dr. Lutzenbergcr disco E_ , 
e ~ ,(; r fli) - .-,"; l , 
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reu então sobre o conceito de nação indígena, citando como exemplo variados 

grupamentos étnicos que formam as Cantões Suíços. O representante do MARA quis 

saber do Dr. Lutzenberg, se as Cantões Suíços são nações delimitadas dentro do 

território suíço. Não houve resposta. O representante do MARA se mostrou pre_Q_ 

cupado com as constantes sugestões para criação de Nações indígenas no territó 

rio brasileiro, citando a milenar e contemporânea história do povo judeu, que 

escorraçado do seu território se espalhou por todo o mundo, sofrendo e resistin 

do a toda sorte de perseguição até ao holocausto alemão; graças à sua fé, usos 

e costumes, especialmente sua cultura, reocupou seu antigo e atual território, 

se auto proclamou nação sendo imediatamente reconhecido o Estado de Israel pela 

ONU, e quis saber ainda quais as implicações jurídicas no contexto internaci..Q.. 

nal caso se criem Nações indígenas no território brasileiro. Não houve resposta. 

O Sr. Embaixador Nascimento Silva, tomando a palavra, ressaltou a improprieda 

de do termo nação quando aplicado às populações indígenas, pois mencionado teL 

mo poderia ter conotações de autodeterminação política, conforme o entendido em 

foros internacionais de discussão. Encerrada a participação do Sr. Secretário 

Especial do Meio Ambiente, com os agradecimentos de todos, o Sr. Batistelli leu 

carta oficial do ex-presidente da FUNAI de 17 de agosto de 1.990, ao Ministro 

da Justiça, defendendo um território contínuo para os Yanomami, para conhecimen 

to do Secretário, que se retirou a seguir. O Sr. representante do MRE solicitou 

que se convidasse formalmente representante do Ministério Público para ass1.2_ 

tir às reuniões do gti, distribuindo a seguir texto sobre política indigenista, 

elaborado em reunião na Guatemala em preparação às comemorações dos~ 

rio do "descobrimento" da América,como contribuição relevante para os 

Centená 

traba- 

lhos do Grupo. O Sr. representante da SEMAM perguntou se a correspondência 
. 
as 

entidades indigenistas tinha sido expedida, o que foi respondido positivamente. 

O Sr. Secretário Geral da Reforma Agrária teceu considerações sobre conceitos /\, -1 propriedade e territorialidade para os povos indÍgenas,referindo-se aos con 

)~ \ flitos entre Índios e terceiros por conta da disputa por terras. A seguir o Sr. 

~ assessor Cornélia Oliveira discorreu sobre a posição da FUNAI quanto às terras 

\ nJv indígenas, historiando a questão do indigenismo no país. O Sr. Superintendente 

da SUAF explicou a dinâmica da regularização fundiária, comunicando que a FUNAI 

espera paa breve a revoeação dos Decretos n9s 94.045 e 94.046. bem como a edi 
I\ 
~ão de novo decreto - em tramitação no Ministério da Justiça-, que lhe devolv~ 

í tá o podcr..eccisÓrio quanto ao processo fundiário i nd i ge ne . O Sr. assessor Lei 

i f ,/ ;~~o f a lo'(j.~ohre a incon)t i tu,ciona l idndc dos do~ d e c r c t o s n ser e~ rc~oeado\, s u+ 
\., =: ,. 1,-- , H {. 1,v ~ ./ 1.,. 
1, ir,: ~ . 'V. \. / \J . .1-/', :Jtu.PJ,p0 / ,,. . -- .::,, f,•1.11.l 
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gerindo que deva ser composto grupo, sob direção da FUNAI, com particiP.ação de 

Ór~ãos envolvidos no a~sunto, para a execução dos trabalhos de campo. Segundo o 

Sr. assessor Vilas Boas, o processo decisório deve ser aberto à própria socieda 

de, para não sofrer solução de continuidade, devendo fazer parte do grupo a PGR 

e a ABA, como sugestão sua. De acordo com o Sr. Leitão, do novo Decreto deverá 

participar como membro efetivo o Ministério Público, a ABA; o cronograma dos 

trabalhos demarcatórios deverá ser publicado no DOU e também se publicará me~ 

mo o relatório dos trabalhos executados e exposição de motivos 9ue levam aos 

atos declaratórios ou homologatórios formais. Também deverão participar da polí 

tica de definição, demarcação e homologação das terras indígenas, segundo o 

Sr. Leitão e outros membros do GTI, os próprios representantes das comunidades 

indígenas interessadas. Lida a minuta do decreto proposto pela FUNAI, em análi 

se no MJ, muitas outras intervenções se fizeram, sempre no sentido de maior pa.!_ 

ticipação de Órgãos públicos e de representantes da ABA e dos povos indígenas 

lno decorrer do processo que leve a uma decisão política final, sempre sob coor 

denação da FUNAI. De acordo com o Sr. tnio Cordeiro, da PR, que as sugestões do 

GTI _possam ser encaminhadas ao Sr. Ministro da Justiça, sustando-se temporaria 

mente a tramitação do processo, até que a minuta de decreto incorpore tais ad_g_ 

quaçõe~ ou sugestões do GTI, o que foi aceito por todos os representantes. Nada 

mais havendo a tratar e tendo sido marcada reunião para 12 de outubro de 1~990, 

para concluir o tema terra indígenas, o Sr.Presidente Substituto encerrou a 

reunião e eu, Sonia de Almeida Demarquet,lavrei a presente at~que, estando CO.!!_ 

GTI/SAD/mhtn. 
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ATA DA 6a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO GTI DECRETO N9 99405/90 

Aos doze dias do mês de outubro de 1990 reuniram-se os membros do 

GTI Decreto nQ 99.405/90, ãs 09:00 horas, na sala da Presidência da FUNAI, 

para dar continuidade ao assunto discutido na Sa reunião ordinãria. Estive 

ram presentes todos os membros formais do GTI, ã exceçao do representante 

da SAE, que não compareceu, bem como convidados e assessores, alem da Se 

cretâria Especial. Abrindo os trabalhos, o Sr. Presidente saudou os presen 

tes, passando a palavra ã Professora Carmem Junqueira, da PUC/SP, que dis 

correu com proficiência e segurança sobre a questão do território indígena 

sob ponto de vista cultural, econômico e outros pertinentes. Solicitou que, 

para se definir mna terra indígena, ninguém melhor que o próprio grupo tri 

bal para fazê-lo. Para se identificar /delimitar terras indígenas, citou os 

fatores a serem considerados: 1) conhecer as maneiras pelas quais os Índios 

produzem e/ou buscam seus bens, percebendo-se-lhes os raios de dispersão 

-territorial; 2) como se localizar no espaço os círculos sociais bãsicos dos 

grupos,_ tais como casamentos, visitas, guerra, que dão dinamismo ã vida s~ 

cial; 3) conhec~r como são construídas, projetadas as representações do 

mundo sensível: cemiterios,siiios sagrados, etc. Explica a composição do 

território indígena, incluindo-se aldeias, centros cerimoniais, roças,ãreas 

de coleta, rle caça e de pesca, reserva de materias primas, locais poluídos 

e sagrados, bem como explica igualmente a questão do ciclo da agricultura 

indígena em floresta tropical. Defendeu--a imediata demarcação das terras 

dos Índios isolados e daquelas onde não hã conflitos no momento, acrescentando 

que a defesa dos limites da terra indígena deve ser feita com a part1c1~a 

çao dos Índios, apoio da FUNAI e envolvimento dos lindeiros na responsahili 

dade, cerceando a ação dos invasores. O Sr. representante da SEMAM dá sua 

opiniio sobre a questio das terras indigenas, do resguardo de seus limitrs, 

das áreas de peramhulação. Perguntada sobre se a Antropologia moderna estã 

em ·condiç;es de definir limites do territ~rio indigena de forma objetiva, a 

profa. Junqueira respondeu que sim, prontificando-se a apresentar um r,uia , 

com pontos a serem abordados por equipe ã epoca da id~ntificaç3o, o que foi 

por todos. Dando sequencia â reunião, o Sr. reprcsentnnce da SE'MA~f 

documento elaborai.lo pelo Dnucor ll~lio 
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Setti, tratando de política ambiental e populações indígenas. Segundo o Sr. 

representante do MRE, o entorno das áreas indígenas deve ter tratamento pr1~ 

ritârio dentro de uma política de preservação ambiental, com monitoramento 

do governo federal. Sugeriu que no documento final do GTI seja inserido tal 

pensamento, demonstrando a necessidade de uma legislação especifica a ser cria 

da para tanto. O Sr. Presidente Substituto propôs então que SEMAM, IBAMA e 

FUNAI sejam encarregados pelo Governo de executar em conjunto um programa de 

preservaçao ambiental em terras indígenas, dando conta das reuniões já efeti 

vadas entre FUNAI/IBÀMA para tratar de assuntos comuns. Segundo o Sr. !nio 
Cordeiro, PR, o conceito de preservação permanente não ê incompatível com a 

exploração racional das riquezas naturais, por parte do Índio, conforme pre 

vê o Art. 46 do Estatuto do Índio. A Sra. Coordenadora da CORPI/SEMATI pas 

sou a discorrer sobre o assunto "Meio ambiente: texto para discussão", en 

tregue a todos os participantes, tendo levantado importantes e variadas que& 

tÕes relacionadas ao binômio Índio/meio ambiente, inclusive a futura regula 

mentação dos§ 39 e 69 do Art. 231 da Constituição Federal. O Sr. represen 

tante do· MRE afirmou que deveria haver apoio institucional maior com vistas 

ã implementação tle um programa de defesa do meio ambiente em terras indíge 

nas, concordando com a proposta do Sr Presidente Substituto, tendo sugerido 

que o MJ formule anteprojetos de lei complementar para os§ 39 e 69 do Art. 

231, pedindo que tal sugestão conste do relatório final do grupo. O Sr. as 

sessor da SEMAM, Sérgio Leitão, explicou_a posição dos anteprojetos de lei 

sobre o assunto, em tramitação no Congresso: o que regulamenta o§ 39 jã me 

receu aprovaçao do Senado e está agora na Câmara dos Deputados, enquanto que 

o relativo ao§ 69 jã foi aprovado pela mesa Diretora do Senado, faltando 

apreciaçao pela Câmara. Colocou-se em seguir a proposta do Presidente Substi 

tuto em votação - cabera ao Governo Federal elaborar e executar um programa 

nacional de proteção do meio ambiente dos povos indígenas, atraves de açao 

conjunta SEMAM/MJ-/FUNAI/IBAMA - o que foi aprovado por todos, sem exccç:io. 

Continuando a reunião o Sr. Presidente Substituto leu o documento proposto 

pela FUNAI sobre a questão fundiária in totum, bem como o "roteiro par:i dcfi 
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municípios do sul do país, acordes com a Constituição, de incluirem nas Con~ 

tituiçÕes Estaduais e Leis Orgânicas capítulo reservado ã questão indígena.O 

Sr. representante da SEMAM falou sobre a revogação do Decreto n9 94.945/87 e 

a proposta de novo decreto partida da FUNAI, cuja tramitação deverá ser sus 

tada para que sofra alteração, no sentido de incluir a participação da ABA, 

de representantes indígenas e de outros Órgãos interessados no processo fun 

diãrio indígena. O Sr. representante do MRE solicitou que se leve em conta a 

criação de uma curadoria específica para garantir os legítimos interesses 

dos Índios, e que da definição do contorno de suas terras participem INCRA, 

ABA, IBAMA, representantes indígenas, sob coordenação da FUNAI. De acordo 

com o Sr. representante do GM/PR, a falha está na dinâmica do processo demar 

catÕrio, por demais emperrada. Por que, então, não simplificá-lo, ao . - 1.nves 

de tentar complicá-lo mais, com mais Órgãos envolvidos, maior niimero de par 

ticipantes? ~ o que perguntou aos membros do GTI. Tomando a palavra, o Sr. 

convidado da SG/PR falou da situação das terras indígenas, como de proprieda 

de da União e posse tribal, uma ficção jurídica que resolve uns problemas e 

cria outros. Mostrou-se favorãvel à revogação dos decretos n9 94945 e 94946, 

mas criticou a minuta do.novo decreto, por julgá-la insuficiente, restringi_!: 

do as ações somente ã FUNAI. Salientou como partes legítimas do processo os 

Índios e a União Federal, que e formada por vários Órgãos e que devem se ma 

nifestar quanto ã questão. Destacou a consulta às populações indígenas e - as 
demais comunidades que vivem na região e a necessidade de parâmetros objeti 

vos como fundamentais para detenninar os limites de uma terra indígena. Afi~ 

mau que certas porções do território considerado indígena, apenas visitàdas 

esporadicamente, não deveriam talvez ser incluídas quando da demarcação, mas 

sim se constituírem em terras com direito de servidão assegurado ãs 
çÕes indígenas. Salientou ainda que as grandes extensões das terras 

popula 

indÍge 

nas levam a interferências várias e problemas graves, considerando que o que 

o Estado deve fazer ê assegurar e garantir o usufruto das terras aos Índios. 

As áreas poderiam talvez ser mais restritas em suas dimensões, mas garanti~ 

do-se o exercicio mais efetivo pelos indígenas dos direitos de posse penna 

nent:e e usufruto dos recursos naturais. Enumerou finalmente algumas ações 

correlatas: que se ouçam os organismos estatais envolvidos na questão como 

MRE e SAE, por exemplo; que se dê preferência aos limites naturais; que o 

tenha uma terra que possa usufruir, sem a interferência de Lnva.so rv s 

t r anspa r-Ênc i a , com a publicação de 

cea,<tf''; é:;z::~0 
EM:,; Oll todo se revist~ de 

\ 
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outros quaisquer instrumentos que levem à conclusão dos atos fo~ 

mais - portari:as, decretos-. O Sr. Presidente Substituto pergu.!!_ 

tou então aos membros do grupo se concordavam com a revogação dos 

decretos nº 94945 e 94946, tal como propunha a FUNAI, pedindo o 

Sr. representante do MRE a suscação da tramitação, no MJ, do pr.2. 

cesso redativo ao assunto, at~ ser concluído o trabalho do GTI e 

suas conclusões submetidas ao Sr. Ministro da Justiça. O Sr. Sup~ 

rintendente da SUAF defendeu, no entanto, a tramitação ora em cu~ 

so, dada a urgência de questões pendentes ligadas à 
ção/demarcação de áreas indígenas. O Sr. Presidente 

identific-ª 

Subst.ituto 

afirmou então que tentaria sustar a tramitação, conforme solici 

tado, para que se façam as alterações propostas pelo GTI, que em 

resumo sao as que se seguem: inclusão do plano de trabalho da 

SUAF/FUNAI no Decreto, para dar publicidade e permitir controle 

inclusão do plano de demarcação elaborado pelo poverno Federal; 

de representantes das populações indígenas interessadas e de o~ 

tros Órgãos governamentais, além do Ministério PÚblico Federal 

como membros, ~m todas as fases do processai transparincia total 

com a publicação dos passos essenciais do processo no DOU 

outros veículos ofic~ais de informação. Nada mais havendo a 

tar, o Sr. Presidente Substituto encerrou a reunião e eu, 

e/ou 

tra 

Sonia 

de Almeida pemarquet, lavrei a at~_que, tida conforme, 
, 

sera ass1 

de 1990. 

I 
/ 
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/~. ,./, 
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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10.10.90 DO GTI 

DECRETO 99.405/90 

Aos 10 de outubro de 1990, mediante prévia convocação, reuniram 
se às 15.00 horas, na sala da Presidência da FUNAI os membros do GTI 
Decreto 99.405/90, com as seguintes presenças: EDfVIO BATTISTELLI, 
substituindo o Presidente do GTI; DOMINGOS S~RGIO MEIRELES, GM/PR; 
RAIMUNDO OE CARVALHO NORONHA, MARA; ANTONIO OTAVIO SA RICARTE, MRE; 
RENATO D'ALMEIDA LEONI, MAS; CELSO LACAVA, MS; IVETE MARIA BARBOSA 
CAMPOS, MEC; JORGE MILES DA SILVA, SEMAN; ALVARIM PIRES DO COUTO 
FILHO, SAE; ELMER PRATA SALOMÃO, MINFRA; ENIO CORDEIRO, convidado da 
SG/PR; RAIMUNDO StRGIO BARROS LEITÃO, Assessor da SEMAN e LUIZ OTÁVIO 
PINHEIRO DA CUNHA, Secretário. Abertos os trabalhos pelo Sr. Presiden 
te tomou a palavra o Dr. Ricarte, dando continuação aos debates inl 
ciados no dia 05 de outubro de 1990, sobre o tema "O papel do Estado 
na questão indígena: tutela, integração e diversidade 
trata da adoção do termo povos indígenas no âmbito da 
tituição ao termo populações indígenas, lembrando que 

cultural", 
OIT em sub~ 
estp mudança 

não está restrita apenas ao campo semântico, existe aí uma mudança 
de caráter político na medida em que o termo povo é uma referência 
explícita ao direito de autodeterminação. Outros dois pontos foram 
levantados por Dr. Ricarte, ainda no que se refere ao Direito Intern~ 
cional e aos Direitos Fundamentais dos Povos Indígenas, o reconheci 
menta de seus membros manterem uma organização própria e a necessid~ 
de de participarem das decisões governamentais nos assuntos que lhes 
são pertinentes. Sugeriu que as re~omendações da Convenção 169 da 
OIT fossem consideradas nas discussões do GTI, tendo em seguida fel 
to a leitura de alguns de seus principais pontos. Sugeriu, ainda, que 
fosse feita uma menção no Relatório Final sobre a não adequação da 
figura da tutela nos dias de hoje, na medida em que a condição de 
relativamente incapaz tem levado esse instrumento a ser usado para 
cercear os Índios de exercerem a sua vontade, o Que os torna cidA 
dãos de segunda categoria; defende, no entanto, a existência de um 
instrumento de proteção aos Índios. Inclinou-se pela reformulação 
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da figura da tutela, devendo ser elaborado um instrumetno 
em sua substituição, para tanto, recomendou a criação de 

de trabalho no imbito do Ministjrio da Justiça~para rever 
do Código Civil e os arts. 72 a 11 do Estatuto.do fndio e 

auxiliar 
um grupo 

o Art. 62 
propor um 

novo instrumento de proteção aos índios, coerente com o atual texto 
constitucional. Dr. Cordeiro solicitou a palavra passando a tratar 
do tema tutela, defendeu uma mudança radical de postura e não da l~ 
gislação, optando aisim pelo reexame da tutela e não pela· sua simples · 
revogação. Destacou a importância da tutela na proteção das terras 
indígenas e de seu patrimônio. Apresentou duas -sugestões: em primei 
ro 1 ugar que se recomende pelos canais competentes o reexame das c ij; 
cunstâncias que levaram o Brasil a apresentar objeções para aderir a 
Convenção 169 da OIT e, em segundo lugar, a revisão do instituto da 
tutela para que não mais seja abusiva e portanto não seja exercida 
para usurpar a vontade do Índio. Em seguida Dr. Leitão solicitou a 
palavra e fez algumas considerações sobre o Código Civil que, por ter 
sido formulado no início do sjcu1o, necessita ser revisto a fim de 
que seja abolida a concepção da incapacidade relativa do Índio. Por 
outro lado, vê necessidade de se estabelecer uma normação clara nesse 
campo para que se possa melhor reger a conduta dos administradores 
Q u e s ã o p a s s a g e i r os , e v i ta n d o- a s s i m Q u e a s s unto d e ta l i m por t â n e i a 
fique a mercê da boa ou má vontade de quem está no poder, como tem 

acontecido. Da forma como o instrumento da tutela é concebido, tem 
possibilitado uma prática autoritária do Estado, dando margem inclusi 
ve para que os Índios mais aculturados recebam um tratamento desigual. 
Também considera necessária a revisão de vários conceitos que constam 
no Estatuto do lndio e em outros instrumentos legais, dada a sua 
desatualização com relação ao debate da questão indígena no campo 
internacional. Quanto a revogação de qualquer instrumento legal r~ 
ferente a proteção do Índio, posicionou-se pela substituição simul 
tânea por outro instrumento. Dr. Noronha solicitou a palavra, tendo 
manifestado preocupação com o uso de determinados conceitos, citando 
especificamente aqueles usados para definir os Índios: povo, popJ! 
lação e nação. Com relação a revisão do instituto da tutela se colQ 
cou plenamente favorável. atentou, no entanto, para o fato do Estat~ 
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to do fndio garantir uma proteção aos Índios que lhes é necessária, 
o que o levou a advogar a sua manutenção, somente os artigos que trA 
tam da tutela deveriam ser a 1 tera dos. Dr. Ri carte tomou a pa 1 a vra e 
solicitou que os demais presentes opinassem sobre o tema da reunião, 
para que se substanciasse uma proposta na qual fosse contemplada a 
opinião do GTI. Em seguida, pronunciaram-se a favor da revisão do 
instrumento da tutela e pelo esta~elecimento de novos parimetros de 
proteção para o Índio, por ordem de palavra, Ora. Campos, Dr. Lacava, 
Dr. Leoni, Cap .. Meireles e Dr. Miles. Após as discussões pertinentes 
o Sr. Presidente encerrou os trabalhos e eu, LUIZ OTAVIO PINHEIRO 
DA CUNHA, lavrei a presente ata que, caso aprovada, merecerá a assinA 
tura dos membros parti e i pa ntes. Bras í 1 ia, l O de outubro de 1990. 

., 
' 

., 
1 
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ATA DA 7a. REUNIÃO ORDINÁRIA GTI DECRETO N9 99405/90 

Aos dezessete dias do mês·de outubro de 1990, às 9:00 horas, 

reum.ram-se na Sala da Presidência da FUNAI os membros do GTI Decreto n9 99405/ 

90, previamente convocados, para dar continuidade aos trabalhos previstos. Fize 

ram-se presentes: DOMINGOS StRGIO MEIRELES, GM/PR; RAIMUNDO DE CARVALHO NORO 

NHA, MARA; JORGE MILES DA SILVA, SEMAM; ANTONIO OTÁVIO SÃ RICARTE, MRE; !VETE 

MARIA BARBOSA CAMPOS, MEC; CELSO AUGUSTO PEREIRA LACAVA, MS; ELMER PRATl SALO 

MÃO e seu assessor CARLOS GOMES PEREIRA, MINFRA; ALVARIM PIRES DO COUTO FILHO, 

SAE/PR; RENATO D'ALMEIDA LEONI, MAS; EDÍVIO BATISTELLI, MJ/FUNAI. Tambem estive 

ram presentes: ~NIO CORDEIRO, SG/PR; CLAUDIO FONTELES, convidado especial, PGR; 

DANIEL MATENHO CABIXI, convidado especial, FUNAI; NIETTA LINDENBERG MONTE, co~ 

vidada especial, Comissão Prô-1ndio do Acre; ARACI LOPES DA SILVA, convidada es 

pecial, da USP • e SONIA DE ALMEIDA DEMARQUET, secretária" especial do GTI. Aber 

. tos os trabalhos, o se • Presidente substituto fez a apresentação dos convida 

dos, tendo sido distribuídos textos relativos a educação indígena pelo MEC e 

pela FUNAI, e um outro sobre renda indígena, pela FUNAI, devidamente protocola 

dos para estudo e apresentação posterior. O Sr. representante do MRE disse que, 

conforme o regimento interno, os textos hoje distribuidós deveriam ter sido en 

tregues na reunião anterior, para analise, no devido tempo, pedindo que sua ma 

nifestação constasse da ata, dizendo-se no entanto, favorável ã sua leitura nes 

sa 7a. sessão. Foi concedida a palavra ao Dr. Cláudio Fonteles, que discor 

reu então sobre a posição da PGR quanto aos direitos indígenas, a partir da no 

va Constituição, principalmente quanto às terras, exortando a FUNAI a abrir-se 

à participação e colaboração de outros Órgãos e entidades, nos campos da saúde 

e da educação corno exemplo. Disse ainda que o Estado não tem o direito de 1mpe 

dir tal participação, a não ser fundamentado em motivos concretos, e não por um 

simples ato arbitrário. O Dr. Fonteles distribuiu entre os presentes seu voto 

:t" no processo 457/88/MJ, favorâvel à revogação dos decretos que fracionaram o te! 

~ ritÕrio Yanomami, que deve ser contínuo nos seus 9.419.108 ha, em benefício dos ~~ :1 indígenas. Seguidamente foi dada a palavra ã profa. Araci Lopes da Silva, que 

. .,) 
v~ e cspccificidaàes de umD cducaçno para o Índio, com base nn ciência antropolÕgi_ L~~c,:~·t~erguntJue 

descreveu seu trabalho dentro do campo da educação indígena, tecendo comenta 

rios sobre a atuação das missões nesse setor e detendo-se nas particularidades 
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as Universidades estão prontas a colaborar nesse setor de trabalho, desde que 

sejam chamadas a fazê-lo, participação que foi defendida pelo Dr. Fonteles co 
1 
1 r 
1 mo necessária à causa. Mais uma vez veio à baila o trabalho realizado pelas 

\ 
\ 

missões, tendo dito o Sr •. representante da SEMAM que,entre os Terena, houve as 

pectos positivos e negativos legados pelos missionários, fazendo-se mister r~ 

pensar a atuação missionária, estudando-se caso por caso. Por sua vez o convi 

dado Daniel Cabixi fez um detalhado quadro da atuação jesuíta entre os Pareci, 

através da Operação Anchieta- OPAN - , com uma fase de evangelização básica, 

com o ensino bilingile relegado a 22 plano, o que provocou uma descaracteriza 

ção brutal de seu povo. Explicou que hoje, os missionáios fazem trabalho inver 

so, sem a evangelização dos primeiros tempos, confundindo portanto os Índios.E 

perguntou: que critérios ideológico/políticos possuem as pessoas que preparam 

material bilingUe? A quem int~ressam determinados trabalhos, oficiais ou nao, 

que são levados às comunidades indígenas? Passou-se a palavra à profa. Linden 

berg, que apresentou o trabalho em educação que a Comissão Pró-índio vem reali 

zando no Acre, formando no momento 37 professores bilingUes, e com apoio e par 

ticipação de outros Órgãos, como INEP, UFAC, CIMI, FUNAI e pesquisadores dive.!_ 

sos. A professora destacou que, como no Acre as comunidades indígenas têm assu 

mido as suas eséolas, as missões estão se retirando de cena, pois não têm como 

justificar sua presença entre os Índios. Após diversas intervenções, passa-se 

a apresentar os textos trazidos pelo MEC, tendo o Sr. representante do MRE cri 

ticado novamente a dinâmica dos trabalhos do grupo, contrariando o estipulado 

no regimento interno, e afirmando que seu objetivo é o de atingir pressupostos 

gerais, e não elaboração de uma política de educação. A Sra. representante do 

MEC, com a aquiescência dos demais, leu o documento por ela apresentado, com 

suas propostas. O Sr. representante do MRE considerou prematura a proposta de 

política específica para a educação indÍgenê , sem que se conclua a tramitação 

do projeto de Lei -LDB já aprovado na Comissão de Educação da Câmara, e ins 

tou o GTI a que se atenha a propostas de pol;tica educacional, e sim à operl!_ 

cionalização de medidas eficazes realçando a formação de recursos humanos indÍ 

ser fundamental o respeito ao processo cogn.!_ 

tivo das sociedades tribais, com apoio antropológico, o que deve, constar do 

relatório final do GTI. ?or sua vez o Sr. convidado da SG/PR destacou a objeti 

vidade como essencial ao trabalho do GTI, e a formação do professor indÍeena 

como ponto de destaque, que o GTI deve reter. O Sr. representante dn SEMAM pe 

di~. por exemplo, dentro d e Ôtnõ vi.sãtirntico f' objetiva, que o MEC r oc onhc-ç a <-·? 
1 i _ ( /Ç, ~, ~f + i 1- e -· ,,-,;;./7', :~· · ':l.lut~-;, ! • >J~r'1) .· . .r(/ ~ ,----., r-,1- 0' ,. ~,,.--:7~--? 

f , V'... \. . ,t: :1 /r,L--- . A 1, - . - 1 ~li • \ V /. . . - '. 



~~ 

~ 
FUNAI 

Fumfaç:iu N:u:1011.11 do h1t.líu -03- 

de pronto a escola indígena, e que encare a necessidade de adequar de imediato 

o material didático à realidade indígena. O Sr. Nelmo Scher, da FUNAI, passou 

seguidamente a apresentar o documento do Órgão sobre educação indígena, bastan 

te conciso e objetivo, mas dado o avançado da hora encerrou-se a reunião pela 

manhã, que continuará à tarde, havendo o Sr. repre~entan~e do MINFRA. pedindo 

assentG de seu Órgão no grupo de trabalho interministerial que elaborará uma 

polÍtic~ de meio ambiente para áreas indígenas, o que foi aceito por todos. En 

cerrada a reunião para almoço, teve seu reinício às 15:00 h, com os mesmos re 

presentant~s. e com o convidado médico Iztvan Varga, do SUS/SP, para falar so 

bre saúde indígena . Discorreu então sobre o as~unto,historiando o problema da 

doença no seio das sociedades tribais e mostrando como enfrentá-lo a partir da 

participação indígena~ de antropólogos, especialistas, em todas as etapas do 

proces~o, destacando também não haver um modelo Únicc. a ser seguido, pois cada 

caso·é um caso. Cclocou o Dr. Varga a questão Yanomami, bem como deu sua visao 

sobre o tema. levantando pressupostos filosófico/ideológicos e depoi~ apontan- 

do alguns caminhos práticos. O Sr. Presider.te Substituto interrompeu-o, para 

dar posição atual sobre Yar,omami sob o aspecto ~a saúde, e sobre o atendimento 

mÉdico aos indÍger.as no sul do país, graças e convênios exister.tes entre 

INAMPS e la SUER. A seguir a FUNAI, através de sua assessori&, falou sobre sua 

atuação nesse setor, explicou o modelo integràdo FUNAI/SUS e lembrou as dificul_ 

dades e precariedades no atendimento à saúde indígena, por conta da falta de 

recursos - humanos e financeiros - e da estrutura. O Dr. Varga criticou entao 

a FUNAI, por viver "apagando incêndios", criticou o trabalho das EVS e a nao 

interiorização do pessoal de nível superior que, a seu ver, deve atuar sistem1!_ 

ticamente no posto indígena. Foi dada a palavra ao Sr. representante do MS,que 

leu o documento "Diretrizes gerais par a a formulação de políticas de atuaçao 

em saúde para populações indígenas", documento que foi discutido e expressa a 

posição do MS, havendo concordância quanto a vários itens, por exemplo, propo~ 

(

' ta de modelo 
1 c i.p i.o s de 
f ~(Y' das ações de saúde, como expressa o documento. Muitas questões se levantaram, 

h. principalmente no sentido de saber a quem caberá um atendimento à saÚd~ indÍe.g_ 

~ 

' na, se ao MS, se a FUNAI, lembrando o Sr. representante do MRE que o grupo d~ 

via ater-se a questões e ações práticas, e que no documento final se definis- ·11sem as atribuições da FU,., qu"'jfº as do MS sobre a questão da sm;de in ,e 
~~·:\ é,/ H ,r:. 1J ~:1.-ú% 

\,. 1 ~· 

assistencial específico para os povos indÍgenas;declaração de prÍE_ 

promoçiio e defesa das populações indígenas fundamentais ao ixito 

r 
1 · 
1 
' 

l 
1 
1 
1 
1 
j 
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dÍgena. O Sr. Presidente substituto descreveu a atuaçao da FUNAI nesse campo, 

dando vários exemplos, enquanto que o Sr. convidado da SG/PR disse que a prote 

ção à saúde dos indígenas não deveria ser de competência exclusiva seja do MS 

ou da FUNAI; trata-se de esforços complementares que deveriam ser harmoniza 

dos, inclusive com reforço dos recursos e da infraestrutura de apoio existen 

tes. O Sr. representante do MARA concluiu que o que se necessita é tornar ope 

rante a política que se tem, apresentando o GTI diretrizes para a prática, o 

que significa mais verba e pessoal treinado e especializado. O Sr. representan 

te da SEMAM, por sua vez, afirmou ser indispensável a formação da mão-de-obra 

indígena para atuar no setor de saúde, bem como o resgate da medicina tradicio 

nal, e que aFUNAidevia se abrir à ajuda de entidades não governamentais para 

poder desenvolver o seu trabalho. O Sr. representante do MARA teceu então co~ 

siderações sobre a interiorização da mão-de-obra especialzada da FUNAI, mas 

acredita, no momento, ser algo difícil de ser obtido, em razão dos "salários 

infames" pagos pelo Órgãc a seus funcionários. O Sr. Presidente substituto 

d{sse que, se for posta em prática uma política de incentivos e de mecanismos 

compensatórios, as pessoas serão atraídas pelo trabalho em áreas indígenas.Dan 

do seqllência às áiscussÕes, o Sr. representante do MS afirmou que seu Órgão e~ 

tá ainda em fase de definição de competências sobre·a questão da sa~de indíge 

na, concordando os membros do grupo em fazer constar do relatório final uma 

recomendação -proposta pelo Dr. tnio Cordeiro - no sentido de uma atuação con 

junta FUNAI/MS, cabendo ao GTI apontar as-~çÕes de saúde imediatas, e ao MS e 

MJ/FUNAI elaborar programa detalhado de atendimento às necessidades indígenas 

nesse campo. Encerrada a discussão sobre saúde, passou-se a apresentar a ques 

tão da renda do patrimônio indígena, com exposição da coordenadora da CORPI, 

Cinthya Beraldi. Esta apontou todas as dificuldades com que se defronta a 

FUNAI no setor, apresentou a questão dos garimpeiros e madeireiros como de di- 

{ - 
.IV() ta de recursos. O Sr. representante do MINFRA fez explanaçao sobre a Ji~ . : 

; a regulamentaçio imediata do Art. 231 da Constituiçio Federal, no 
1 . 

.. n_ grafo 3~ e a demarcação das }fl tema. O Sr. representante da SEMAi-1 considerou o documento ap r e sen t ado 

FUNAI sobre rcndn do patrim~nio indigena como bastante vilido, destacando 

\..... ~'J1stno dn rccducnçno ambiental parn grupos indígenas já 

JJ/j) /f,.,=,/Jt:o~ ~\ . f álj d ' 

fÍcil solução no momento, dizendo não ter o Órgão condições de controlar os li 

mites de todas as terras indígenas no país, dada a sua grande extensão e à fa.!. 

questão 

dos garimpas e a das mineradoras, considerando que os passos fundamentais são: 

seu 
, 

par_!!. 

sobre o áreas indígenas havendo várias discussões 

pela 

a 

ac o s t uma d o s n e x p 10- 

1 j k, e,..,\ -: --~ 1 ,,,,. .,... ..• · 
·~.. ·Vi' ,-,.~ ~. 

L ~ . 
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rar suas riquezas naturais. Seguidamente o Sr. Daniel Cabixi discorreu sobre o 

as~unto, citarido os males advindos da exploração predatória. o Sr. Hibes Menino 

de Freitas tomou então a palavra, para lembrar aos membros do GTI que os Índios 

do Nordeste,a despeito de sua descaracterização étnica e cultural, também deve 

riam receber os olhares do grupo, considerados em seus problemas e especificad.2. 

des sociais e econômicas. Finalmente, dado o avançado da hora, o Sr. Presidente 

substituto deu como encerrada a reunião, não sem antes convocar para 4a feira, 

dia 24 de outubro de 1.990 uma sessão para discutir-se renda do patrimônio indÍ 

gena e educação (conclusão), ficando para Sa. feira,dia 25 de-outubro, o tema 

autosustentação dos povos indígenas. Eu Sonia de Almeida bemarquet, lavrei a 

presente ata que, considerada conforme, merecerá a assinatura dos 

tes. Brasília-DF, 17 de outubro de 1.990. 

participa11 

/...J·(J._Â- 
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ATA DA Ba •. REUNIÃO ORDINÃRIA GTI DECRETO 99.405/90 

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de 1990, mediante previa 

convocação, reuniram-se ãs 9:00 h os representantes do GTI Decreto n9 99.4059 

na Sala de Reuniões da Presidência da FUNAI, com os seguintes presentes: DOMIN . -. 
GOS SERGIO MEIRELES, GM/PR; RAIMUNDO DE CARVALHO NORONHA, MARA; ANTONIO OTAVIO 

SÃ RICARTE, MRE; JORGE MILES DA SILVA, SEMAM/PR; IVETE MARIA BARBOSA ~EIRA 

CAMPOS, MEC; CELSO AUGUSTO PEREIRA LA.CAVA, MS; CARLOS GOMES PEREIRA, substitu 
- . to do Dr. ELMER PRATA SALOMAO, MINFRA; ALVARIM PIRES DO COUTO FILHO, SAE; RENA 

TO D'ALMEIDA LEONI, MAS; ENIO CORDEIRO, convidado da SG/PR; AURÍLIO VIRGD.10 

VIEIRA RIOS, convidado do M.P.F; CANTÍDIO GUERREIRO GU~S, Presidente do 

GTI e da FUNAI; EDlVIO BATISTELLI, FUNAI, Presidente Substituto do GTI; SONIA 

DE ALMEIDA DEMARQUE~, secretãria. Abrindo os trabalhos, o Sr. Presidente da 

fUNAI fez um relato atualizado sobre a Operação Yanomami~ em desenvolvimento 

naquele território indígena, garantindo que em breve o quadro local se revert.!: 

ra em favor dos Índios. Com relação ãs atas da 5a. e·da 6a. reunião, houve 

duas alterações a serem feitas, explicitando ou modificando intervenções. · do 

Sr. representante do MARA e do Sr. convidado da SG/PR, respectivamente. O Sr. 

representante do MARA solicitou atenção para o fato de, no documento distril>uÍ 

do oficialmente pela FUNAI e relativo~ questão fundiária, haver graves e 
infundadas acusações contra a SADEN e o Projeto Calha Norte. Diante disso o 

Sr. Presidente afirmou serem improcedentes as . t 
defendera de público a SADEN e o Projeto, que 

tos às populações indígenas sob sua Õrbita. O 

denúncias, pois ele prÕprio ja 

trouxe e traz benefícios· concre 

Sr. representante do MARA que~ 

tionou, então, a procedência do material apresentado pela FUNAI às reuniões, 

se se revestiam ou não de caráter oficial, mesma duvida levantada pelo Sr. T_! 
presentante da SAE, sendc-lbes explicado que tal documentação apenas servirã 

de subsídio aos trabalhos, não refletindo a posição oficial do Órgão. O Sr. 

representante da SEMAM pediu a ata relativa ã reunião do dia 10/10, onde se 

discutiu~ !ndio !:..~ Estado, que serã entregue pelo Sr. Luiz Otavio Pinheiro/ 

CEDOC/FUNAI em breve. A seguir o Sr. Presidente se manifestou sobre a minuta~e 

Decreto sobre sisten:ãtica de demarcação das terras indÍgenas,r~etidc ã "'FIJNAI 

!ara apreciação.ãô GTl~pedindo ao grupo que s~ ~este em caráter de urge_! ii7Z= :~epo~d; r~ ~ .. ser~it~a. 
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reunião ordinária, a 25/10/90. O texto do Decreto com as ~iterações sugeridas 

pelo GTI, foi distribuído para anãlise. A Sra. representante do MEC manifestou 

sua insatisfação por não participar a ABA dos trabalhos previstos na minuta 

!' 

do Decreto, tendo-lhe sido explicado que o assunto, discutido anteriormente, 

estava esgotado, pois so fariam parte daqueles trabalhos previstos os orgaos 

oficiais, conforme deliberação do GTI. O Sr. convidado da PGR estranhou tal 

postura do GTI, tendo dito que a ABA, em convênio com a PGR, tem-se prestado a 

trabalhos periciais, anãlises, laudos, estudos diversos, e que a FUNAI poderia 

fazer o mesmo. O Sr. Presidente, na qualidade de presidente da FUNAI, não- se 

negou a ouvir a ABA, consultá-la, mas não como participante formal dos traba ;: 
1 - 

lhos fundiários no Órgão, com o que todos os membros do grupo concordaram. No 

vamente o Sr. representante do MARA protestou contra a presença de convidados 

as reuniões que, ao invés de contribuir praticament~, mostram posturas sumame!!. 

te acadêmicas, enquanto o Sr. representante do MRE, ao contrãrio, tornou a 

agradecer tal presença e participação, a seu ver enriquecedoras e profícuas pa 

ra o grupo. ApÕs vãrias discussões, os Srs. representantes do MEC, MS e convi . 
dado da PGR solicitàram a inclusão em ata de sua manifestação, em nome de seus 

Õrgãos de origem, pela importância da participação da ABA nos trabalhos pr.!_ 

vistos na minuta do Decreto. Iniciando a pa~ta a Sra. representante do MEC ais 

correu sobre o documento por ela apresentado e esclareceu que, segundo os tec 

nices daquele ministério, reflete suas posições e e mantido in-totum. O Sr. 

Presidente substituto do GTI disse que o documento pode, sim, ser enriquecido, 

enfatizando-se a questão da publicação de textos em língua indígena. De acordo 

com várias manifestações, a educação 4everã ser bilingile, bicultural e inter 

cultural, o que constará da ata. O Sr. representante da SEMAM apresentou doeu 

mente-síntese dos apresentados pelo MEC e pela FUNAI, tomando como base o pri 

meiro deles, com o titulo "Contribuições da Secretaria de Meio Ambiente ao do 

cumento apresentado pelo MEC", em 9 itens, que mereceu leitura e discussão. Pa 

ra o Sr. representante do GM/PR, o problema não e garantir, pois as garanti.as 

são constitucionais. A seu ver~ interessam medidas, sugestões e ptopostas obje 

tivas, devendo assim proceder o grupo. Para o Sr. representante do MRE, no 

item 1 das ditas 11ContribuiçÕes", o termo respeito devera ser substituído por 

promoção, com concordância geral. A Sra. representante do MEC sugeriu que a 

FAE receba assessoramento especializado quando da adoção de material didãtic.o 

e paradidãticot com relação ã imagem do indígena. O~ renresent.a.nte da SAE - J 
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sugeriu que, ao invês do term~ etnia, empregue-se o termo cultura" ••• respei 

to aos grupos culturais", sendo-lhe dito pelo Sr. assessor da SEMAM, Sergio 

Leitão, que uma lei assinada recentemente pelo presidente Collor de Mello r! 
fere-se a grupos étnicos, ou seja, não hã problema no emprego de tal palavra, 

o Sr. convidado da SG/PR, comentando as "Contribuições ••• ", deu 

aos itens 2 e 7, sugerindo que os demais sejam aglutinados nmn 

relevância 

"chapeau", 

com redação que os sintetize. O Sr. Presidente substituto afirmou que os pr~ ~ 

gramas em educação e saúde sejam sempre elaborados em conjunto pelo ministé 

rio responsâvel e pela FUNAI, nunca alijando a agência oficial de assistência 

ao Índio. As questões depois se centram na questão,da competência quanto ã 
educação indígena, se caberã ao MEC ou ã FUNAI comandar o processo, e da ne 

cessidade ou não de um Conselho Nacional de Educação Indígena. O item 2 so 

fre criticas quanto ã sua essência, o Conselho a ser criado e considerado 

mais um complicador da questão. Foi dito pelo Sr, convidade da SG/PR que a 

FUNAI se integra ao todo nacional, cabendo-lhe as ações educacionais dentro 

! 1 

de sua competência, .inclusive quanto âs escolas jndÍgenas. mas compete essen 

cialmente ao MEC ditar normas e diretrizes para reconhecê-las e integrã~las 

ao sistema nacional de ensino. As escolas da FUNAI e das missões devem ser 

reconhecidas dentro das normas e parâmetros do MEC. Finalmente, apÕs vãrias 

intervenções, o Sr. convidado da SG/PR propôs que se substituísse o item 2 da 

SEMAM pelas duas recomendações finais do documento apresentado pela FUNAI, 

invertendo-as apenas e com mínimas modificicaçÕes, com o que todos con 

cor dar am, daí resultando a seguinte redação final: 110 grupo de trabalho ._inter 

ministerial recomenda: 1) sejam as esJolas indígenas integradas ao Sist~ 

Nacional de Ensino, normatizadó pelo MEC; 2) O MEC, consultada a FUNAI, de 

finirã normas e diretrizes para o reconhecimento e regularização das escolas 

indígenas 11• Ficou claro que outras entidades também poderão vir a ser consul 

tadas quanto ã definição referida. A uma pergunta que lhe foi feita,a Sra. r!. 

presentante do MEC disse que seu ministério, no momento, não tem condições de 

dar assessoria às Secretarias de Edcuação em assuntos indígenas, por falta de 

dados e de conhecimento do assunto, mas espera que em breve tal forma aej a 

preenchida. No tocante ao item 7 do documento da SEMAM, o GTI elaborou a S!_ 
guinte r~dação, a ser aprefeiçoada pelo com~d~daç~~grupo recomenda 

~'1J1 , :) .se: 
' 
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que o MEC, em conjunto com a FUNAI, adote em carâter de urgência uma política 

de recursos hi:manos para á.educação indígena, privilegiando pessoal indígena, . 
tanto na formação, reciclagem e especialização". O Sr. convidado da SG/PR suge 

riu o seguinte destaque: "O Ministério da Educação, em conjunto com a FUNAI. 

deverá ••• ''. ficando a redação final a cargo do comitê a ser constituído. O Sr. 

representante da SEMAM concluiu a leitura de suas "Contribuições", detendo-se 

no item 9 e do entrave representado pelo Ministério das Comunicações ã 
da transmissão radiofônica do programa A voz do !ndio, tirando-o do ar. O 

- epoca 
Sr. .: 

representante do MRE, considerando que línguas indígenas não são línguas es 

trangeiras, sugeriu que o GTI faça recomendação à Secretaria Nacional de Co~ 

nicaç;es,para que este propicie a transmissão de programas em línguas indÍge 

nas, pedindo o Sr. Presidente substituto que se ouça primeiro aquela Secreta 

ria sobre o assunto, com concordância geral. Assim, o Sr. representante do 

MINFRA minutou telex ã Secretaria Nacio~al de Comunicações, jã assinado· pelo 

Presidente e devidamente encaminhado na data de hoje. De acordo com vários mem 

?ros do GTI, a prÕpria constituição jã por si ê garantia do direito ao ensino 

bilinglle, o que recónhece a existência das línguas indígenas e da sua prâtica. 

De acordo com o Sr. representante da SAE, deve-se considerar o··que foi dito 

pelo Sr. Daniel Matenho Cabixi sobre a educação, lembrando que esta deve levar 

ã autosuficiência econômica das comunidades indígenas, sem o que serão levadas 
a p~uperízação, tendo o Sr. representante do MRE proposto como preâmbulo:"ensi 

no bilínglie servindo ã promoção integral das sociedades indígenas e ã sua au~ 
sustentação econômica", com a concordância dos demais. O Sr. representante da 

SEMAM distribuiu texto de Daniel Cabiji sobre renda do patrimônio indígena, 

como subsídio aos trabalhos do grupo~ O Sr. Presidente encerrou a reunião e 

eu, Sonia de Almeida Demarquet, lavrei a presente ata que, se conforme, merec.=_ 

rã a assinatura dos presentes. Brasília, 24 de outubro de 1990. 

;- ... - 
35 
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--- -- --- ATA- DA 9a. REUNIÃO ORDINÃRIA GTI DECRETO "N9 99405/90 

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de 1990, ãs 9:00 horas, re~ 

niram-se na Sala da Presidência da FUNAI os membros do GTI Decreto n9 99405/90, 

para dar sequencia aos trabalhos previstos anteriormente, estando presentes en 

tre representantes e convidados: DOMINGOS SERGIO MEIRELES, GM/PR; RAIMUNDO DE : 

CARVALHO NORONHA, MARA; ANTONIO OTAVIO SÃ RICARTE, MRE; ENIO CORDEIRO, convida 

do SG/PR; !VETE MARIA BARBOSA MADEIRA CAMPOS, MEC; CELSO AUGUSTO PEREIRA LACA 

VA, MS; CARLOS GOMES PEREIRA, em substituição ao Dr. ELMER PRATA SALOMÃO,MINFRA; 
1 

RENATO D'ALMEIDA LEONI, MS; AUJIBLIO VIRG:ÍLIO VEIGA RIOS, convidado do MPF;JORGE 

MILES DA SILVA, SEMAM/PR; ALVARD1 PIRES DO COUTO FJ:LHO, SAE/PR; EDÍVIO BATIS 

TELLI, Presidente Substituto do GTI; GILBERTO AZANHA e AILTON .KRENAK, convida . . 
dos, SONIA DE ALMEIDA DEMARQUEI, secretária. Dando início aos trabalhos, o 

Presidente Substituto pediu que o grupo se manifestasse sobre as minutas 

a~as jã distribuídas. A Sra. representante do MEC fez observações relativas 

Sr. 

de - a 
ata da 2a. reunião, anteriormente assinada, que t~anscrevo: "Na verdade, quando 

me referi a não participação das ONGs, foi em relação a este grupo govername~ 

tal, Dec. 99405/90,mas nunca restringir~lhes a ·particípação nas açÕesgovername~ 

tais indígenas". O Sr. representante do MRE fez algumas alterações nos textos 

das atas 5a e 6a. reunião, com a concordância de todos, o que jã se provide~ 

ciou. Mais uma vez o Sr. representante do MARA leu o texto entregue pela FUNAI 

-e contendo críticas a SADEN e ao Projeto Calha Norte e ele, como participante 

desse projeto especial, não concorda c~m o que foi escrito, considerando-o um 

programa positivo, em benefício das sociedades indígenas. O Sr. representante 

do MS, comentando a minuta de decreto sobre regularização fundiãria, pediu gue 

o Ministerio Publico seja incluído em todas as fases do processo, com o 

aquiesceu o Sr. convidado da PGR, por não haver nenhum i.mpecilho a tal 

pação. Passou-se depois ã discussão da minuta da ata da 7a. reunião que, 

pequenas modificaçÕes,foi aprovada e por todos assinada. Distribui8-se 

da ata da 8a. reunião, para apreciação posterior, bem como de minuta de 

que 

part:ici 

com 
~ 

minuta~ 

Decre 

to alterando a sistemática de regularização das terras indígenas em todas as 

suas etapas, jã com algumas modificações sugeridas pelos membros do GTI. Discu 

tinào o assunto~ o Sr. represen~ante do MRE disse que o pedido para a sustaçao 

de sua tramitação em processo no Ministério da Justiça fora somente para aguar 

;#ef\onc~~lat~: fi~~- GT1~vitan~Ív~ânc~a, 
, JC 
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entre um e outro; Mostrou-se surpreso com a posição daquele Ministério, ao reme . ~ 
ter ao grupo p processo, para apreciação, pois o Ministério da Justiça tem com 

petência para solucionar a questão, atê pela elaboração de nova proposta de De 

ereto. Sugeriu então que o GTI se exima da analise da proposta hoje distribuída, 

com o que concordaram todos, sendo que o grupo externará sua posição no relato 

rio final. O Sr. presidente substituto disse estar a FUNAI impossibilitada de 

agir em questões fundiârias ate que haja uma solução via novo Decreto, 

tenha sustado a tramitação do processo no Ministério da Justiça a pedido 

GTI. O Sr. representante da SEMAM distribuiu cópia da Lei n9 8081, ·de 

embora • 

do 

21 de 

setembro de 1990, para apreciação de todos, apresentando seguidamente seus com 
f 

panheiros Ailton Krenak e Gilberto Azanha. O Sr. presidente substituto deu como 

aberto o trabalho relativo a renda do patrimônio indígena, a partir das propo~ 

ras da FUNAl, iniciando-se as discussões. Para o Sr. representante do~ a tu 

tela, da forma como e exercida, torna-se obsoleta e deveria ser remodelada, em 

benefício dos povos indígenas; o gerenciamento da renda indígena e perfeitam~ 

te viãvel se feito pelos Índios, dependendo do grupo tribal, através da autoges 
' . 

tão; ã FUNAI caberia apenas um papel secundârio de observação, pois ela mesma 

jâ fez mã administração desse patrimônio; o GTI poderia deter-se no estudo da 

/· autogestão, concluiu. Com seu pensamento concordou o Sr. representante da 

SEMAM, dizendo que a FUNAI deveria, sim, fiscalizar as terras-indígenas, nada 

mais, cabendo-a gestão do seu patrimônio aos Índios, estudados os casos. O Sr. 

representante do MARA perguntou se a FUNAI teria condições de saber que indÍge 

-nas estariam capacitados para tal gerenciamento, que indicadores haveria - a 

nao ser através do Õrgão - para subsidí}ar SEMAM e o Ministério Publico nesses 

casos. O Sr. presidente substituto disse haver critérios objetivos para tanto, 

através de estudos técnicos e antropologicos e pela observação do modo de vida 

das comunidades. De acordo com o Sr ,' - representante do GM/PR, também o ·MINFRA 

deve fazer parte do grupo a quem caberã a anãlise da questão do patrimônio ÍD. 

dÍgena, junto com IBAMA., Ministério PÚblico e FUNAI. De acordo com o Sr. convida 

do da SG/PR, tutela, demarcação e gerenciamento do patrimônio indígena são temas 

conjuntos; necessitam os Índios de uma terra onde possam exercer seus direitos 

constitucionais com pleno usufruto e gozo de suas·riquezas; Destacou que parece 

necessário estabelecer mn conjunto de principies que disponham sobre o usufruto 

pleno das riquezas naturais pelo indígena. A administração da renda do patrimÔ 

~ 

nio_indÍgena deve ser feita pela própria comunidade. Deve ser estimulada a explo ~d~cn-. =7 :o sol~ios ;;~omumdad~ 
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indígenas em suas terras. J) Sr: representante do MINFRA questionou: a) se o pr.=. 

sente GTl, ao tratar da quer;tão da "renda indígena", pretende apresentar recome~ 

dações especificas na ãrea de mineração ou optará por abordar a materia generic.! 

mente; b) se o presente GTI pretende tratar separadamente as questões "renda 

indígena" e "auto-sustentação dos po~os indígenas", em que pese serem assuntos 

impossíveis de apartar. O representante do MINFRA salientou ainda que muito 

embora o assunto "mineração em terras indígenas" esteja pendente de decisão do· 

Congresso Nacional, através de legislação complementar e ordinãria, nada impede 

que o GTI apresente as recomendações que considere pertinentes ã matéria. - De 

acordo com o Sr. representante da SAE, mineração e ,ecursos hídricos estão 

tro da alçada ao Congresso, propondo que o grupo discuta temas relacionados 

demais riquezas naturais. O Sr. presidente substituto disse que a FUNAI 

den - as 
deve 

analisar as atividades produtivas que os Índios desejam desenvolver. Para o Sr~ 

convidado da PGR, a questão principal se relaciona com o que sejam terras tradi 

cionalmente ocupadas pelos indígenas, afirmando que a preservação ambiental e 

condição sine qua non para a manutenção da cultura. Não se pode separar Índio de 
--- 1 

meio ambiente, e que o assunto não se resume a terras a mais ou a menos. Compa 

ra a situação das terras indígenas no pais com a dos Navajo, nos EEUU, esta com 

cerca de 6 meilhÕes de hectares. Discorda da exploração predatória dos recursos 

naturais, da diminuição das terras indígenas e concorda com a autogestão do P.,! 

trimônio indígena e com a revisão da instituição da tutela, esta se transforman 

do em instrumento positivo em prol do Índio. O Sr. presidente substituto discor 

·reu seguidamente sobre o patrimônio indígena no sul do Brasil,- citando :variados 

exemplos de pressões sobre os Índios eidizendo que são eles que pagam o Ônus do 

desequilíbrio ecolÕgico regional, não.lhes sendo permitido explorar suas riqu~ 

zas, impedidos que são de derrubar uma árvore sequer. ApÕs> conéedeu-se a pala 

vra ao Sr. convidado Ailton Rrenakt ·que se estendeu durante alguns minutos sobre 

a renda do patrimônio indígena, dizendo que uma análise isolada do problema e 
bastante difícl, dado o conjunto de questões a serem abordadas. Falou da incap.!. 

cidade dos homens públicos para administrar o indigenismo. Disse qúe o governo 

nunca ordenou a.relação usufruto/renda indígena/subsistência; que o territorio 

indígena é patrimônio do povo indígena; que a viabilização das comunidades como 

autosuficientes deve ser considerada pelo GTI; que o respeito dos regionais para 

com o Índio crescerã com a participação do mesmo na estrutura econômica. A 

autosuficíência levara ã diminuição dos conflitos~ pondo fim ã imagem do Índio preguiç::::&or;~º, daf.~dade.~da Hsição do Sr. Ailton Krenak, 
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o Sr. represent~nte do MRE~solicitou que, pelo menos rapidamente, poderia ser 

abordado pelo GTI o problema da mineração e dos recursos hídricos. Ouviu-se em 

seguida o Sr. convidado Gilberto Azanha, que falou sobre o patrimônio indígena 

e autosustentação, dando vãrios exemplos relacionados ao sul do Brasil e mostra.!! 

do-se favorável ã exploração dos recursos naturais pelos indígenas, com a inter 

veniência de terceiros, se for o caso, não sõ para explorar, como tambem para 

recuperar o ambiente degradado. O papel do Estado, disse ele, e acompanhar, ori,· 

entar tal interveniência, para que não hája dilapidação e sim valorização do 

patrimônio indígena. Explicou o ·que considera autogestão desse mesmo patrimônio, 

através do manejo que os Índios vêm praticando milenarmente. Criticou a 
e FUNAI, 

por nao saber valorizar a horticultura, os modos de produção indígenas. Disse 

ainda que a questão do gerenciamento deve ser examinada, caso a caso, quando ho~ 

ver necessidade de interferência da FUNAI, ela deve fazê-lo. Os Índios,concluiu, 

apresentariam ã FUNAI um projeto, cuja avaliação poderia ser feita por consulto 

res externos, a fim de o apreciarem sob o lado da viabilidade ou não. Finda a 

apresentaçao do Sr. Azanha, a discussão continuou, tendo a Sra. representante do 

MEC dito que o documento do Sr. Daniel Cabixi sobre renda indígena deve ser con 

siderado pelo grupo. De acordo com a sugestão do Sr. representante da SEMAM, de 

1• 
' veria ser criado um Fundo Nacional de um programa i~dÍgena, para viabilizar os 

projetos·comunitãrios. O Sr. presidente substituto disse que os Índios no sul 

sempre foram consultados na elaboração dos projetos, muitos deles implantado~. a 

despeito dos parcos recursos da FUNAI. O Sr. representante do MRE propos que a 

-FUNAI funcionasse como fiadora, respaldando os projetos a serem financi~dos com 

recursos externos. O Sr. presidente su~stituto disse então que tal jã acontece 

entre os Kaingang e o Banco do Brasil, por exemplo, e que as lideranças devem 

identificar suas necessidades e·possibilidades para assumir esse tipo de finan 

ciamento. Segundo o Sr. representant~ da SEMAM, não se trataria de financiamento, 

mas criação de um fundo específico para projetos, assumido pelo Governo Federal 

e não sõ pela FUNAI. O Sr. representante do MAR.A falou dai dificuldades que s~ 

giriam nesses casos, opinando que os projetos deveriam visar.a adtásusterita_s:âo 

e não a produção de excedentes, antes de tudo. Assim, disse que se reinstituís 

se o fomento agrícola> e que para esse fim trabalharia dentro de seu MinistêriQ~ 

pois tal programa atenderia às necessidades básicas de subs i.scênc'í.a, O Sr. Tepr~ 

sentante da SEMAM afirmou que hã muitas instituições estrangeiras que estão pro.E_ 
tas a auxiliar financeiramente projetos em benefício dos indígenas, enquanto que 

~r ·;;rjlante ; GM//:7u qu~ in•;:; de qualquer fundo passa 
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obrigatoriamente pelo Congresso. O Sr. convidado da SG/PR indicou que a criaçao 

de um fundo esp;cífico tal;~z não fosse o mecanismo mais apropriado. A experiên . - 
eia com a criação de fundos tem-se revelado frustrante. A questão central parec!. 

ria ser o acesso das comunidades indígenas aos meios oficiais de financiamento, 

o que hoje e dificultado em função das ca;àcterísticas da tutela. Um fundo even 

tualmente criado teria de ser autosustentado, realimentando-se os recursos a 

partir do retorno de suas aplicações em pr~jetos das comunidades. Nada mais ha 
. -~ 

vendo a tratar no expediente da manhã, o Sr. presidente substituto do GTI encer 

rou a reunião e eu, Sonia de Almeida Demarquet, secretãria especial, lavrei a 

presente ata que, se aprovada, será assinada pelos Srs. participantes. Brasília, 

25 de outubro de 1990. 

1' 

~ ~ 1->·& ~,: 
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ATA DA 101 REUNIÃO ORDINÁRIA DO GTI - DECRETO 99.405/90 

r , 

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de 1990, às 15.00 h, 
reuniram-se os membros do GTI Decreto no 99.405/90, na sala da 
Presidência da FUNAI, para discutir os temas auto-sustentação e 
renda do patrimônio indígena. Estiveram presentes: RAIMUNDO DE 
CARVALHO NORONHA, MARA; ANTONIO OTAVIO SÃ RICARTE~ MRE; ÊNIO 
CORDEIRO, SG/PR; JORGE MILES DA SILVA, SEMAM/PR; !VETE MARIA BAJl 
BOSA MADEIRA CAMPOS, MEC; CELSO AUGUSTO P. LACAVA, MS; CARLOS GO 
MES PEREIRA, MINFRA; ALVARIM PI-RES DO COUTO F•ILHO, SAE/P~; RENATO 
D1ALMEIOA LEONI, MAS; EDfVIO BATTISTELLI, FUNAI; SONIA DE Ai 
MEIDA DEMARQUET, Secretária Especial do GTI. Abertos os trabalhos, 
os representantes do MRE, SG/PR e da SEMAM teceram considerações 
sobre a Ata da reunião extraordinária do dia 10 de outubro de 
1990, que deverá em consequência sofrer profundas modificações 
por não espelhar o ponto de vista de alguns.representantes. Em 

seguida, foi dada a palavra ao convidado Ailton Krenak, da União 
das Nações Indígenas - UNI, que discorreu sobre seu trabalho no 
Centro de Pesquisa Indígena, apontando a implantação de projetos 
desejados e solicitados pelas comunidades e a atualização de co 
nhecimentos e de tecnologia. "As comunidades - observou 
ter a iniciativa da proposta e apoio da UNI." Relatou o 

devem 
estado 

atual da experiência piloto, implantada entre os Suruí, os Xavante 
de Pimentel Barbosa e os Tikuna, rÁssaltando a necessidade do 
apoio de outras instituições, para cobrir tão amplo universo de 
trabalho. Em segui da observou a necessidade do ref l orestarnento de 
ireas indígenas degradadas, com·~sp~cies nativas. Criticou, ainda, 
os projetos implantados pela FUNAI entre os Xavante, com lavoura 
mecanizada, o que exauriu o solo e contribuiu para o depau.per.!,' 
rnento daquelas comunidades. Sugeriu que, com o apoio da Embrapa, 
da Universidade de Goiás e de outras instituições, as 

... 
exper1en 
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todo o acervo cultural indígena, destacando a questão do artesA 
nato; b) a relãção dos tn.dios Suruí com madereiros e garimpeiros, 

com à conivê~cia da FUNAI, desestruturou internamente o grupo; 
e) muitos Índios agora viraram "pa t.rjio" dos demais, em sua C.Q. 

munidade, pelo individualismo e por só pensarem em lucro; d) no 

"capitalismo distorcido tribal", os velhos se tornam marginais e 

os jovens cada vez mais espertos, aprendendo o ••• nao devem. 
dese.n. 

. . que 
O governo, segundo Krenak, não pode impedir que os Índios 
volvam suas economias"de dentro para fo~a da tribo" devendo 
protegê-los dos desmandos e avanços da sociedade regional, 

apenas 
pro mo 

vendo a auto-sustentação, a troca com regiontis, o treinamento de 
mão-de-obra, a reciclagem, a introdução harmônica e gradual de 
tecnologia mais avançada. Esta é que deveria ser a atitude do 
governo. Continuando falou da valorização dos produtos naturais da 
floresta amazônica pelos europeus, os quais já admitem, inclusive, 
pagar um imposto cultural sobre os mesmos. Para concluir, Ailton 
Krenak elogiou o texto apresentado pela FUNAI sobre - auto-susten 
tação, considerando-o uma autocrítica excelente. Dando continui 

dade a reunião, passou-se à discussão do documento apresentado 
•. . . . , , . 

pela FUNAI denominado "Renda do Patr1mon10 Ind1genafl~ -com varias 
propostas referentes ao item 1: a) o representante do SEMAM quis 
saber se os Índios poderão contratar assessoria, independente da 

FUNAI, para a .questão da auto-sustentação sendo respondido afir 
mativamente, b) o representante df MRE sugeriu que, no item 1, 
ao inv~s de se empregar a expressib "em conjunto com", deveria 

se empregar 11assistido por11, com o que todos concordaram. Em segui 

da, tomou a palavra o representante do MARA, chamando a atenção 
para o fato de que a avaliação in-loco havia dado ao grupo oportu 
nidade de fazer algumas constataç5es. Nas ireas indígenas visitadas 
ele próprio notou que os índios não fizeram nenhuma rei vindicação 

' 
no setor agropecuário. No entanto, em outras regiões por · ele C.Q. 

nhecidas, como Pari-Cachoeira, depois de ouvida a comunidade ifl 

dÍgena, se havia dado a implantação de projetos de fomento agro 
pecuário, com distfibuição de ferramentas, sementes, 40 matrizes 

precedida dé 

~r 
------ -- ----"'"'="- - ------ 
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treinamento para maneJo, tudo que os ·Índios solicitaram foi ex~ 
cutado. Falou a-inda que,-quando da implantação de projeto de p~i 

cultura em Pari-Cachoeira, realizou-se pesquisa para saber qu~l 
espécie preferida pelos Índios dentro da bacia do rio Tiquié, ! e 
a tecnlogia para.ª sua criação. Segundo a FUNAI, disse o r epr e s ejj 
tante do MARA, este projeto está indo bem. De acordo com o Pre~l 
dente Substituto, a maioria das comunidades vive de atividad~s 
agropecuárias, devendo ser· respeitadas as individualidades, não 
forçando os índios a receberem este ou aquele projeto. A represe.n. 
tante do MEC disse, por sua vez, que a garimpagem é atividade 
estranha aos padrões indígenas, havendo o representante da SAE 
dito que os Mayongong já a praticam há mais de dez anos. O convi 
dado da SG/PR lembrou que os recursos minerais do subsolo perte.n. 
cem à Uni ão, estando em curso, no Congresso Nac i ona I, o projeto 
que regula o Art. 231, § 3~. Entretanto a garimpagem em se tratan 
do de uso do solo, pode ser praticada pelos ÍndÍgenas. O item l, 
do documento sobre renda indígena, foi então reformulado_ ,e seu tex 
to foi I ido e aprovado, na forma seguinte: "Caberá às comun i dj, 
des indígenas a iniciativa de propor a execução de projetos eco 
nômicos em suas áreas, quando fora de suas peculiaridades cultu 
r ais, devendo para tanto, assisti dos pela FUNA l, a SEMAM/PR, o 
Ministério Público e outras instituições que detenham conheci 
mento técnico sobre o assunto, realizar estudo de viabilidade da 
implantação da atividade, do ponto.de vista antropológico, am 
b i enta l, econômico e gerencia 1. 11 A l seguir. o convidado da SG/PR 
afirmou que o usufruto não deve sofrer limitações que 
descaracterizem ou diminuam a efetividade desse direito. A 
valorização econômica não significa dilapidação do patrimônio 
indígena, e sim que os bens devem ser utilizados racionalmente. 
Como sugestão, disse que deveria ser estabelecido um corpo de nor 
mas orientadoras sobre usufruto indígena, com autogestão tomunita 
ria com propósito de auto-sustentação, e que o uso das riquezas 
naturais pelos Índios deverá ser feito obedecendo a legislação 
ambiental existente. Acrescentou ainda que se deve reconhecer ao 
Índio o direito de utilizar ·suas florestas, como os demais br~ ,,...... - 

ir~s, o~ Anitiativa da comunidade. Cabe à FUNAI assistir os 

/ · 1 ~ ••• /,\~ SEP Qu2dn 702 Sul ~ft JI ~ , . Y · \ Edificio L.=. 3 D andar ' / 

, . j .' fw~ 70J3:t=il12 D.F. : , 



~~ 

~ 
FUNAI 

Fundaçào N2cion2I do Índ111 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 

04. 
indígenas na viabilizaçã.o d~ seus projetos e· iniciativas tendentes 
à valorizaçãó do seu patrimônio. O convidado da SG/PR propôs seja 
promovido o acesso das comunidades indígenas aos canais di~ 
poníveis de. financiamento à pr9dução agrícola. Afirmou 
ainda que, se a tutela é que inviabiliza tal acesso, este ponto 
deveria ser analisado pelo grupo. A seguir o representante do MS 
disse que todo o processo tem que ser entendido do ponto de vista 
das futuras gerações indígenas, pois não se pode esgotar uma terra 
em todas as suas riquezas, já que, no futuro, este fato gerará 
carências e problemas. Por isto mesmo, o manejo sempre deveria ter 
o futuro como referência. O representante do MINFRA tomou a pais 
vra sugerindo que, no caso específico da legislação minerária, 
não se aplicasse às terras indígenas o direito de prioridade, 
sendo as mesmas, quando for o caso, colocadas em disponibilidade 
através de edital publicado na imprensa oficial. Em seguida o 
presidente do GTI lembrou que o grupo preci~a mostrar as suge~ 

.• 

tões e recomendações no sentido prático, que possam se tornar 
viáveis, com sustentação garantida via financiamento. O represen 

1 r • - • - • ,· tante do MRE, observou que a d1scussao da leg1slaçao torna-se obsQ 
leta diante das decisões já tomadas pelo GTI, recomendando que se 
reveja a legislação, onde a mesma se contraponha às propostas 
apresentadas pelo grupo. O Presidente Substituto solicitou que 
constasse ainda, como justificativ? para a revisão da legislação. 
a necessidade de adequá-la ao atual texto constitucional. No caso 
específico da revogação do Decreto 94.946/87, o representante 
do MRE levantou a necessidade de se reestudar as colonias já exi~ 
tentes, tendo indagado sobre os critérios que definem uma área 
indígena e uma colônia indígena, sendo respondido pelo Presidente 

~--~ Substituto que informou serem diferentes. O representante da SAE 
ld.AL'l.9F- afirmou que, no entanto, os critérios para identificação :são os 
~ J mesmos, lembrando que o processo de identificação antecede a defi 

n i ç âo de uma terra indígena como área ou colônia. De posse da Ps 
lavra,o Sec •. Ricarte,, com base no art. 231, da Constituição, mais 

l~. defendeu o princípio da garantia aos 
dimensões compatíveis com as suas neces 

J~ 
.•.. . .: .. · 
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sidades de sustentação, tendo defendido, ainda, a revisão das áreas 
indígenas que tenham se tornado insuficientes para a sobrevivên - ~ 
eia dos Índios. Em seguida; passou a palavra para o representante 
da SG/PR, a fim de que este retomasse a discussão de sua proposta 
referente a a utogestã o comunitária com propósito de auto-sustentação. 
Sustentou que as comunidades indígenas têm o direito de promover a exploração e 
conômica de seus recursos naturais. A exploração racional desses recursos pe 
las comunidades não pode ser obstaculizada. As normas de proteção ambiental nas 
terras indígenas devem, em princípio, ser as mesmas que de aplicam· em .todo 
país. Dr. Miles (SEMAM) fez algumas ponderações a respeito desta 
posição e, conjuntamente com Ora. Campos, solicitou à Dra. Beraldi 

• 
(Assessora do Presidente Substituto) que se posicionasse sobre o 
assunto. Dra. Beraldi disse que um mesmo tipo de exploração que, 
fora da área .i nd Ígena, pode ser tota 1 mente i nof ens i va , dentro de 
uma área indígena, esta mesma exp 1 oração poderá ser noc 1 va aos 
Índios, não só per rratores de ordem ambiental como também por fA 
tores sócio-culturais. Ora. Beraldi lembrou ainda, que existe con 
flito no tratamento· da matéria, citando o caso específico do que 
dispõe o Estatuto do I nd i o e o Código Florestal e , ainda, parecer 
do Ministério Público sobre o assunto. o Cons. Enio Cordeiro (SG/PR) 

retomou a palavra sustentando que a imobilização do patrimônio natural das á 
reas indígenas levaria a uma denegação do usufruto reconhecido pela Constitui 
ção. ( necessário assim um ponto de equilíbrio: a proteção ecológica das áreas 
indígenas é-necessária, mas não pode ser levada ao extremo de inviabilizar a 
exploração racional dos recursos naturai~ pelas comunidades indígenas. Caso 
contrário se estaria fazendo política ambiental às custas ·do patrimônio indí 
gena. Os indígenas devem ter reconhecido, por exemplo, o direito de explorar 
racionalmente as reservas florestais em suas áreas. Devem poder .d~cidir li 
vremente entre uma economia de coleta e a utilização intensiva do solo com ati 
vidades agrícolas e pastoris, sujeitando-se nesse Último caso às normas co 
muns de proteção ambiental. Dr. Couto Filho, em acordo com essa PD?~ção, 1~ 
brou que ela privilegia a livre iniciativa do Índio. Dr. Miles (SEMAM) concor 
dou em querer se dar ao Índio a iniciativa quanto a usufruto de seus recursos 
naturais, entretantof defendeu que fossem realizados estudos sobre o impacto 
ambiental de qualquer atividade de exploração, independente de sua dimensão. 
Defendeu, ainda, um·yratamento específico para·este tipo de exploração em área 

Dr. Batt· telli (Presidente Substituto do GTI) achou legítima~ p~reo 
~ (\· SEP Quadr.i 702 Sul ~ tf .,, Edificio LD., 3~ 211d:u 
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cupação do representante da SG/PR lembrando que determinados Índios que de 
s e j a m ex p 1 o r a r - seu s r €· e u.r s '! ~ n a tu r a i s n ã o têm e o n se g u i d o v i a b i li 
zar essa expl·oração pelos· entraves burocr·&ticos que lhes tÊir, sido 
impostó. Em seguida, foi revista a redação do item 2 da proposta 
da FUMAI sobre a renda do patrim5nio indígena, que passou a ter 
a seguinte redação: "a exploração dos recursos naturais dever~ 
ser feita observando todos os cuidados de proteção ambiental, 
inclusive com a observância da legislação pertinente, Cõbendo à 
FUNAI o e s ses sor ame nt o aos grupcs indÍgenas."0 Cons.Cordeiro (SG/PR) 
submete~ outro ite~ ~e sua proposta referente a uma política que 

propicie o acesso das comunidades indígenas aos meios de financiA 
menta disponíveis. O representante do MRE destacou dois aspectos 
dessa proposta l - o acesso ao s meios f i nance í r o s e 2 - as condi 
ções especiais de f i nanei amento. Dr. La ta va { MS) · pender-ou sobre 
e s condições desses i i nanei amentos, preocupado com a possi t, ili d ade 
desses financiamentos representarem para os Índios õ perda eve.n 
tual de seu patrimônio. ·or. Miles (SEMAM) tp_mbém manifestou preo 
cupação nesse mesmo sentido, no ClSO das comunidades nr.o consegui 
rem pagar os seus dibitos, ºo que fazer?" indagou eJe. Dr. Couto 
Filho (SAE) lembrou que existem agincias financiadoras a fundo 
perdido. Em seguida foram aprovadas as seguintes recomendações: 
l - a necessidade de se garantir e incentivar o livre u-anejo <la 
biodiversidade 2 - a revisio das ireas indígenas que se tornaram 
insuficientes para a sobrevivência dos Índios e 3 - levantamento, 
corr diagnóstico, de todas as situatões existentes dE ~xploração dos 
recursos naturais, procurando sénear as situações que são irregu 
lares diante da legislação. O representante da ·sG/PR 
defendeu a ·posição de que aos Índios .caberia _ o 
direito de decidir sobre suas terras, inclusive quanto ao 
arrendamento: se fosse do interesse deles arrendá-las 
não deve haver restrições. Sobre esse !assunto~ 
Dr. Miles {SEMAM) citou o art. 231 da Constituição, lem 
brando GUe e us~fruto das terras indígenas i garantido exclusiva 
mente aos Índios. Lembro~ ainda, que os casos de 
de se~ conhecimen't<f) têm sido motivados pela falta 

J 

resent~do 
/ 

E:rrendarnentos, 
de assistên 

06. 

.· 

numa armadilhan para os Índios que acabam ~ ~r.~ P~~~~ -V =;-.~~M~f- · 
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07. 
por ter suas terr·as reiv-indicadas judicialmente pelos arrendatá . . - 
r i os . S o b r e a· r e s p o n s a b i i' i d a d e d e g e rê n e í a d a r e n d é d o p a t. r i m ô n i o 
indígena, foi consenso passá-la, após a revisão da legislação, 
para os pr ópr i o s Índios. Com relação à e s t.ru tur s do érgr.o enca.r. 
regado do atendimento às populações indÍgenas,o Cons. Cordeiro suge 
riu que se reestudasse o modelo institucional existente. O sec, Ri 
carte também se inclinou pelo reestudo, entretanto foi favorá 
vel à incorporação do Órgão indigenista à administração direta. 
Dr. Miles,ainda sobre esse assunto, defendeu a criaçio de uma 

Sec r et.ar i a> diretamente I i g a da a Presidência oda Re púb 1 i ca e es p~ 
cífica para tratar da questão indígena. Decidiu-se por constar no 
relatório final, a título de sugestão, o reestudo do modelo 1n~ 
titucional do Órgão com a possibilidade de sua 1ncorporaç~o · à 
administração direta. Com relação ao Projeto de Lei n~ 257/89 

Que define a cláusula '1relevante interesse pÚbl ico da União11 para 
fins de ocupação, domínio ou posse das terras i nd ipena s , ou exp l.Q 
ração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas 
existentes, submetido à apreciação do GTI pelo Ministério da JuÃ. 
tiça, que absteve-se de examiná-lo por 
considerá-lo competência do Poder Legislativo • Sobre a 
elaboração do relatório final, ficou acertada a criação de núcleos 
de redação, os quais ficaram responsáveis pelos diferentes temas 
discutidos no GTI ao longo das reuniões, assim distribuídos: O 
.papel do Estado na questão indÍgenJ:sec. Ricarte e Cons. Cordeiro; 
Questão Fundiária: Dr. Miles e Dr~ Couto Filho; Educação: Dra. 

Campos e Sec. Ricarte Saúde: Dr. lacava e Dr. Miles; Auto-susten 
taçâo e Renda do Patrimônio IndÍgena:Dr. Pereira, Dr. Noronha, 
Dr. Battistelli e Com. Meireles; e, finalmente, Meio Ambiente: 
Dr. Miles e Dr. Battistelli. No que se refere à Portaria da FUNAI 
que trata do ingresso de não indígenas em área indígena, cbns. Cor 
dei ro sugeriu o seu reexame, recomendando que: l - fosse i nc 1 uí 
do um item prevendo a consulta aos índios e 2 - a FUNAI apresen 

~ - tasse justificativa nos casos em que a autorizaçao fosse negada. 
e, o S 

~ ,li/ "-'-·· /Vf <0~~ r 
SEP Qu:i.dr;i 702 Sul 
Edificio L=. 3~ andar 
CEP 70.330 e,,,llu D.F \: 1- 
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nião. Eu, Luiz-~tavio Pi~hejro da Cunha, que substituí 
ria Especial ·do GTI, af a s t a da da reunião por motivo de 

08. 
a Secretá 
saúde, ls 

vrei a presente ata que, considerada conforme, merecerá a 
tura dos participantes. Bro.sília-DF, 25 de outubro de 1990. 

. ass1nA. 

1 1 
! ' 
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ATA DA "1.la REUNIÃO ORDINÁRIA DO GTI DECRETO N9 99.405/90 
- J - 

.J 
1 

1 
Aos trinta e um dias do mês de outubro de 1.990,reuniram-se os membros do 

GTI Decreto n9 99.405/90, às 09:00h, na sala da Presidência da FUNAI, mediante 

prêvia convocação,para dar seguimento ã pauta estabelecida, com as seguintes 

presenças: DOMINGOS SERGIO MEIRELES,GM/PR; RAIMUNDO DE CARVALHO NORONHA, MARA; 

.t\NTONIO OTAVIO SÃ RICARTE., MRE; !NIO CORDEIRO, SG/PR; JORGE Mll.ES DA .SllVA,, 

S~; !VETE MARIA BARBOSA MADEIRA CAMPOS,, MEC; CELSO AUGUSTO PEREIRA LACAVA, 

MS; CARLOS GOMES PEREIRA,, MINFRA; ALVARIM PIRES DO COUTO FILHO, SAE/PR; RENATO 

D'ALMEIDA FILHO, CJ/MAS; EDTITIO BASTTISTELLI, FUNAI e SONIA DE ALMEIDA DEMAR- 
' QUET., Secretâria. Em primeiro lugar,foram distribuídas cÕpias de respostas da 

das por vãrias entidades sobre política indigenista, para apreciação. O Sr.pr_! 

sidente tornou a afirmar.que o trabalho do grupo, concluído, deverã ser entre 
gue impreterivelmente ao Sr. Ministro da Justiça no dia 12 de novembro de 

1.990. ApÕs,, discutiu-se a validade ou não da viagem do GTI, programada para o 

sul do paÍs,chegando-se ã conclusão que a mesma perdeu em parte o sentido,,pois 

a redação final dos trabalhos jã se iniciou. A seg~Ir,, o Sr. presidente passou 

a palavra ao Sr. representante do MRE, para apresentação do texto de seu sub 

grupo. Iniciada a leitura do documento 110 papel do Estado na proteção das popu 

lações indígenas", e jã de início o Sr. representante da SEMAM afirmou que lhe 

parece complicado sugerir formas de emancipação indígena, pois os -critérios 

são difíceis de definir. Para ele, o texto ora apresentado legitima o Art. 99 

do Estatuto do lndio e que pedir emancipação, para o Índio, significa ..abdicar 

de sua indianidade. Entretanto na discuJsão, o Sr. representante da SAE disse r 
que a palavra étnica no trecho "preservação de sua identidade étnican (item 2 

do documento), deve ser suprimida, pois na verdade o que existe ê uma identida 
de cultural,com o que todos concordaram. Suprimiu-se, pois, a palavra em refe 

rência. Concluída a leitura do documento, varias alterações foram propostas,c~ 

mo a mudança na ordem dos parágrafos apresentados originalmente e supressão de 

palavras, para clarificar o texto. No parágrafo 2 do texto original~ supri.mi.u 

se o trecho "por expressa manifestação de vontade nesse sentido",, terminando a 

oração em "estado tutelar11• No parágrafo 6 eliminou-se o termo "étnica~• .• No pa 

rãgrafo 7, eliminou-se "Em consequência 11, no seu início, e "no que respeita i 
tutela· civil 11, no seu término. Também por .sugestões vãrias, ~ram feitas ou 

tras alterações no texto original. Na recomendaçâo_....l.,)ID.odifiQO\l-se 
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"deveria deixar de existir, 'l'Or .exempLo , uma vez atingida a idade necessãria a 

maioridade civil e alcançando determinado grau de instrução", assim ficando:"de 

veria deixar de existir, uma vez atingidas as condições necessârias, na forma 

da lei". Na oração seguinte, o trecho" ••• ficando a permanência no estado tut~ 

lar dependente de manifestação expressa da vontade nesse sentido" foi alterado 

para" ••• ã permanência do cidadão indígena no estado tutelar dependente de sua 

manifestação express~ nesse sentido, para finalmente a oração assim ficar, eli- 
.. 

minando-se "A emancipação do cidadão indígena deveria então dar-se automatica 

mente, ao contrário do que ocorre atualmente". "A permanência do cidadão indÍge 

na no estado tutelar dependeria de sua manifestação éxpressa nesse sentidd!Nco_E. 

dou-se que no preâmbulo relativo ã tutela, deve constar: "E competência do Est_! 

do e-deve ser exercida através dos vários Õrgãos governamentais". Dada a alter!!. 

ção surgida na ordem e substância dos parágrafos, o Sr. representante do MRE r= 
solveu que seu subgrupo fara as modificações propostas, entregando o novo texto, 

em breve, ã Secretaria. Passou-se, seguidamente, ã apresentação do documento 

Preâmbulo ( ou justificativas)", pelo Sr. represent-ante do SAE. Lido na Íntegra, 

li 

começaram os membros do GTI, a dar suas contribuições para seu aperfeiçoamento. 

O titulo foi mudado para "Questão fundiãria". Segundo o Sr. convidado da SG/PR, 

o primeiro parágrafo poderia ser alterado, da seguinte forma: 11 O processo de 

reconhecimento das terras indígenas relaciona-se com o ordenamento do territÕ 

ri.o e envolve ••• ", com o que todos concordaram. A sra. Secretária sugeriu, e 

foi aceito, que ao invés de emprego do tellll~ minerais, no 19 parãgrafo, aej a 

empregado econômicos. Os parágrafos 2, 3}e 4 do pre-mnbulo passam a ter outras~ 

qUência dentro da nova redação.11A proposta prioriza respostas ••• " em primeiro;" 

A proposta tem como base ••• " em segundo e, por Último, "A representatividade 

ora proposta ••• 11• Dentro das proposições apresentadas, vã.rias sugestões e modi 

ficaçÕes, como se segue: "Estabelecimento, por iniciativa da FUNAI e por decre 

to presidencial. •• "; "instituição de mn Grupo de Trabalho para analise das pro 

postas apresentadas pela FUNAI~ coordenado e dirigido pelo Presidente da Funda- • 
ção Nacional do indio (FUNA.I) e compostos por representantes dos Õrgãos governa 

mentais e comunidades indígenas interessadas ••• "; "participação, mediante convi 

te a critério dos membros do GT, de representantes de entidades da sociedade ci 
vil a sessões especificas do Grupo;". vãrias outras discussâes 

/' . .- - - /. mas o Sr. Presidente suspendeu a reuniao, que tera seu ~rJSU.no 
. / 

tiveram início• 

ã tarde. Nada 

e. 
J 
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mais havendo a tratar eu, SONIA DE ALMEIDA DEMARQUE!, lavrei a presente 

que, caso conforme, sera assinada por todos. BrasÍlia-DF, 31 de outubro 

1990. 
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ATA DA 12• REUNIÃO ORDINÁRIA GTI - DECRETO 99.405/90 

Ao dia 1e de novembro de 1990, mediante prévia convocação, 
reuniram-se às 9.00 horas, na sala da Presidência da FUNAI os mem 
bros do GTI Decreto 99.405/90, com as seguintes presenças: EDfVIO 
BATTISTELLI, substituindo o Presidente do GTI; DOMINGOS StRGIO 
MEIRELES, GM/PR; RAIMUNDO DE CARVALHO NORONHA, MARA; ANTONIO OT! 
VJO SÁ RICARTE, MRE; RENATO D'ALMEIDA LEONI, MAS; CELSO LACAVA, 
MS; IVETE MARIA BARBOSA CAMPOS, MEC; JORGE MILES DA SILVA, SEMAM; 
ALVARIM PIRES DO COUTO FILHO, SAE; CARLOS GOMfS PEREIRA, MINFRA; 
tNIO CORDEIRO, convidado da SG/PR; RAIMUNDO S~RGIO BARROS LEl 
TÃO, Assessor da SEMAM e LUIZ OTAVIO PINHEIRO DA CUNHA, Substit~ 

to da Secretária EspeciaL Abertos os trabalhos pelo sr: Presit:len 
te Substituto, foi distribuído, lido e aprovado, o texto 110 papel 
do Estado na proteção das populações indígenasº, reelaborado pelo 
representante do MRE, com a incorporação das alterações aprese.n 
tadas na reunião anterior. Em seguida, foi submetido aos presentes 
o texto sobre a questão fundiária, com algumas alterações em sua 
forma, na parte introdutória, e a inclusão, aí, do seguinte pe 
riodo: "Outrossim, recomenda-se a extinção da classificação das 
áreas indígenas, por não ter se mostrado a maneira eficiente de 
resolver o problema a que se destinava.11 As alterações aprovadas 
no item que propõe uma nova sistem,'tica de demarcação das terras 
indígenas foram as seguintes: 1 - no primeiro sub-item, após a 
palavra ºGrupo de Trabalho", inclusão do seguinte período: " 
para análise, dentro do prazo de 30 {trinta) dias, das propostas 
apresentadas pela FUNAI, com base em levantamento técnico atuali 
zado ••. ". No segundo sub-item foi exlcuido o trecho ºde outros 
Órgãos -0ficiais e". O terceiro sub-item teve incluído o seguinte . 

,,trecho "inclusive memor1a1s descritivos, representação tartográ 
fica e população í nd ijier.a . Fcram ainda incluídos dois sub-itens 
com as seguintes redações: ~ - Publicação pelo Ministério da Ju~ 

tiça no Diário Oficial .da União - DOU do relatório conclusivo do 
concedendo prazo de 30 (trinta) dias para manifestaçãon e m 

concluída sua análise, publicação pelo Min1'7,téri da AJustiça 
,_/' 
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d e Portar i a d e - r e c o n h e e i m.e n to d a á r e a com o d e o e u p a ç ã o 
C2. 

indígena, 
determinando sua demarcação". O terceiro item, passou a constar 
como quarto item. O quarto item, que ficou como terceiro, passou 
a ter a seguinte redação: "Ll abor a çji c pelo Ministério da Justiça, 
no prazo de 90 (noventa) dias, de um relatório sobre a situação 
atual das terras i nd í çena s ", Foram í nc l u í de s ainda, duas novas 
proposições, com a seguinte redação: 115 - Publicação pelo Mini~ 
tério da Justiça de um plano de demarcação das áreas indígenas com 
vistas ao cumprimento do art. 67 do Ato das Disposições ConstitQ 
e i o n a i s T r a n s i t ó r i a s II e 11 6 - S o 1 i e i ta ç ão , p e I'a F UNA I , a o Poder 
Judiciário, de medida cautelar visando a interdição provisória1 
sempre que uma·irea em estudo esteja em situação de conflito11• 

Decidiu-se pela inclusão desse Último item, por não terem os pre 
sentes encontrado respaldo legal que justificasse os procedimentos 
atualmente adotados pela FUNAI para interditar uma área, apenas 

com a assinatura de'.Portaria pelo Presidente do Órgão. Com relA 

ção às áreas já interditadas, foi sugerido que o ato de interdi 

ção fosse submetido ao Poder Judiciário para confirmação. Termi 

.nadas as discussões referentes à questão fundiária, passou-se i 
leitura e discussão do texto sobre meio ambiente, que sofreu al 
gumas alterações em sua forma. Com relação ao Programa Nacional 
de Meio Ambiente, proposto no quarto parágrafo do documento em 

questão, sugeriu-se que este fosse_}colocado sob responsabilidade 
·do Sistema Nacional de Meio Ambiente, tendo o restante do texto 

sido aprovado sem correções. Em seguida, foi discutido o texto 
sobre educação, que teve mudança ·oe redação na parte introdutória. 
O primeiro parágrafo passou a iniciar-se corno se segue: "0 Poder 

PÚbl ico deve assegurar ••• 11, enquanto o segundo teve a sua redA 
ção mudada para: 11 Os índios têm const i tuc i ona lmente r-aconnec í de a 

organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, 

e a política educacional dirigida às populações indígenas deve 
atuar no sentido de coadjuvar a implementação destes direitos. 
Deve também levar à promoção cultural integral e à auto-sustentjl 
âo econômica das populações indÍgenas11• O terceiro )parágrafo foi 

eti rado e o quarto passou a ter a seguinte_ red~S:ã.ó': 110 dd/. nÓk 

o_I.t SEP Quadr.z 702 Sul ~- ~ 
- ·. Edifício l.c:x, 3~ andar · · }IJ \':'\ ~ CEP 70.>'IO D=illi D.F ' / 
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tico realizado pelo GTI sobre educação p~ra as populações 
03. 

indÍ 
genas sugere o seguinte elenco de medidas, que em 
estão incorporadas ao Projeto de Lei de Diretrizes 
Educação Nacional ora em tramitação no Congresso 
sub-item "d" foram substituídos os termos "sendo 
"devendo" e "intervir", por "participar". O Último 
texto passou a iniciar-se da seguinte forma: "O 

grande parte 
. , 
Ja 

e Bases da 
Nacional". No 

facultado", por 
parágrafo do . . 

Poder Público, 
divulgação através de seus Órgãos educacionais, culturais 

incentivari .•• " Encerradas as discuss~es sobre 
se a tratar do tema saúde, tendo a maioria dos 

e de 
educação passou- 

membros presentes 
se posicionado pela revisão do documento, por acharem que ele não 
foi elaborado com o mesmo tipo de abordagem dos demais textos 
apresentados. O representante do MINFRA sugeriu que fossem su 
primidos alguns itens, por considerá-los dispensáveis, visto· tr~ 
tarem-se de assuntos já abordados nos textos sobre a questão fun 

_ diária e sobr e o meio ambiente. Dr. Lacava t MS) expressou sua preo 
cupação de que as alterações sugeridas pelos presentes poderia al 
terar entendimentos, foi decidida a exclusão dos itens l, 3, 6, 7. 

8 e 9. Foram mantidos na Íntegra os itens 5, 10 e 11. O item 2 foi 
mantido a partir de "A consideraçio ••• n. Os sub-itens 3.3 e 4.4 
também foram mantidos, tendo sido suprimido os demais sub-itens do 
item 4. Terminadas as alterações do texto de saúde, passaram os 
presentes a tratar do documento so~re auto-sustentação, tendo --. f i 
·cado acertado que este tema será aoordado no relatório final após 
o meio ambiente. Terminada a leitura do texto, o representante da 

SG/PR afirmou não ter sido dada ênfase a proposta de se propiciar 
acesso às comunidades indígenas aos meios financeiros, daí ter 
sugerido a reformulação do item 10. Foram ainda apresentadas 
sugestões para rever a redação da parte introdutória do texto • • 
tendo os presentes optado pelo encerramento da reunião, já que as 
discussões do assunto se tornaram improdutivas face a impossibi 
lidade de se consultar as atas da 9!! e lOD r-eun i âo , onde foi trA 
tado os temas em discussão. Os membros presentes do GTI solicit~ 

~m a elaboração da: atas em atraso com urgência_~do sido mar. a uma nova reu~niao para 
5::Q~~~o~s:oras, u~~-;tº e_. pr e tepue en 

Edificio Lex, 3~ andar )') ~k CEP 70.330 Brasília D.f. 
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cerrar os debates sobre auto-sustentação. Após as recomendações - - do GTI o Sr. presidente encerrou os trabalhos e eu, Luiz Otavio 
Pinheiro da Cunha, lavrei a presente ata que, caso aprovada, merjt 
cerá a assinatura dos membros presentes. Brasília-DF, l» de novem 
bro de 1990. l 
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ATA DA 13~REUNIÃO ORDINÁRIA DO GTI - DECRETO N!! 99.405/90 

Aos cinco dias domes de novembro de 1990, às 9:00 horas, re~ 

niram-se na sala da Presidência da FUNAI os membros do GTI Decr~ 

to n!! 99.405/90, para discutir as recomendações do Grupo para o t~ 

ma auto-sustentação. Estiveram presentes: RAIMUNDO DE CARVALHO NO 

RONHA, MARA; DOMINGOS StRGIO MEIRELES, GM/PR; ANTONIO OTAVIO SÁ RI 

CARTE, MRE; JORGE MILES DA SILVA, SEMAM/PR; IVETE MARIA BARBOSA MA 

DEIRA CAMPOS, MEC; CELSO AUGUSTO PEREIRA LACAVA, MS; CARLOS GOMES 

P~RETRA,MINFRA; ALVARIM PIRES DO COUTO FILHO, SAE/PR; RENATO D'AL . ' - 
MEIDA LEONI, MAS; CANTÍDIO GUERREIRO GUIMARÃES, Presidente do GTI; 

CINTHYA MESQUITA .BERALDI, Assessora da Presidência. Iniciando os 

trabalhos, foi lida a proposta da FUNAI para a Introdução do r~la 

tório final do GTI. Após sugeridas algumas modificações o documen 

to foi aprovado. Em ,continuação, foi sugerida pela assessora da 

Presidência a inclusão no texto do relatório de um ite~ de recomen 

.• 

dações finais, tendo em vista que alguns tópicos discu~idos duran 

te os trabalhos do grupo, por serem de caráter geral, não consta 

ram dos textos aprovados anteriormente. Tendo havido concordâncià 

de todos os membros do Grupo, elaborou-se um texto con,tendo as re 

comendações sobre: reestruturação do modelo institucional e ade~a 

ção orçamentária do Órgão Assistencial; revisão da legislação vi 

gente, para viabilizar as propostas apresentadas; preparação técni 

co-profissional do pessoal empregadf, na execução da pdlÍtica indi 

genista; necessidade de considerar a diversidade cult~ral das popu 

lações indígenas, e de que qualquer ação governamental em Área ln 

dÍgena seja planejada a partir de uma visão global e integrada da 

realidade das populações indígenas, respeitando sempre os princí 

pios de transparência e participação daquelas populações nos aSSU!! 

tos de seus interesses. Foi acrescentado ainda ao texto que o Gru 

po nao se considerou competente para examinar o Proje~o de Lei Co_m 

p1ementar n~ ~57 de 1989, reconhecendo, entretanto, a importância 

da conclusão dos processos de regulamentação dos dispositivos cons 

~i~u~ionaii pe~tinen~es à política in~igenista. Após esse momento, 

1n1c1ou-sÍf ,1scussao das recomendaçoes sob o tema to-susten u - 
~- i~~ ~~ 

.') \-:) 
-- IJ-. -- -~- ------· - . - --- - --- - - -- -- 
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tação, a partir_do docurn~nto apresentado pela FUNAI. Foi sugerida 

e aprovada nova redação par~ o primeiro item, que é a que segue: 

•• atribuir às comunidades indÍgeDas a iniciativa de propor a execu 

çâo de projetos em suas áreas, quando fora de suas peculiaridades 

culturais, com vistas à sua auto-sustentação, devendo, para tanto, 

elaborar estudo de viabilidade da implantação da ativ~dade, dos 

pontos de vista antropológico, ambiental, econômico e gerencial, 

assistidas pela FUNAI, SEMAM/PR, Ministério Público e outras insti 

tuiç5es que hajam por bem consultar". Dado o avançado da hora, -e 

por nao haver consenso quanto aos demais itenp do documento da FU 

NAI, o Grupo entendeu necessário um intervalo, tendo o· Sr. Presi 

dente. suspendido a reunião até as 17:00 horas, quando deveria ser 

encerrada a discussão do tema e avaliadas as atas ainda não assjna 

das. Às 17:00 horas, o Sr. Presidente substituto, EDÍVIO BATTISTE 

LLI, reabriu os trabalhos, já com a presença do representante da 

SG/PR, ÊNIO CORDEIRO. Foi apresentado para apreciação um novo doeu 
r 

menta, elaborado pelos representantes da FUNAI e do MARA, 
qual se reiniciou a discussão, sendo que o preâmbulo e o 
item corresponderam aos textos já aprovados pelo Grupo. O 

sob o 

primeiro 
1' 
' 

. 
segundo 

item foi integralmente aprovado, com a seguinte redaçãp: "realizar 

um levantamento, com diagnóstico, de todas as situações existentes 

de exploração dos recursos naturais, visando a sua adequação a es 

ses fundamentos, bem como o saneamento das atividades ilegais em 

áreas indígenas ri. O terceiro item, ~após discussão, rec:ebeu a s~ 

guinte for~a: "incentivar as técnicas próprias das comunidades iB 

dÍgenas de manejo da diversidade biótica de seus ecossistemas". 

Não houve consenso sobre o quarto item. O Presidente ~ubstituto co 

locou em votação o item, com a seguinte redação: "promover a revi 

sao das áreas que se configurarem insuficientes para a sobrevivên 

eia das populações indígenas". Os representantes do MS, MEC, MIN 

FRA, SEMAM/PR e MRE votaram a favor da proposta. O representante 

do MARA mostrou-se favorável à revisão das 
, 
areas insuficientes. 

~ possibi1id,des de ~ ?2;'1;us~-com a 
/ 

-----''---- - 

promover a auto-sustentaçao do grupo indígena 

verticalização da produção, introdução 

~~ (/~ de 

~---- ~.-.------ - --· --- - ---------,,. 
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tecnologias, e putros me~os que estivessem disponíveis; O represen 

tante do MAS ~e absteve de votar. Os representantes da.SAE/PR e do 

GM/PR votaram contrariamente ao texto proposto, urna vez que par~ 

eia criar a obrigatoriedade de aumento de áreas indígenas, o que, 

em muitos casos, poderia-se configurar corno impraticável. O ·repre 
1 - 

sentante da SAE/PR, propôs uma substituição por "buscar soluções 

alternativas", e que, a ser aprovado o item, sugeria que fosse con 

siderado outro que permitisse o estudo da redução de á!eas que co.m 

provadarnente fossem excessivas em relação à população indígena. O 

representante da SG/PR lembrou que a possibilidade de revisão das • 
áreas indígenas insuficientes já fora aceita pelo Grup?. Na op1 

nião ~o representante da SG/PR, essa revisão, conforme apontado pe 

lo representante da SAE/PR, póderia efetivamente ter dois septi 

dos: ampliação das áreas insuficientes, e correção das áreas que 
' 

eventualmente tenham sido demarcadas com base em pressµpostos an 

tropolÓgicos comprovadamente errôneos. Foi sugerido pelo represen 
1 ". 1 

tante do MINFRA um texto alternativo: "realizar estudos com vistas 
1 

à revisão das áreas que se configurareirl insuficientes paxe a sobrevi 

vência das populações indígenas, de acordo com critérios a serem 

estabelecidos". Colocado em votação, o texto foi aprovado por una 

nimidade. O item seguinte, depois de discutido, recebeµ a redação: 
"limitar as interferências em áreas indígenas aos casos de necessi 

dade de garantir a auto-sustentação de cada grupo, res'sal vados. os 

casos de grupos isolados ou aquele~ que já têm garantida sua auto 
sustentação". O sexto ponto, por sugestão do representante da 

SG/PR foi aprovado como segue: 11intensificar as relações interins 

titucionais e a cooperação técn1co-cientÍfica e fina~ceira entre 

as entidades governamentais e não governamentais, em benefício de 

projetos de auto-sustentação das populações indígenas''. O sétimo 

item, após sofrer pequenas modificações, foi aprovado :com~ seguin 

te forma: '1propor a revisão dos artigos do Estatuto do Índio que 

se referem à gestão do patrimônio indígena, atribuindo à FUNAI a 

função de assessoramento às comunidades indígenas". Por Último, 

após algumas~lterações, aprovou-se o item: "estabelecer mecani.§. 

#~f r~-.~~~~I# ~~ 

l ' 

- -;_ 
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mos para coibir_a ação dgs agentes indutores da exploração indevi 

da de recursos naturais em terras indígenas". Por suge~tão do re 

presentante da SG/PR, foi acrescentada a seguinte r7comendação: 
"facilitar condições de acesso pelas comunidades indÍg~nas aos me 

ios oficiais de financiamento, para projetos voltados à sua auto 

sustentação". Sugeriu ainda o representante da SG/PR q~e fosse in 

cluÍdo, no capítulo das Recomendações Finais do relatório do Gr_g ' 

po,. o seguinte: "O Grupo sugere o reexame das Portarias que disci 
1 

plinam o ingresso de terceiros em áreas indígenas. Aspectos que me 

receriam especial atenção seriam: definição dp prazo para que o 

Presidente da FUNAI autorize ou denegue o ingresso na ârea; neces 

sidad~ de fundamentação do ato denegatório; e definição do grau de 

recurso para os casos da denegação do ingressoº. A proposição ~oi 

aprovada. O representante da SG/PR solicitou ao Grupo que lhe fos 

se permitido efetuar pequenas alterações em atas já aprovadas, co 

mo forma de que as mesmas espelhassem, com maior fidelidade, as . 
opiniões emitidas por ele. O Grupo concordou, tendo o'representa~ 

te da SAE/PR acrescentado que a mesma possibilidade deveria ser ga 

rantida a todos os demais. O representante do MS solic1tou que, no 

texto já aprovado referente ao terna saúde, fosse feita1uma altera 

ção onde se lê " ..• sob coordenação do sus ... 11, que deveria ser a1 

terado para 11 
••• sob responsabilidade do Governo Federal. ••• ", o que 

foi aprovado. Por consenso de todos os membros do GTI, · :a análise 

das atas ainda não assinadas foi aJiada para o dia 06 de novembro# 

às 14:00 horas, oportunidade em que deverá ser aprovado o relató 

rio final do Grupo. Nada mais havendo a tratar, o Sr.: Presidente 

substituto encerrou os trabalhos·, e eu, Cinthya Mesquita Beraldi,· 

lavrei a presente ata que, se 

membros. Brasília - DF, 05 de 

será assinada por todos os 
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ATA DA 14a. REUNIÃO ORDINÁRIA - GTI 99.405/90 

Ao s nove dias do mes de novembro de 1990, reuniram-se os membros do 

GTI Decreto n9 99.405/90, is 09:00 horas, na sala de reuni;es da 

da FUNAI, mediante prévia convocação, para aprovação do texto de 

Final do GTI e assinatura de Atas. Estiveram presentes: RAIMUNDO DE 

Presidência 

RelatÕriô 

CARVALHO 

NORONHA, MARA; DOMINGOS Sf:RGIO MEIRELES, GM/PR; ANTONIO OTAVIO SÃ RIC..1tR.TE, MRE; 

JORGE MILES DA SILVA, SEMAM/PR; CARLOS GOMES PEREIRA, MINFRA; ALVARIM PIRES 

DO COUTO FILHO, SAE/PR; RENATO D'AL..)1EIDA LEONI, Mi~S; CANTÍDIO GUERREIRO GU~ 

RÃES, Presidente do GTI; EDÍVIO BATISTELLI, Presidente Subst:.tuto, FUNAI; ENIO 

CORDEIRO, convidado da SG/PR. AberLa a reunião pelo Sr. Presiden~e, os presen <_. :, ~. ' - - - 
tes aprovaram e assinaram as étas da 9a., 10~ •• lla., 12a. e l~a. reunioes 

oràinãrias e da la. e 2a. reuniões extraordinãrias. Foram ainda assinadas a 3a. 

e 4a. pâg. da ata da 6a. reunião, redatilografadas jã com as alterações indicá 

das pelo r epr-es ent.ant.e da SG/PR. Os representam:es do GM/PR e SG/PR 

ram que o texto da minuta de ReiatÕ=io Fin~l do GTI, aprovado na 

extiaordinârias, em 06.11.90, foi submetid~ aos seus respectivos 

r La.. 

informa 

reunião 

superiores 

a retifica~ eram conflitantes e, de certa maneira, não refletikun as discussões 

do GTI. Distribuiu fotocÕpia da proposta aos membros presentes e a secretaria 

do GTI, tendo,logo apÕs,feito a leitura reíereute ao item 2.1., quando contes 

~ \~ tou a necessidade de se estabe:ecer a distinção entre tutela publica e civil. 

\ \ \ ~ seu ent.and imenzo as discussoes cio--GTI deram-se no sentido de çues ti.ouar a \ \ t prÕpri~ figura da tutela, daí, em sua proposta, ser sugerida a· c~iação de WL. 

.' ~ novo instrumento jurídico de direito publico. Nesse instru:nento deveria estar 
1 ~~ 
~ inserida a idêia de assistência e proteção às comunidades indÍgenas •. 0 Presi 

~ dente Substituto, que no momento presid~a a reunião, submeteu ã apreciação do~ 

~~ presentes a proposta de al ceração do item ~.1. O representante de- MRE comentou 

'\ a proposta áe alteração, não tendo achaõo seu texto incompatível com o da minu 
\} 

~ ta de Re La t.o r i o Final. Corrcudc , o consioercu r e s t r i tiva. () representante da ~. - 
SG/PR também teceu considerações a respeite ào teor àa proposta de alteraçao, 

~ '\ 

t'anào, por fim, manifestado sua preferência pele, texto da minuta. O represen 

tante do M,!JlA considerou mínimas as rdifr·rer:.~as e.ele ·ação exis,::ente~:ntretla 
~ .. ~ll I ddJ' /7\ . J) ~~ 

~ ! li) .~-· ~ '-~ ) ' _r ~\- ~, LJ~.v 
Çv 

tendo obtido aceite. Em seguida o representante da.'.Sfil.fAM tomou a palavra para 

submeter proposta de alteração do texto da minuta, referente aos itens 2.1. - 
110 papel do Estado na proteção das populações indígenas" 2.2. - 11A questao 

fundiárias"-, e 2.4. ti - - Auto-Sustentaçao11• Segunào ele~ as partes do texto 
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proposta e a minuta, tendo se manifestado pela manutenção do texto da ,minuta. 

O representante do GM/PR considerou o texto da minuta ~ais explícito, posici~ 

nando-se contrário a sua alteração. Em seguida, por ord~m de,palavra, os repr..=. 

sentantes do MAS, SAE e MINFRA- manifestaram-se contrários a:proposta do repr.= 
sentante da SEMAM, optando pela manutençao do texto da minut~. O represent~~ 

te do }1RE solicitou que ficasse registrado que não se pronun~iou.pela 

ção do documento apresentado pela SEMAM. O presidente do GTI retornou a 

rejei - ~ 
presi 

dir a reunião, quando informou que o Sr. Ministro da Justiça'receberã os . mem 

bros do grupo no dia 12.11.90, às 17:15 horas, ocasião em que·lbe será entre 

gue ~ Relatõrio Final. Em seguida, o representant~ da SEMAM~ apresentou prop~.!. 

ta~ no sentido de que o documento por e_le encaminhado f'os se anexado ao Relatô 
.••..• :, - ·, ! . .. . - 

rio, o que nao foi.aceito pelos presentes. Discutiu-se sobre.a melhor forma 
' 

de deixar registrado o documento apresentado, tendo sido sugerida a sua trans 
1 

crição ou a sua anexação à ata da reunião, não tendo os presentes aceitado 

nenhuma das alterna.tivas. O representante da SEMAM,então, votou a favor do tex 

to da minuta do Relatório -Final, divergindo, contudo, da redação dos itens 2.1, 

2.2 e 2.4. Tendo sido aprovado o texto do .R.elatÕrio Final do·GTI por unanimi 

dade , decidiu-se substituir a expressão 11 
••• adotadas por consenso.~·,. por 

, " ••• adotadas por unanimidade." no final do Último parâ,grafo·do item l - uln 

~ t~odução11 .• No que se refere a incorporação do Õrgão indigeni~ta ã Admin~s~ra 
· '~çao Direta, assunto que foi levantado a propÕsito da discussao do documento da 

-~ SEMAM, o Presidente do GTI se manifestou favorável a criação de uma Secretaria 

{~~~ ligada diretamente a Presidência da República. O representante do MRE solici 

~~ tau a palavra, tendo dito que procurou dar a melhor colaboração possível ao 

GTI na medida de suas atribuições. Basicamente, cumpriu ao Itamaraty velar P2_ 

1 
1 

ra que os resultados das deliberações do grupo se coadunassem com os com.pronu.~ 
' '\.sos internacionais assumidos pelo Governo Brasileiro. 

ele, parece suficientemente contemplada no RelatÕrio. 

Essa condição, segundo 

Encerrando os trabalhos. 
' :E. 

o Sr. Presidente se ãirigiu aos presentes para agradecer a c~ntribuição _d~:·~ 
dos os membros do GTI, tendo declarado que o RelatÕrio Final exprime boje -~~·;as 

necessiàades da FUNAI e das comunidades indígenas. Finalmente, se colocou .a 

disposição dos presentes para discutir e receber sugestOes que venham a ap~~ 

rara atuação do orgão de assistência às comunidades indígenas. Concluído _ os 

trabalhos do GTi, eu Luiz Otavio Pinheiro da Cunha~ l~vrei a presente ata. ~ue 

r;; I 
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ATA DA.2à. REUNIÃO-E1.T!AORDINÃRIA - GTI 99.405/90 

Aos seis dias do mês de novembro de 1990 reuniram-se os membros do GTI 

Decreto nÇ 99.405/90 às 15:00 horas, na sala de reuniões da Presidência da 

FUNAIP mediante previa convocação, para discutir o texto do Relatório Final. 

Estiveram presentes: RAIMUNDO DE CARVALHO NORONHA, MARA; DOMINGOS SÉRGIO ME_!. 

RELES, GM/PR; ANTONIO OTAVIO SÁ RICARTE, MRE; JORGE MILES DA SILVA, SEMAM/PR; 

!VETE MA.RIA BARBOSA MADEIRA CAMPOS, MEC; CARLOS GOMES PEREIRA, MINFRA; ALVA 

R~ PIRES DO COUTO FILHO, SAE/PR; RENATO D'ALMEIDA LEONI, MAS; CINTHYA MESQUI 

TA BERALDI, Assessora da Presidência,ED1VIO BATIST~LLI, FUNAI; ENIO CORDEIRO, 

convidado da SG/PR; CANTÍDIO GUERREIRO GUIMARÃES, Pr es í denue do GTL, .Iniciada 

a reaniãa, foram entregues a càda um dos membros presentes .fotocÕpia da. Ein.!!_ 

tà .do ·RelàtÕrio:Firial do GTJ .ê das atas da lla. e 13a. reuniões, tendo em se 

guida o Sr. Presidente informado sobre a possibilidade dos membros do GTI se 

rem recebidos pelo Sr. Ministro da Justiça nos próximos dias, em data a ser 

confirmada. Os presentes, por consenso, decidir~ pela entrega do Relatõrio 

.· 

Final do GTI no prazo estipulado para o termino dos tràbalhos, ou seja, 

12.11.90. Em seguida, tratou-se das informações incorretas veiculadas na ~ 

prensa escrita, em 06.11.90. O representante da SG/PR lamentou que tenha hav_! 

do divulgação prematura de questões discutidas pelo GTI. Registrou a propÕsi 

to impropriedades factuais contidas em artigo publicado na imprensa com decla 

raçÕesatribuÍdas a um dos membros do Grupo. O representante do MRE registrou 

observação no mesmo sentido e fez notar que as conclusões do GTI, na redação 

aprovada, são resultados de consenso, !ão podendo ser atribuída a qualquer 

membro individualmente. O representante da SEMAM justificou que a entrevista 

dada foi para desmentir informação publicada nos jornais no dia anterior, de 

que a FUNAI estaria sendo inserida na SEMAM. Defendeu a posição da SEl-JAM na 

criação de uma Secretaria Especial para Assuntos Indígenas ligada ã Presidên 

eia da República, como também havia defendido dentro do GTI, como consta na 

ata da 10a. reunião. Indicou ã jornalista de que outros membros do:GT1 se ma 

nifestaram favorâveís a que a questão indígena fique ligada ã Administração 

Direta. A partir desse momento a reunião passou a ser presidida pelo presid~ 

te substituto. Feita a leitura da minuta do Relatório Pinal~ procedeu-se as 

correções v~ando tornar o texto uniforme e mais claras as conclusões Jª ~ -~r~:c t.ado que os ~m~~-º tu~ev~ /~ 

~') J 
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minuta do Relatõrio Final aos seus respectivos Órgãos. Em seguida, os membros - - ' 
presentes as~inaram a ata da reunião extraordinaria do dia 10~10.90, devendo 

as atas das demais reuniões, a saber:8a.,9a •• 10a.,lla.,12a. e i~a. serem apr~ 
vadas na prÕxima reunião acertada para 09.11.90, ãs 08:30 horas. Foi estabele 

cido o prazo ate 07.11.90, para serem entregues a secretaria modificações a 

serem feitas nas atas ainda não assinadas. O representante da/SG/PR aprese.!!. 

tou propostas de modificações das atas da 2a. e 6a. reuniões, :ambas ja assin.! ·' 

das, modificações com as quais ji haviam concordado os membros do GTI na reu 

nião anterior. Nada mais havendo a tratar eu, Luiz Otavio Pin~eiro da Cunha, 

secretário substituto do GTl, lavrei a presente ata, que caso [conforme, sera 
1 ' 

assinada por todos os membros. Brasilia-DF, 06 de novembro de :1990. 

!' 


