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PROPOSTAS QUE AS COMUNIDADES I ND I GENAS, LI DE RANÇAS E ORGAOS DE ASSE§. 1· ,! 

SORAMENTO (14a.DR/FUNAI, CPI/AC, COORDENADORIA DE ASSUNTOS INDIGENAS 

E UNI/AC) TtM SOBRE ·coNSTJTUINTE E INDIGENISMo· 

1. Uma Constituiçio justa e democr;tica ~ uma aspiraçio de 

toda a sociedade nacional. Os povos indigenas do Acre e Sul do Amaz2 
N 

~ nas, parte desta soei e d ade, sentem-se na obr i gaçao de, participarem.-, 

tanto da efaboraç;o desta nova Carta Magna, quanto, como membros da 
, 

sociedade, em usufruirem de seus benefícios. 
...• 

2. Os membros da sociedade que elaborarao a nova Constitui ·- f'd - ~ ; , 

çao, serao eleitos pelo voto popular. Nao e possivel_que nenhum._ 

dio de nossa jurisdiç;o (Acre e Sul do Amazonas) se candidate a car: 
go legislativo, neste momento, pois estamos amadurecendo nossa luta 

e_ existem companheiros se preparando para tais encargos no futuro.T~ 

davia, acreditamos, que representantes das lideranças indigena~ de 

nossa regi~o, poderiam participar da elaboraç;o da Carta Magna, como 

consultores da Comissio do lndi~ do Congresso- Nacional. Para taf6 iu 
dicamos os nomes de RIVALDO JUSTINO DE ARAUJO APURINA e ANTONIO FEE 
REIRA DA SILVA APURINÃ. 

J. Nesta nova Car.ta Magna, os artigos que dizem respeito~ 

terra, cultura e segurança dos povos indigenas, (ex. o Art. 189 da 

IConstituiçio vigente), antes de sua aprovaç;o, deveriam ser precedi- 
, 

dos de um debate a nível nacional, envolvendo lideranças indígenas de 
, 

todo o pais, bem como segmentos da sociedade que constantemente tem- 

1

-~estado assessoramento e apoio aos povos indigenas, para se 
, , 

que os setores reacionarios, preconceituosos e retrogrades da socíe- 

evitar 

, 
dade nacional consigam imputar nesta nova Carta Magna, prejuizos ao 

presente e ao futuro dos povos indigenas. 
, 

4~ Os povos indigenas do Acre e Sul do Amazonas, acreditam 

eaceitam que a UNI (Uni;o das Naç~es lndigenas) deveria1n ter assento 

~

·permanente nas sess~es de debate que envolvam o destino dos povos ÍQ 

digenas. Os dois nomes citados no item 02, s;o membros desta Entida- 
e. 
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5. Os povos indigenas do Acre e Sul do Amazonas, acredita 

e esperam que nesta Nova Carta Magna, esteja o compromisso do Estado 

Nacional e consequentemente de todos os Poderes, pelo respeito e ac~ 

tamento das decis~es contidas na mesma envolvendo seu destinoª Isto 

tem que ficar bem claro, para se evitar a m~-f;, a irresponsabilida 

de e o desprezo com que membros dos atuais poderes legislativo,~ J~ 
, • N 

diciario, tem para com os povos indigenas em si e a legislaçao esp~ 

ciaf que nos ampara. 

6. Os povos indigenas do Acre e Sul do Amazonas, estio ao 

lado dos posseiros, dos sem-terra, dos desempregados, enfim, de todos 
A 

aqueles deserdados pelo sistema de violencia social que ora ocorreem 
! 

1todo 
o Pais. Esperamos, 

1 , lforma Agraria digna que 

Irªº Esperamos que a nova 

'-que n;o haja desemprego. 

•... 
que esta nova Constituiçao confirme uma 

atenda aos mjfhares de brasi feiros sem 

Constituiç;o confirme um sistema social 

Re - 
ter 

em 

Esperamos, enfim, que esta Cons·t itu i ç;o tr-2, 

ga de fato justiça, terra e distribuiçio de r~iquezas iguais~ todos 

os bras i I e i ros. 

7. Nesta nova Constituiç;o, esperamos que fique de uma 
I , N 

vez por todas, definida uma politica nacional de saude e educaçao que· 
H , 

permita a todos, cidadaos brasileiros e povos indígenas uma vida sa~ 
, . . 

clave! e cr1at1va. 
1 

8. Os povos indígenas do Acre e Sul do Amazonas, enfim, 

almejam, que esta nova Carta Magna, respeite as especificidades 

turais das diversas sociedades que compÕem o todo Nacional, que 

cul - 
se 

respeite o direito de livre manifestaç;o, que se respeite o direito 

de ir e vir, que se respeite o direito da opç;o religiosa e que dê 
•.. , , 

ao cidadao a I iberdade almejada ql~ e o desejo de todos nosª 

9. Finalizando, os povos indígenas do Acre e Sul do Amà 

zonas, esperam que os Constituintes, suas assessorias e quem de ín 
-t.eresse, no intuito de rever a atual legislaç;o indigenista e da P.2. 

!itica oficiàl do Governo para assuntos indigenas, levem em conside- 

raç~ó de que J~ estamos suficientes maduros para participar deste d~ 
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bate, temos uma expcri;ncia de luta e sofrimentos acumuladas~ e temos 

plena consciência do nosso papel de preservadores culturais, ecolÓgi- 
, 

cose tambem de produtores de bens economicos. Em vista disto, alert~ 

mos da nossa disponibilidade em lutar por melhores dias para todos e 

da n;o aceitaç;o de medidas, em quaisquer niveis que venham a nos trâ 

%er prejuizos ou venham a atrapalhar ou minorar as conquistas que 

duras penas temos conseguido •. 

.. 
as 

Rio Branco/AC, em 03 de dezembro de 1985 
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UN 1 /AC 

ANTONIO PEREIRA NETO 
14a.DR/FUNAI/AC 
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