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CAMAAA DOS DEPUTADOS

ND 04/93

REQUERIMENTO

<DO SR. SlONEY OE MIGUEL>
Solicita
que
a
Co~issão de De~esa
do
Consumidor~
Meio
Ambiente e Mínorias r~quaira
in~orma~ões
ao Mloistro
de E§tado
da Justi~a sob~e a
explora~io
ilegal
de
madeira
na
~rea
Indígena Nambiquara
(MT).

diretament~

dos

Requeiro - com ba$e
nas in~orma~ões recebidas
índios Nambiguara
e7 aioda7
com base na carta assinada

por 73 índios NambiguaraF
~epresentantes de di~ersas aldeias~ em que
eles pedem que seja "combatidau e uembargadaN a venda de madeira de suas
terras e,
nos relatóríos
dos administ~adores
da Funaí
Nambiquara7 cdpias em anexo - as seguintes in~orma~ie$:

nas

rese~vas

a) Dados
sobre a pessoa e as atividades da Sra- Elisabeth Villas
Boas dos
Santos7 e medidas adatada5
por este
Ministério
visando
a
apura~go de sua responsabilidade
crimin~l;

das

b) Dados
mesmas

responsabilidade

sobre a

pessoa do Sr. Paula de Oliveira~ com a indica~io
deste
Ministirio
para
apura~io
de
5ua

medidas

criminal;

e

e) Medidas
~~etivas que este Minist,rio7
por meio
da Funai7 irj
tomar pa~a
garantir a
integridade daquelas
terra5
indígenas
segundo
deterMina a Constitui~io.
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No tlltimo
dia
31/03/93~
Juntamente
coM
o
Oeputado
Marco
Pen~forte7
P~esidente
da Comissão
de Oe~esa
do
Consumidor~ Meio Ambiente e Minoria57 recebemos a visita de uma comissão
de on~e
lideranças do
grupo
Nambiquara7
representante$
de diversas
aldeiasy que relataram e~ta~em
suas terras
so~rendo a a~io ilegal de
Segundo
~les~
a~ ár~as
Indígenas
Vale
do
·Guaporé e
Sararér
com
242~593
hectares
e
i.011.961
hec~a~es?
re~peetivaruenter arnba$
no E$tado do
Mato
Grossor
Ji
deMarcadas
e
homalogada~r estão
sendo maci~amente
invadidas
po~
madeireiros
q~er
in~ringindo a Constitui~ão ~ a legisla~âo in~ra-constit~ciona1,
~azem o
roubo da
~adeira nobre
daquelas áreas,
por vezes empregando violência
contra 05 indígena5.

---·----------------------------------------------------------------------------------.-----------------

cAMAM

DOS DEPIJTAC>OS

Essa 5itua~ãa
tem sido respaldada por políticos
promovem~ abertamente~ a invasão da i~ea indígena
e a
dilapida~ão de seus rec~rso5~ bem como o aliciamento de alguns índios
Nambiquara para qu~ permitam a retirada
ilegal de madeira
troca de
Talsas prom~5sas de recompens. ~ínanceira.
1ocais que

e•

Paya tanto7 os madei~eiros vim se utilizando7
principalmente. da intermedia~ão de duas pessoa$= a Sra. Elisabeth
Villas Boa~ dQs Santos7
que se apres~nta como llparente do ministro da
Justi~a-~ e se diz por V. Exa. #autorizadan a ~a~e~ nnegocia~õesu; e o
Sr. Paulo de Oliveira~ ex-funci~náric da Funai~ demitido por desvio de
9un~ão e envolvimento ilicito
com inter~ediaç~o ~ venda de ~adeira de
áreas indígenas. O Sr. Paulo de Oliveira é atualmente assessor do
deputado estadual Amador Tut (PL>.
Brasília7

07 de ~bril de 1993.
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COMISS~O DE DEFESA DO CONSUMIDORY MEIO AMBIENTE E HINORlAS

se:

nQ 91/93

Brasília. 13 de abril de 1993
Senhor Mini1a.tro7

No dltimo dia 31/03/93 recebemosrneste
6rg~o
Técnico,
a
vi$ita
de uma
comissão
de onze
lideranças
do
grupo
nambiquar~7 representantes
de diversas aldeias7 que denunciaram
a a~io
ilegal de madeireiros em ~uas terr~s, con~orrue documenta~io·anexa.

Segundo eles~

as

áreas

ind{genas

Vale

do

Guaporé e
Sararé~ com
242M593 he~tares e
1.01i~96i hectares~
respectivamente7
ambas no Estado do Mato Gro5so,
Ji
demarcadas e
homologadas7 estio
sendo maci~aruente
invadidas por madeireiros
quein~ringindo a Constitui~ão e a legisla~ao in~ra-constitucional,
pratica~
o roubo
da madeira nobre daquela• ~reas7 por ve~e5 empregando violincia
contra os indios.
Essa situa~ão
tem $ido
ªpoiada por políticos
locais que
promovem~ abertamente~
a
invasio
da ~rea
indígena
e
a
dilapidasio de seus recursosF
bem corno
o aliciamento de alguns indios
nambiquara para
que permitam
a retirad~
ilegal
de madeira em troca de
falsas promessas de recompensa ~inanceira.
Para tanto,
os madeirei~os
vêm se utilizando7
principalmente7
da
intermedia~io de duas
pessoas:
a Sra.
Elis~beth
Villas Soas
dos Santos7 que se apresenta coroo nparente do ministro da
Justi~an7 e se diz per V. E~a. nautori2adall a ~azer "negocia,ie~#; e o
Sr. Paulo
de Oliveira,
ex-~uocionário
da Funa,~ demitido por desvio de
~uniio e envolvimento
ilícito
com intermedia~ão
e venda de madeira de
á~ea$ indígenas.
O Sr.
Paulo de Oliveira
é
atualmente
assessor
do
Deputado Éstadual Amador Tut (PL).
Neste sentido~ solicitamos a V. Exa. a especial
gentileza de TOrnecer-nos as seguintes in~orma~ões:
a) Dados
sobre a pessoa e as atividades da Sra. Elisabeth Villas
Boas dos
Santosv e medidas adotadas
por este
Ministério
visando
a
apura~ão de sua responsabilidade
crimJnal;
b) Dados sobre a pessoa do Sr. Paulo de Oliveira7 com a indicação
das
mesmas
medidas
de5te
Ministirio
p~ra
apuraç~o
de
sua
responsabilidade
criminal;~
e) Medidas efetivas que e~te Ministério,
por meio da Funai7 irá
tomar para garantir a
integFidade daquelas
terras
indígenas
segundo
determina a Constituição.

Certo de
Vossa Excel~ncia~
elevada estima.

reiteramos

contarmos com

nossos

protestos

a honrosa aten~ão de
considet"'açlo e

de 9rande

Pt"'esidente

Exmo. Sr.
Senador MAURÍCIO CORREIA
DO. Ministro de Estado da Ju~ti~a
B r as íl i a - DF
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CAMARA DOS OEPUTAOOS

COMISSÂO DE DEFESA DO CONSUHIDOR7 MEIO AHBIENTE E MINORIAS
0-f'. nsz 90/93

Brasília.
Senhor

Pre$idente

13 de abril de 1993

da República.

No Último dia 3i/03/93
recebemos neste órgão
de uma comissão de onze lideran~as do grupo nambiquarar
represeot~ntes de diversas aldeiasF
que relataram estarem suas terrras
~ofrendo a a~io ilegal de madeireiros. con~orm~ documenta~~º
anexa.
Segundo eles.
as áreas
indígenas
Vale ·do
Guapord
e
Sarard.
com
242.~93
hectares
e i.01i.96i
hectares.
respectivamente. ambas no Estado do Mato Grossa~ já demarcadas e
homologadas, estão sendo maci~amente
invadidas
por madeírairos que~
infringindo a Coostitui~~o e a legisla~io in~ra-constitucional~
~azem o
roubo da madeira nobre
daquelas áreas~
po~ ve~es empreg~ndo violência
contra os indígena~
Essa situa~io tera sido respaldada por políticos
locais que promõvem7 abertamenteF
a
invaslo
da ,rea
indígena
e a
dilapida~io de seus recursos7 bem como o aliciamento de alguns índios
Namblquara Para
que permitam
a retirada
ilegal de madeira em troca de
~alsas promessas de reco~pensa ~inanceira~
Pa~a tanto7
os madejreiros
vêm se utilizando7
principal~ente~
da intermedia~io de duas pessoas: a Sra. Elisabeth
Villas Boas dos Santos, que se apresenta cerno upar€nte do Ministro
da
Justiçall, e
se diz
por V. Exa. "autorizada" a ~azer Nnegocia~ae$"i e o
Sr. Paulo
de Oliveiraex-~uncionirio
da Funai, demitido por desvio de
~un~So e envolvimento ilícito
com intermediaçio
e venda de madeira de
áreas indígenas. o Sr. Paulo de Oliveira
é atualmente
ass~ssar do
deputado estadual Amador Tut <PL).
Ne$te sentidop
solicitamos a especial gentile~a
de Vossa
Excelência~ através
da$ auto~idades competentes~
as seguintes
Técnico

a visita

informc!i.çÕes:
a) Dados
sobre a pessoa e
a~ atividades d~ SraM ~lisabeth Villas
B0a5 dos Santos7 e medidas adotadas pelo Ministério da ~ustiça visando a
apuração de sua responsabilidade
criminal;
b) Dados
sobre a
pessoa do Sr. Paulo de Oliveira~ com a indica~io
da~ Mesmas
medidas do Ministério
da Justiça para apura~ão de sua
responsab i 1 idade cr- i m-i na.1; e
e) Medidas e~etivas que o Minist~rio da Justi~a7 por meio da Funai7
irá tomar
para garantir a integYidttde daquelas terras ind{genas segundo

determina a Constitui~io.
Certo de

Vossa Excelência. reiteramos
eleva.da

contarmos

~om

nos~cs prot~stos

a honrosa
aten~ão
de
de grande cgnside~a~ão e

est i nta.

Presidente

Excelentissimo
Senhor
Doutor ITAMAR CAUTIERO FRANCO
Digníssimo Presidente da Repdblica
Palácio do Planalto
B~asília - DF
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ABR
C.ÃMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO

DE DEFESA DO CONSUMIDOR,

MEIO AMBIENTE

E M!NôRIAS

senhora Juliana,

Ilustríssima

Coníorme solicitado, por telefone, estou encami. nhando-lhe
cópias ão Requerimento
de autoria
do Deputado ·' ·
Sidney de Miguel, e do s.: ofícios encaminhados
ao-, Presidente'
da República e ao Ministro ãa Justiça. O Presidente
deste
Órgão Técnico, Deputado Marco Penaforte, solicita que você
dê conhecimento,aos participantes d~quela reunião realiza-

até o momento.
Brevemente estaremos, também, encaminhando-lhe
ctos ofícios
eos Governador do Mato Grosso. e:.-·Banco---··

da no dia 31.03.93, das medidas

adotadas

cópias
Mundial.

Aurenilton
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