
COORDENAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES INDIGENAS DAAMAZONIA BRASILEIRA 
"UNIR PARA ORGANIZAR, FORTALECER PARA CONQUISTAR." 

CONCLUSÕES DO CONSELHO GERAL DA COIAB EM 
RELAÇÃO A POLÍTICA INDIGENISTA OFICIAL 

O Conselho Geral da Coordenação das Organizações Indígenas da 
Amazônia Brasileira - COIAB, reunido em Manaus - AM, no período de 12 
a 17 de agosto de 1996, com o objetivo de analisar a política indigenista do 
governo e definir uma estratégia de ação do movimento indígena da 
Amazônia brasileira, com base nas informações apresentadas em Seminário 
sobre o Decreto 1775/96, assumiu às seguintes deliberações. 

Redefinição da política indigenista 

Reinvindicar uma mudança qualitativa na política indigenísta do Governo 
Federal, que contemple uma definição clara do papel do órgão indigenista 
oficial e a agilização dos procedimentos demarcatórios, respeitando os 
direitos indígenas garantidos na Constituição Federal.. 

Funai 

Discutir com as organizações indígenas da Amazônia, a elaboração de uma 
proposta alternativa para o órgão indigenista oficial, que será apresentada na 
próxima Assembléia Geral do CAPOIB, prevista para o mês de abril de 1997. 

Decreto 1775/96 

l. Lutar pela revogação do decreto acompanhando as seguintes medidas 
judiciais: 

- Ação de Inconstitucionalidade encaminhada pelo Partido dos Trabalhadores 
no Supremo Tribunal Federal; 

- Representação pelo CAPOIB junto à Procuradoria da República solicitando 
a revogação do Decreto e a instauração de processo administrativo para 
apurar improbidade do Ministro Nelson Jobim; 
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- Ação Popular movida pelo Deputado Ivan Valente na Justiça Federal 
visando a nulidade do Decreto; 

- Projeto de Decreto Legislativo que tramita atualmente na Comissão de 
Defesa do Consumidor e Meio Ambiente e Minorías propondo sustar os 
efeitos do Decreto. 

2. Exigir que o Ministro da Justiça assine imediatamente a Portaria 
Declaratória das .}(Terras Indígenas cujas constestações foram consideradas 
improcedentes. ! O 

3. Exigir do Ministro da Justiça a imediata regulamentação das terras 
Indígenas cujos limites não foram contestados, bem como o desintrusamento 
das áreas com o devido reassentamento dos não-índios e pagamento das 
benfeitorias de boa fé. 

4. Exigir que a COIAB, juntamente com às organizações indígenas regionais, 
participem dos Grupos Técnicos que irão cumprir às diligências determinadas 
pelo Ministro da Justiça nas Terras Indígenas: Raposa Serra do Sol (CIR); 
Evaré I ( CGTT); Kampa e Seruini-Marinê (UNI-Acre); Krikati , Apiterewa, 
Sete Serros, e Baú (Amtapama), assim como das Terras Indígenas que ainda 
não tiverem a sua identificação concluída. 

5. Assessorar e apoiar politicamente às comunidades e Organizações 
Indígenas cuja demarcação for contestada. 

6. Reivindicar junto ao Governo recursos financeiros que garantam a 
demarcação das Terras Indígenas com a participação das lideranças 
Indígenas. 

7. Não aceitar a redução das Terras Indígenas já demarcadas e lutar pela 
ampliação daquelas demarcacões cuja área é insuficiente para a 
sobrevivência tisica e cultural dos povos indígenas. 
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8. Lutar pelo reconhecimento das auto-demarcações. 

Recursos para a demarcação 

Que a liberação de recursos pelo G7 ou outras fontes de financiamento para a 
demarcação das terras Indígenas respeite as seguintes condições: 

- a não redução dos limites das Terras Indígenas; 
- a participação dos índios nos Grupos Técnicos que irão realizar os 
trabalhos de identificação, assegurando recursos para capacitação 
das lideranças indígenas; 

- assegurar recursos para que as organizações indígenas possam 
contar com assessorias próprias; 

- definição de critérios mais acessíveis que permitam a participação 
de lideranças indígenas nos projetos do PP/TAL; 

Legislação 

- Acompanhar no Congresso Nacional, a tramitação da legislação relativa aos 
direitos indígenas; 

- Pressionar e sensibilizar os parlamentares para que agilizem a aprovação do 
Estatuto das Sociedades Indígenas, no Congresso Nacional; 

- Pressionar e sensibilizar os Senadores no sentido de ratificar a Convenção 
169 da OIT (Organização Internacional do Trabalho). 

Acreditamos que a unificação de forças e ações concretas do 
movimento indígena são instrumentos :fundamentais na luta pela garantia de 
nossas terras e o respeito aos nossos direitos. Para tanto subscrevemos o 
presente docwnento. 
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