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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Domingos Dutra) - Boa tarde a todas e a 

todos nesta audiência pública. 

 Havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos da presente 

audiência pública conjunta com a Comissão da Amazônia, Integração Nacional e 

Desenvolvimento Regional, que tem como finalidade debater o tema “Conflitos 

Rurais e Exploração de Madeira no Estado do Amazonas”. 

 Esta audiência atende a requerimentos de autoria da Deputada Janete 

Capiberibe, aprovados no âmbito desta Comissão de Direitos Humanos e Minorias e 

também na Comissão da Amazônia, Integração Nacional e Desenvolvimento 

Regional. 

 Vamos compor uma Mesa só, ficando uma parte dos convidados aqui em 

cima e a outra parte embaixo. Mas aqueles que estão aparentemente embaixo não 

se sintam desprestigiados. Todos aqui são brasileiros; estamos numa audiência 

séria; sabemos que os conflitos agrários no País não são resolvidos; o País avança 

em certas atividades, mas com relação à violência no campo ainda existe uma 

barbárie; infelizmente, a pistolagem ainda é utilizada como forma de resolver 

conflitos de interesse em nosso País, e quando se trata da Amazônia, a situação se 

agrava por conta do latifúndio associado ao grande capital industrial e comercial e 

ao sistema bancário, e associando-se devastação ambiental à grilagem de terras e à 

violência. 

 A Deputada Janete Capiberibe é do Estado do Amapá, estava na Rio+20, 

teve que vir para cá; eu estava lá no Maranhão, no Sembal do Judas, e também 

estou aqui hoje para presidir esta audiência, apesar do clima, um pouco de 

desfalque no plenário da Câmara. 

 Eu quero convidar, portanto, sem delongas — já são 14h36min.—, a Sra. 

Nilcilene Miguel de Lima, líder camponesa da Associação Deus Proverá, do 

Amazonas. Dona Nilcilene, pode vir aqui, à Mesa. Podem bater palmas (palmas), 

porque aqui quebramos um pouco o formalismo: bate-se palma quando há 

merecimento e dá vaia também quando merece; convido a Sra. Marta Valéria de 

Andrade Cunha Sponton, representante da Comissão Pastoral da Terra do Estado 

do Amazonas (palmas); o Sr. Wellington Clay Porcino Silva, Chefe da Divisão de 

Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente e Patrimônio Histórico do 
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Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça (palmas); o Sr. Jorge 

Arzabe, representante da Secretaria do Patrimônio da União (palmas); o Sr. Paulo 

Henrique Marostegan e Carneiro, Diretor Substituto da Diretoria de Criação e 

Manejo de Unidades de Conservação do ICMBio — Instituto Chico Mendes 

(palmas); o Sr. Igo Martini, Coordenador-Geral do Programa de Proteção aos 

Defensores de Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 

da República (palmas); por fim, o Sr. Frederico de Sousa Marinho Mendes, 

Secretário-Executivo do Gabinete de Gestão Integrada da Secretaria de Segurança 

Pública do Estado do Amazonas (palmas). 

 Quem está um pouco atrás, se quiser, pode chegar até essa segunda fileira, 

porque a primeira ficará para os nossos Parlamentares. 

 Nós agradecemos à TV Câmara, que acompanha esta audiência, à imprensa 

presente, ao fotógrafo Luiz Alves. 

 Afirmo que esta audiência está sendo transmitida pela Internet. 

 Pedimos a todos aqueles que forem usar a palavra que falem próximo ao 

microfone, declinem o seu nome e a sua entidade, a fim de ficar gravado para 

posterior acesso de quem tiver interesse.  

Há mais alguém que não convidei? O Rodrigo Dutra está aqui? (Pausa.) Está  

aqui um parente. Não é oligarquia, não! (Riso.) Eu sou do Maranhão; ele deve ser de 

Santa Catarina. (Palmas.) Rodrigo Dutra é Coordenador Geral de Fiscalização do 

IBAMA. O Sr. Frederico já está aqui. Portanto, corrigida a omissão. Registro a 

presença do Dr. Luís Marcos, que já foi Diretor da Cáritas, no Estado do Maranhão, 

e agora está na Secretaria Especial dos Direitos Humanos e Minoria. Há outra 

colega ali, cujo nome me falhou à memória. Depois, coloque-o na mesa, para eu 

poder registrar. Ela trabalhou no CENTRU com Manoel da Conceição e conhece 

bem a realidade do Estado do Maranhão. 

 Concedemos a palavra à Sra. Nilcilene Miguel de Lima, que é líder 

camponesa da Associação Deus Proverá, do Amazonas.  

Daqui a pouco, eu vou revezar com a Deputada Janete Capiberibe, que é a 

nossa colega do Norte.  

 Sra. Nilcilene, a senhora  tem 10 minutos. 
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 A SRA. NILCILENE MIGUEL DE LIMA - Meu nome é Nilcilene. Eu 

represento a Associação Deus Proverá, no Sul de Lábrea.  

 Já que eu tenho pouco tempo, vou começar. Eu já apanhei dos madeireiros, 

tive a minha casa queimada, tive minhas plantações queimadas. Hoje, em dia, vejo 

os meus companheiros serem expulsos das terras por pistolagem. E, atrás, vem o 

IPAAM aprovando os planos de manejo. Depois, eles vêm, devastam, derrubam 

toda a mata.  

 Até hoje, o Estado nunca fez nada por nós. Nós não temos a presença do 

Estado. Nenhuma dessas pessoas que fizeram, que me espancaram, nunca foi 

presa. Hoje em dia, eu é que vivo escondida. Eu é que sou uma foragida. Até hoje, 

só os Direitos Humanos e a CPT me apoiaram. Foram os únicos órgãos que me 

apoiaram até hoje e estão me apoiando, porque, até hoje, não temos a presença do 

Estado. Quem manda lá, no sul de Lábrea, são os madeireiros e os grileiros. No 

assentamento chamado GD1 não existe mais madeira, porque lá já foi tirada toda a 

madeira.  

 Dizem que existe o Meio Ambiente. Não! Só existe no papel, porque quem 

defende o meio ambiente são os seringueiros, os produtores, os pequenos 

produtores e os ribeirinhos. O Meio Ambiente mesmo nunca foi nos defender lá! O 

Meio Ambiente nunca fez nada por nós lá! E eu tenho certeza de que ele sabe o que 

acontece, porque nós vimos denunciando desde 2009.  

 Eu sou uma mulher indignada, porque eu já apanhei! (A oradora se 

emociona.) Hoje, em dia, eu sou defeituosa nesse ouvido. Meu ouvido só vive 

estourando, espocando, de tanta peia que eu já levei. 

 Os Direitos Humanos e a CPT conseguiram fazer com que eu voltasse para 

lá. Consegui fazer todas as minhas plantações. Fizeram uma emboscada para matar 

a gente à força. Mas, até hoje, não houve investigação. Até hoje, não se fez nada. E 

eles estão lá, continuam tirando madeira, continuam com as armas expulsando os 

seringueiros, para poder tirar toda a madeira. Realmente, dentro da regularização 

fundiária, não existe mais madeira. E dentro também do Assentamento GD1 e de 

onde os seringueiros estão preservando, os pistoleiros estão expulsando, com a 

arma em cima, com a arma mesmo — sabem o que é uma arma —, com espingarda 

de repetição e tudo, expulsando. E eles estão fazendo plano de manejo. Eu 
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pergunto, se houver algum órgão aqui da União: pode fazer plano de manejo em 

cima da terra da União? Pode?  

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)  

A SRA. NILCILENE MIGUEL DE LIMA - Não. Mas ninguém vê isso. As terras 

da União lá estão sendo vendidas também para gente de fora, que vem para tirar as 

madeiras, explorar, derrubar a floresta.  

 Quantos amigos meus já morreram?! Quantos companheiros já perderam a 

vida defendendo o meio ambiente?! E até hoje ninguém fez nada! E eu sou uma 

mulher revoltada! Eu sou muito revoltada, porque eu sinto! (A oradora se emociona.) 

Quando eu vejo falar do Meio Ambiente, para mim, só é no papel. Só no papel! 

 Eu quero justiça! O que falta lá, o que eu quero lá é um posto policial, escola, 

posto de saúde, estrada, para os produtores poderem tirar a sua produção; que o 

Governo também dê condição aos produtores de lá; que retire aqueles madeireiros; 

que faça justiça; que tenha investigação; que tanto a Justiça Estadual como a 

Justiça Federal façam investigação e façam justiça naquele lugar.  

 Já perdi vários companheiros, porque defenderam o meio ambiente. Vários 

companheiros já perdi. (Pausa.) 

 O que eu quero é voltar para o meu lugar, porque eu vivo preservando, vivo 

lutando pela natureza, eu sou uma produtora. Vivo lutando pelo meio ambiente, para 

defendê-lo. E, hoje em dia, eu sou uma fugitiva. Eu  não posso dizer onde estou, não 

posso dizer onde eu moro, porque, se eles souberem, eles vêm me matar. Quando 

eu cheguei e voltei para o meu lugar, eles procuraram o meu irmão: “Olha, ela está 

com proteção, mas quem tiver mais próximo dela, vai morrer, porque não está com 

proteção”. Meu irmão saiu de lá só com a roupa do corpo. Com mais uns três dias, 

foi o tesoureiro da Associação, pelos madeireiros. O tesoureiro da Associação,  tanto 

ele como a esposa ficaram loucos. Até hoje estão loucos. O dia em que ele saiu, os 

madeireiros tiraram todas as madeiras dele. E eu venho denunciando, venho 

denunciando, não só eu, várias pessoas. Estão lá. Se forem hoje lá. Estão lá. Tiram 

madeira direto. E agora estão expulsando. O único lugar que é preservado é o Rio 

Novo. E  eu quero que vocês me ajudem para passa-lo para reserva extrativista.  

Aliás, a gente já fez até reunião sobre isso. A gente já tem até o encaminhamento, 

para preservar aquela área e deixar só para os seringueiros, porque os seringueiros 
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são os únicos que a preservam. Eles vivem da extração da castanha, da seringa e 

do açaí. Eles não exploram. Dona Felicidade, uma senhora que morou 60 anos lá, 

foi expulsa com toda a sua família. São 30 filhos. Ela vem denunciando faz 10 anos. 

Hoje, em dia, não pode mais entrar na sua terra, porque lá tem uma portaria com um 

pistoleiro armado esperando. Se ela for, vai morrer, vão matá-la. Ela denunciou, eu 

já denunciei, a CPT já denunciou, mas até hoje nunca ninguém fez nada. 

 Eu tenho certeza de que, se a Justiça, o IBAMA...  

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 A SRA. NILCILENE MIGUEL DE LIMA - Combate, sim. Tem jeito de salvar o 

restinho ainda da Amazônia, mas se quiserem ter a fiscalização e não ficar só no 

papel, porque, se for só no papel, não faz nada, não! Nós vamos atrás de defender? 

Nós morremos, como já morreram vários companheiros nossos. Eu, hoje em dia, 

sou uma mulher ameaçada por várias pessoas. Por vários madeireiros, pistoleiros, 

grileiros. E eles estão todos lá. Estão todos tranquilos, estão tirando madeira, estão 

expulsando os seringueiros, queimando as casas dos seringueiros, e, até hoje, nada 

foi feito. E o Estado muito longe. A presença do Estado não existe lá. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Domingos Dutra) - Quantas lideranças a 

senhora conhece que já foram executadas?  

 A SRA. NILCILENE MIGUEL DE LIMA - Cinco, não é?  

(Não identificado)  - Seis.  

 A SRA. NILCILENE MIGUEL DE LIMA - Seis. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Domingos Dutra) - Vocês têm o nome de 

todas elas? 

 A SRA. MARTA VALÉRIA DE ANDRADE CUNHA SPONTON - Temos. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Domingos Dutra) - Têm informações de 

como está o processo de investigação? Foi aberto inquérito, foi concluído, tem 

denúncia? 

 A SRA. MARTA VALÉRIA DE ANDRADE CUNHA SPONTON - O Dr. 

Frederico deve responder depois. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Domingos Dutra) - Então, tudo bem. 

 A SRA. DEPUTADA JANETE CAPIBERIBE - Terminou, Nilcilene, ou tem 

mais alguma coisa para colocar? 
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 A SRA. NILCILENE MIGUEL DE LIMA - Eu quero deixar um espaço aqui, 

porque ela quer falar um pouquinho. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Domingos Dutra) - Está bem.  

Então, nós agradecemos à Sra. Nilcilene Miguel de Lima. Nós nos 

solidarizamos com a sua dor, com as suas preocupações, com as suas angústias. 

Nós sabemos que o Governo dá a proteção, que é um recurso extremo para 

proteger a vida, mas nós sabemos dos incômodos que isso causa. Só quem pede 

proteção ao Governo — e o Governo só dá essa proteção —, realmente, quem está 

com a sua vida ameaçada. Portanto, nós nos solidarizamos com a senhora, com 

todas as lideranças e com todos aqueles que lutam para que haja justiça no campo.  

 Eu concedo a palavra à Sra. Marta Valéria de Andrade Cunha, Presidente da 

Comissão Pastoral da Terra do Estado do Amazonas. 

 A SRA. MARTA VALÉRIA DE ANDRADE CUNHA SPONTON - Sr. 

Presidente, nós não temos presidência, é uma coordenação, e sempre colegiada. 

Eu quero saudar a Mesa, na pessoa da Deputada Janete Capiberibe, e 

saudar o Dr. Frederico, o Dr. Igo e as meninas da Comissão Nacional de Direitos 

Humanos, que têm dado muito apoio a todos os ameaçados de morte no Estado do 

Amazonas, dentro da possibilidade do que tem o programa.  

Então, inicialmente, quero agradecer. Na verdade, eu queria começar 

mostrando para vocês esse relatório feito em 2002 aqui nesta Câmara. Como a 

maioria dos Deputados e Deputadas da época ou são Senadores ou já saíram, achei 

interessante trazer esse relatório, porque, com o que ele diz, nós não precisaríamos 

dizer mais nada. É só conhecer o relatório e colocá-lo em prática. Então, se você ler 

esse relatório, é só colocá-lo em prática.  

 Portanto, ele foi feito em 2002. Ou seja, nós estamos em 2012, faz 10 anos, 

mas ele é superatual. Algumas das ações feitas aqui... Inclusive, nós da CPT... Eu 

solicitei 300 cópias, eles nos encaminharam estas cópias e nós as distribuímos. 

Hoje, na CPT, nós não temos mais nenhuma. Mas nós distribuímos as 300 cópias 

que recebemos. 

 Então, a CPI foi feita em relação à ocupação das terras na Amazônia. E esse 

próprio relatório fala de toda a Amazônia. Mas, no início, na introdução, ele cita 

exatamente o Estado do Amazonas. Por quê? Porque, no Amazonas, em relação 
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aos outros Estados da Amazônia, eram tantos os absurdos que eles iniciaram 

falando da situação territorial e das irregularidades no Amazonas, como, por 

exemplo, aquelas famosas reportagens do Falb Farias que depois foram divulgadas, 

em que o Município de Canutama tinha que multiplicar quatro vezes... para a 

quantidade de terras legais em cartório dadas ao Sr. Falb Farias e canceladas pela 

CPI, mas muitas ele já retornou, assim como Mustafá Said, que é também um ex-

Prefeito de Lábrea. 

 Então, nesse relatório, eles vão citar os grileiros antigos da área do 

Amazonas. E aí nós percebemos os novos grileiros que depois chegaram também 

ao Estado do Amazonas. 

 Eu gostaria de citar esse relatório, para que esta Comissão tivesse acesso a 

ele. Depois, eu não sei se valeria a pena esta Comissão rever esse relatório, o que 

foi colocado em prática e o que não foi. Porque o próprio Falb Farias já retornou com 

várias terras e os títulos que foram cancelados, ele já conseguiu ter de volta na 

Justiça, assim como Mustafá e outros grileiros. Nesse relatório foi comprovada a 

grilagem de terra, e eles fizeram a correição de oito cartórios no Estado do 

Amazonas.  

 Então, eu acho que é importante colocar isso para a Comissão para que 

saibamos que, na verdade, o que a Nilcilene está passando faz parte de todo esse 

contexto agrário do Estado do Amazonas. Portanto, é um contexto agrário que não 

podemos mudar. Que tenhamos a clareza de que, realmente, para uma ação 

concreta é necessária uma ação conjunta do Governo Federal, do Governo Estadual 

e das Prefeituras locais, não só do Governo do Estado do Amazonas, mas também 

do Governo dos Estados do Acre e de Rondônia. Do contrário, nada vai ser feito. 

 Então, nós já participamos de várias audiências públicas. O Dr. Frederico, 

inclusive, também já participou de várias... Mas eu acho que, para realmente 

agirmos e fazermos alguma coisa concreta, esta Comissão precisa convocar o 

Governador do Estado do Amazonas, o Sr. Omar Aziz, os Governadores do Estado 

de Rondônia e o do Estado do Acre, porque, do contrário, sem o Governador estar 

atuando, nada vai ser feito. 

 Outra coisa importante: eu gostaria de saber se há algum representante do 

MDA e do INCRA aqui.  
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(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)  

 A SRA. MARTA VALÉRIA DE ANDRADE CUNHA SPONTON - Então, não 

adianta. Para que esta audiência sem eles? A gente vai perder tempo, gente!  Se 

não houver uma pessoa que tome decisão pelo MDA, que tome decisão pelo 

INCRA, que tome decisão pelo SPU, esta audiência será em vão.  

 Isso fica claro. Por quê? Porque nós já estamos cansados de fazer audiências 

e depois dela nada é concretizado. 

 O Pastor Antônio é outra liderança que está ameaçada de morte e está 

recebendo... Ele está sendo protegido pela Força Nacional, mas ela tem um período 

para se retirar. O Pastor Antonio continuou sendo ameaçado, mesmo com a Força 

Nacional presente. No dia em que a Força Nacional chegou a Lábrea, 4 pistoleiros 

foram lá para matá-lo. Não chegaram a mata-lo por quê? Porque os policiais 

chegaram no mesmo dia e ficaram no mesmo hotel, então os pistoleiros fugiram. Se 

a Força Nacional se retirar de Lábrea, o Pastor Antonio será assassinado. Eu acho 

injusto ele ter de sair de Lábrea. S.Revma. nasceu no mesmo lugar em que hoje é a 

Reserva Extrativissta (RESEX) de Ituxi. S.Revma. nasceu, criou-se e viveu a vida 

inteira nesse lugar. O Pastor Antonio é natural de Lábrea. Por que então S.Revma. 

vai ter que sair de lá? Por que ele vai ter que sair da RESEX? Aliás, da RESEX ele 

já saiu. Hoje ele está morando na sede de Lábrea para preservar a sua vida. Eu não 

acho isso justo.  

 Quero dizer ainda outra coisa. No Estado do Amazonas os conflitos agrários 

ocorrem por causa do acesso ao território. Por que pelo território? Porque o território 

é muito mais amplo do que o acesso à terra. Como disse a Nilcelene, eles não 

querem só a terra. Eles querem a seringa; eles querem a castanha; eles querem a 

copaíba; eles querem a andiroba; eles querem todos os recursos da floresta. Se a 

floresta não estiver em pé, como eles vão colher o açaí, a copaíba, a castanha? 

Para o seringueiro, para o ribeirinho, não basta a terra. Eles querem muito mais do 

que a terra, eles querem o território, porque eles precisam da castanha, do peixe, da 

mandioca e da farinha. Suas necessidades são muito maiores! É isso que eles 

querem! Uma reserva extrativista é um território. 
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 Eu trouxe um livro de Joaquim Shiraishi Neto, no qual constam todas as leis e 

decretos presidenciais que referendam os direitos dos povos e comunidades 

tradicionais do Brasil.  

Joaquim Shiraishi Neto lançou esse livro, por meio da cartografia social, que 

contém todas as leis que amparam as comunidades tradicionais: ribeirinhos, 

quilombolas, povos indígenas. Constam dele todos os decretos e leis que amparam 

esses povos de comunidades tradicionais. Eu considero muito importante que a 

Comissão o conheça? O Decreto 6.040, assinado pelo Presidente Lula, em 2003, 

por exemplo, garante o acesso ao território dos povos e comunidades tradicionais, 

através da demarcação de reservas extrativistas, das terras indígenas e das terras 

quilombolas. Então eu me pergunto como vou acessar o meu território, se posso ser 

expulsa dele, mesmo que eu tenha vivido lá mais de 70 anos, como os seringueiros 

do Rio Novo citados por Nilcelene? 

 Há pouquíssimo tempo eles solicitaram uma reserva extrativista que está 

tramitando na ICMBIO. Há um pedido de reserva extrativista no baixo Rio Branco de 

Jauaperi, que fica entre Novo Ayrão, Amazonas, e Rorainópolis, Roraima. Essa 

reserva extrativista têm 12 anos, e as pessoas que vivem lá continuam sendo 

ameaçadas praticamente todos os dias, principalmente na época da vazante e da 

cheia. E aí, como fica? Um fica empurrando para o outro: Não, está na Casa Civil... 

Não, está na ICMBIO... Não, a Presidenta precisa assumir...  

 Há 12 anos as pessoas estão esperando. A RESEX de Ituxi, onde hoje está o 

Pastor Antonio, demorou 8 anos para ser criada. Então eu fico pensando que o 

Governo realmente não quer criar nem garantir os direitos de povos e comunidades 

tradicionais porque, se quisesse, já teria, por exemplo, assinado o documento de 

criação da Reserva Extrativista Baixo Rio Branco-Jauaperi, que já tem 12 anos. Há 2 

pedidos de criação de RESEX entre Apuí, Manicoré e Novo Aripuanã, que tem oito 

anos. Tanto a Reserva Extrativista Baixo Rio Branco-Jauaperi, quanto a Sucunduri, 

que também já tem oito anos. Mas temos várias outras. Eu citei a Jauaperi. O Rio é 

Jauaperi, que fica entre dois Estados, Amazonas e Roraima.  

 Então, o Governo do Estado de Roraima é contra é a RESEX e afirma que 

não vai permitir que essa Reserva Extrativista seja feita. Inclusive, o órgão que cuida 
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de terra no Estado de Roraima já foi ao local e ameaçou os ribeirinhos que moram 

na  área, dizendo que lá eles farão um assentamento de Roraima. 

 Eu lembro que, quando o Presidente Lula decretou a criação da reserva 

Raposa Serra do Sol, fez o acordo de repassar as terras da União para o Estado de 

Roraima. E o Presidente fez isso. As terras da União passaram para o Estado de 

Roraima, com a garantia de que fosse decretada a criação dessa reserva 

extrativista. Mas até hoje ela não foi decretada. Nem o Estado do Amazonas 

assinou, nem o Estado de Roraima. 

 Então, é preciso que o Dr. Frederico solicite ao Governador Omar Aziz a 

assinatura desse decreto. Qual é a dificuldade para que se crie essa reserva 

extrativista? Ora, para que seja assinada, para que seja decretada, precisa ter o aval 

e a assinatura dos Governadores. Neste caso, são dois Governadores, o do Estado 

do Amazonas e o Governador do Estado de Roraima. Dessa forma fica muito mais 

difícil ser decretada. 

 Então, hoje, sinceramente, nós já estamos pensando dez vezes se vamos 

apoiar ou não a criação de uma reserva extrativista. Por quê? Hoje, mesmo que o 

Governo Federal não dê todo o apoio que uma reserva extrativista mereça, pelo 

menos o território está garantido. Então, para nós, isso é muito importante.  

 Por outro lado, a demora dessa criação faz com que as pessoas sejam 

expulsas. Por exemplo, a maioria das famílias de Sucunduri já saiu de lá. Por quê? 

Ou elas saíam ou morriam.  

Em 2010 nós fomos a uma reunião em que o Paulo e a Caroline — a 

Coordenadora do ICMBio da região sul do Estado do Amazonas — foram 

ameaçados. Aliás, nós todos fomos ameaçados. Um fazendeiro que tinha uma terra 

dentro da RESEX disse na nossa cara: “Vocês saem, pois se decretarem essa 

RESEX, nós vamos matar quem está lá dentro.” 

 Então é muito fácil falarmos de Estado e de justiça aqui dentro, na Câmara 

dos Deputados, mas, na prática, lá nos grotões dos Estados, isso não é tão fácil, o 

que lá impera é a lei do mais forte. O Estado não se faz presente. Isso para nós é 

claro. E quando ele se faz presente, também é ameaçado.  

 Eu digo isso porque nós fizemos uma solicitação à Secretaria de Patrimônio 

da União, em Humaitá.. Por que vou citar isso? Humaitá está situada em uma região 
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do Rio Madeira que ainda continua em regime de escravidão. Por que escravidão? 

Eu acho que os senhores vão concordar comigo. Se eu colho castanha, tenho que 

dar 60% da renda para o Sr. Frederico. E o que é isso, se a terra é da União... A 

terra é da União! São áreas de várzea. 

 O que aconteceu? Nós solicitamos essa área e foram lá dois técnicos. 

Primeiro, foi um técnico da SPU. Quando os peseudodonos descobriram, os antigos 

coronéis de barranco, filhos dos coronéis de barranco, como nós os chamamos, os 

seus herdeiros, disseram que nenhum barco iria lá para legalizar terra de ribeirinho. 

O que aconteceu? O Prefeito disse aos técnicos da SPU que eles não iram descer o 

rio. E acabou a conversa. E que ele não mais iria apoiar. O que aconteceu? Os 

técnicos não mais voltaram. 

 Nós participamos de uma reunião no final do ano passado na qual estava 

presente o Dr. Alexandre. E ele afirmou que não iriam entrar no local: “Nós não 

vamos porque não temos recurso, nós não temos segurança. Vamos deixar para 

depois.” Eu disse a ele que deveria ser o contrário. “Se há algum problema no lugar, 

ele tem que ser resolvido. Quer dizer, então, que os grileiros têm mais poder do que 

um órgão federal? Onde está a justiça?” Essa a pergunta que fazemos. 

 No Estado do Amazonas, o enfrentamento se dá desse jeito. E não acontece 

só com a Nilcilene, só com o Pastor Antônio, ou só com as lideranças... Os órgãos 

federais e estaduais também vão lá peitar esse pessoal. Então eu fico preocupada 

porque na Secretaria de Patrimônio da União dizem: “Ah, Marta, a gente vai criar as 

que não têm problema.” E eu disse: “Não. Vocês têm que fazer nas que têm conflito 

e problema, para poder resolver o problema, do contrário, vocês não querem 

resolvê-lo.” 

 Há um relatório que deve ser de conhecimento da Secretaria de Patrimônio 

da União de Brasília, do qual temos uma cópia. A Irmã Angélica, por causa dele, foi 

ameaçada, juntamente com outra Irmã, que a acompanhava, e, hoje, ela está 

proibida de descer o Rio Madeira. Quer dizer, que eles são donos até do rio, que é 

patrimônio federal. 

 Então, nós nos damos conta de como as coisas acontecem e vemos que ou 

ocorre ineficácia, ou ocorre incompetência, ou realmente o Estado não quer fazer 

nada.  
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 Eu tenho só um minuto, mas tenho aqui os nomes das pessoas que foram 

assassinadas no sul de Lábrea. um desses assassinatos ocorreu na BR-319, em 

2010, exatamente em decorrência dos conflitos agrários. E eu quero citar o seguinte: 

É interessante dizer, por exemplo, que nós temos conflitos com o Exército brasileiro. 

O Exército queimou, no dia 7de setembro do ano passado, a casa de um ribeirinho 

que nasceu no local — neste acaso, em Puraquequara — e lá se criou. E os 

soldados do próprio Exército foram lá, fardados, e queimaram a casa dele. ribeirinho. 

 Nós já fizemos várias reuniões com representantes do Exército numa área em 

que está um famoso CIGS, Centro de Instrução de Guerra na Selva, uma área que 

foi dada pelo Governo do Estado do Amazonas. O Estado do Amazonas, quando 

cedeu a área, fez o mesmo com todos os ribeirinhos que lá estavam. Isso é comum 

no Estado, não é?  

 Os ribeirinhos, as comunidades tradicionais são, entre aspas, ”invisíveis” para 

o poder por que quando essas terras foram doadas, os ribeirinhos estavam lá, mas 

eles não foram levados em conta. Então, é por isso que eu digo que eles são 

invisíveis para o Poder. 

 E, aí, o que acontece? Esse conflito acontece há mais de 30 anos, e o 

Exército permite a permanência dessas pessoas no local, mas elas têm de fazer 

treinamento de guerra. Inclusive, já morreram civis por causa desse treinamento de 

guerra do Exército. Então, estou trazendo esse problema a esta Casa porque nós 

nunca conseguimos realmente falar com quem poderia resolvê-lo. Todos cada 

general, cada comandantes do CMA — Comando Militar da Amazônia — e do 

Comando da 12º Região do Exército diz uma coisa.  

 Um general disse certa vez que iria repassar essas terras para os ribeirinhos. 

A terra é imensa. Eles têm sete “comandos”, como eles chamam, mas os ribeirinhos 

estão fora. O Exército poderia muito bem doar essas terras para os ribeirinhos e 

regularizá-las. Mas a SPU não tem coragem de enfrentar o Exército. A SPU, em uma 

das nossas reuniões, disse o seguinte... Por quê?  

 Eles querem o CDRU, que é uma concessão de direito real de uso, que foi o 

que os ribeirinhos decidiram. E, aí, a Secretaria de Patrimônio da União deveria dar 

a concessão, mas quem quer dar a concessão é o Exército. O Exército disse que 
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não abre mão. E a SPU disse o seguinte: “Não, mas se o Exército não abre mão, a 

gente não pode ir lá contra o Exército...” Então, fica difícil isso.  

 E, para terminar, eu gostaria de dizer o seguinte: há um pedido de uma terra 

quilombola dentro do Parque Nacional do Jaú, que é um imbróglio, antigamente com 

o IBAMA, e, agora, com o ICMBio. E um outro pedido foi feito. Nós fizemos uma 

audiência no Senado para retirar parte da REBIO, uma reserva biológica, de Abufari. 

E até hoje, como disseram os ribeirinhos: “Nós nascemos e nos criamos aqui, na 

época da ditadura o Governo criou uma reserva biológica, e hoje nós somos 

impedidos de ter acesso ao que nós preservamos. Eles estão lá de forma ilegal.” 

 Então, a Reserva da Abufari é outra também que eu acho que deveria ir para 

frente. O ICMBio tem que ver o que pode fazer. Nós já fizemos audiência no 

Senado, e a coisa não andou. Moram mais de 2.000 pessoas dentro de uma reserva 

biológica. Nós sabemos que não pode morar ninguém em reserva biológica, mas 

moram. Por que moram? Porque eles já moravam lá antes do decreto.  

 A mesma coisa ocorre com o Parque Nacional de Jaú. O Quilombo do 

Tambor foi reconhecido por Palmares, e até hoje o ICMBIo permitiu a permanência 

de poucos moradores porque: “Não, a gente vai deixar eles morrerem lá.” Então, 

para morrer pode, para viver, não. Os descendentes dos quilombolas não podem 

morar no Quilombo do Tambor.  

 Então, eu trago esses dois casos, que é para ver se conseguimos caminhar 

um pouco. É isso. Obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Domingos Dutra) - Obrigado, Sra. Marta 

Valéria da Cunha, que representa a CPT. 

Concedo a palavra ao Sr. Wellington Clay Porcino Silva, Chefe de Divisão de 

Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente e Patrimônio Histórico do 

Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça. 

 Passo a condução dos trabalhos à Deputada Janete Capiberibe, 

representante da Comissão da Amazônia, enquanto vou ao plenário rapidamente. 

 O SR. WELLINGTON CLAY PORCINO SILVA  - Boa tarde a todos. 

Apresento-me: meu nome é Welington, sou delegado de Polícia Federal. 

Atualmente, eu ocupo o cargo de Chefe da Divisão de Repressão a Crimes contra o 

Meio Ambiente e Patrimônio Histórico da Polícia Federal. 
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Vou fazer aqui um breve relato das ações da Polícia Federal. No caso, vou 

ser obrigado a adiantar um pouco o que vão tratar tanto o Paulo, do ICMBio, quanto 

o Rodrigo, Coordenador-Geral de Fiscalização do IBAMA, que estão aqui presentes, 

são parceiros em todas essas ações de que nós estamos falando, para dizer o que 

estamos fazendo em relação à repressão aos crimes ambientais. 

 (Segue-se exibição de imagens.) 

 Em relação a esse assunto, principalmente a questão de conflitos fundiários e 

crimes ambientais, o Ministério da Justiça tem uma operação permanente que foi 

iniciada em 2008. O Ministério da Justiça tem a denominada Operação Arco de Fogo 

ou Defesa da Vida. Iniciada no ano de 2008, ela conta permanentemente com 70 

policiais que têm como missão tanto a repressão a crimes ambientais como o apoio 

— aí estão policiais federais e policiais da Força Nacional de Segurança Pública — a 

ações de repressão a crimes ambientais e também de segurança de pessoas 

ameaçadas. 

Nessas ações, nós temos prioridades absolutas para a Região Norte do País, 

inclusive reforçando, como vou falar um pouco mais à frente, as áreas que no sul do 

Amazonas são consideradas prioritárias para as ações de repressão a crimes 

ambientais. 

Paralela às ações da Arco de Fogo e Defesa da Vida está a Comissão 

Interministerial de Combate a Crimes e Infrações Ambientais, que é composta pelo 

Ministério da Justiça e pelo Ministério do Meio Ambiente, representados 

principalmente pela Polícia Federal, pelo MJ, mas também com a Força Nacional de 

Segurança Pública e a Polícia Rodoviária Federal, e pelo lado do MMA, o IBAMA e o 

ICMBio. 

Temos procurado realizar ações nessa região de forma integrada. É óbvio 

que nós não temos, até pelas nossas atribuições, condições de garantir a segurança 

pública do distrito de Santo Antônio do Matupi, até porque essa não é nossa 

atribuição constitucional como Polícia Federal, mas nós procuramos fazer a 

repressão, sim, aos crimes ambientais na área. 

Esse é um gráfico que nós fizemos com os principais locais de extração de 

madeira e rotas de transportes de madeira que saem da Região Amazônica. Nós 

estamos procurando trabalhar bastante agora, pelo menos na minha divisão, com a 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Conjunta - Amazônia / Direitos Humanos e Minorias 
 Número: 0902/12  19/06/2012 
 
 

 15

questão de inteligência geoespacial, ou seja, procurar colocar tudo que produzimos 

e todos os dados que nós reunimos em cima de um mapa, para que possamos 

dispor os meios que são escassos da melhor forma possível. 

Utilizando essas ferramentas, o que nós fizemos? Um mapa com os principais 

locais de extração de madeiras e suas principais rotas de transporte. Com base 

nesse mapa, nós definimos as atuações das dez equipes operacionais da Operação 

Arco de Fogo e Defesa da Vida. Elas estão situadas no Maranhão, Mato Grosso, 

Pará, Rondônia, Acre. A parte de coordenação está aqui em Brasília. 

Embora eu não esteja falando do Amazonas, as regiões mais problemáticas 

citadas aqui não fazem parte da circunscrição da SR do Amazonas. Lábrea faz parte 

da circunscrição da Superintendência de Rondônia, e nós temos Boca do Acre, que 

faz parte da circunscrição da SR do Acre. Portanto, são atendidas pela equipe de 

Boca do Acre e pela equipe de Arco de Fogo do Acre, e Lábrea por uma das 

equipes de Arco de Fogo de Rondônia. São duas áreas problemáticas. 

 Esse mapa é do Estado do Amazonas e foi utilizado por nós para planejar as 

ações para este ano. Esse é o Mapa de Kernel, que procura apontar onde está 

havendo a maior incidência de desmatamento. Nós detectamos os principais locais 

de desmatamento no Amazonas, todos ao sul do Estado. A região de Boca do Acre, 

que é mais a oeste, é aquele ponto vermelho. 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. WELLINGTON CLAY PORCINO SILVA  - Eu estou falando ao sul, 

pontos vermelhos de desmatamento ao sul. Na fronteira com o Acre, Boca do Acre. 

Já na fronteira com Rondônia, Lábrea e Santo Antônio do Matupi, a 180 quilômetros 

de Humaitá. São as três regiões que foram julgadas, pela CICCIA, não só pela 

Polícia Federal, como críticas em relação a desmatamento. Desde o ano passado, 

nós estamos planejando e executando ações na área. 

Essa é uma região de Matupi. Podem ver Santo Antônio do Matupi, distrito do 

Município de Manicoré, distante 180 quilômetros de Humaitá — por isso é 

normalmente chamado de 180. A região é cercada por terras indígenas, 

principalmente Tenharim Marmelos, e por unidades de conservação. 

Essas estrelas próximas ao distrito de Matupi indicam serrarias que existem 

na região. 
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Em resposta do Governo Federal ao desmatamento nessa região, foi 

executada, no final do ano passado, em novembro de 2011, uma operação que 

envolveu ações tanto da Polícia Federal, quanto do ICMBIO, do IBAMA e de 

diversos outros órgãos federais, que teve como objetivo reprimir ações, fechar 

serrarias, reprimir crimes de desmatamento, crimes contra o meio ambiente nessa 

região. Essa é uma mostra de que nós estamos agindo. 

No final do ano passado, nós fizemos uma operação. Todos os que 

conhecem o teatro operacional da Amazônia sabem que no primeiro semestre é 

muito complicado executar alguma operação de maior monta na região, por questão 

de deslocamento. Em razão das chuvas, as estradas ficam intransitáveis. Por uma 

questão operacional, as nossas ações são concentradas principalmente no segundo 

semestre. Agora está começando a secar e começa a ser possível atuar. 

Continuando ainda com aquela informação que extraímos do Mapa de Kernel, 

nós temos aqui a situação de Lábrea. É a RESEX Ituxi, em Lábrea, que é 

circundada por FLONAS, por unidades de conservação. Essa é uma das áreas 

prioritárias para o Departamento de Polícia Federal e para o MJ na ação de combate 

a crimes ambientais. Eu diria que mais até do que para o MJ, para o próprio 

Governo Federal, já que essas ações são todas decididas conjuntamente pelo 

IBAMA, pela Polícia Federal e pelo ICMBIO. 

 Então, nessa região, temos atribuição para uma equipe de sete policiais atuar. 

Eles ficam baseados em Porto Velho, já que essa região pertence à circunscrição da 

Superintendência de Rondônia, por questões logísticas. Nós temos uma equipe 

operacional composta por quatro agentes da Polícia Federal, um perito criminal 

federal, um delegado da Polícia Federal e um escrivão da Polícia Federal para atuar 

no Estado de Rondônia, incluindo essa região. Na verdade, no Estado de Rondônia, 

nós temos essa equipe para atender à região oeste e uma equipe que fica em 

Espigão do Oeste, para atender à região próxima ao Município. 

 A região de Boca do Acre, outro ponto crítico que nós selecionamos como 

prioritário para atuação da Polícia Federal, também é atendida por uma equipe 

exatamente igual à anterior, que está baseada em Rio Branco e é responsável por 

atender a essa demanda. No caso do Acre, a maior demanda ambiental está na 

região de Boca do Acre. Não é como em Rondônia, que tem a questão das terras 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Conjunta - Amazônia / Direitos Humanos e Minorias 
 Número: 0902/12  19/06/2012 
 
 

 17

indígenas de Zoró, Sete de Setembro e Roosevelt, que também estão merecendo a 

atenção da Polícia Federal. É por isso que em Rondônia há duas equipes, uma para 

atender a essa região e a outra para atender à parte oeste do Estado de Rondônia, 

incluindo o sul do Amazonas. 

 Então, essa é a região de Boca do Acre, onde também estamos atuando. 

 De um modo geral, é claro que nós ainda temos algumas ações, embora não 

sejam nossa atribuição constitucional. A atribuição constitucional do Departamento 

de Polícia Federal é principalmente apurar infrações contra bens, serviços e 

patrimônios da União, ou seja, ser uma polícia judiciária. Nós prestamos apoio, 

dentro da Operação Defesa da Vida, à Secretaria de Direitos Humanos, atendendo a 

demandas pontuais que nos sejam feitas, como por exemplo, ouvir testemunhas e 

apoiar pontualmente alguma segurança até que a pessoa seja transferida para o 

Programa Federal de Proteção a Testemunhas. Então, nós agimos. Embora 

tivéssemos nessa área alguma atribuição legal, mas não constitucional, nós não 

atuamos diretamente nessa área sem o apoio e a coordenação da Secretaria de 

Direitos Humanos. Nós trabalhamos, sim, e também coordenamos, de um modo 

geral, a ação da Força Nacional, junto com ela, no âmbito da Operação Defesa da 

Vida. 

 Era isso o que eu tinha para falar. Ainda tenho 1 minuto, obedecendo ao 

tempo estipulado, que aproveito para agradecer a todos pela audiência. Muito 

obrigado. (Palmas.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Janete Capiberibe) - Muito obrigada, Sr. 

Wellington Clay Porcino Silva. 

 Concedo a palavra ao Sr. Jorge Arzabe, representante da Secretaria do 

Patrimônio da União. 

 O SR. JORGE ARZABE - Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu 

queria não nos colocar ao lado, mas demonstrar o nosso reconhecimento ao 

desespero da colega Nilcilene, que vive uma situação de ameaça constante. Nós 

temos a consciência, como servidor público, da necessidade de ação do Governo 

Federal para o combate desse tipo de injustiça, desse tipo de violência. Eu tenho 

certeza de que o Dr. Wellington, da Polícia Federal, que me antecedeu, faz um 

trabalho nesse sentido.  
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Nós, da Secretaria do Patrimônio da União, em 2005, 2006, iniciamos um 

largo trabalho dentro das áreas de ribeirinhos da Amazônia, que começamos na Ilha 

do Marajó. Foi um trabalho construído com os povos das águas. Fizemos 

inicialmente um seminário e, na tentativa de resguardar os direitos tradicionais de 

ocupação da terra dessas populações, nós tivemos que encontrar algumas soluções 

inusitadas, eu diria, dentro da tradição do trato do patrimônio terra no Estado 

brasileiro. 

A primeira coisa que nós percebemos com a descoberta dessa demanda para 

o Governo Federal foi a mudança, sobretudo no primeiro Governo do Presidente 

Lula, que fizemos no sentido de dotar a Secretaria do Patrimônio da União de 

superintendências em todos os Estados do Norte, o que não havia. Abriram-se as 

superintendências do Norte justamente para conhecer melhor essa realidade e dar 

resposta de ocupação de terras públicas da União.  

Nesse processo, quando se idealizou a regularização dos ribeirinhos, 

tínhamos uma dificuldade inicial bastante clara. Quando tratamos de regularização 

fundiária, sempre falamos de áreas poligonais, e uma área só tem três pontos. O 

primeiro passo de tecnologia social foi uma proposta trazida num seminário com as 

populações tradicionais da região, qual seja a de sair da situação de busca de três 

pontos para definição de uma área para um único ponto georreferenciado, formando, 

a partir dele, num raio de 500 metros, uma poligonal fictícia. Isso foi muito importante 

para criarmos um impulso nessa ação para podermos, desde o primeiro momento — 

e é o que estamos tentando fazer até o presente momento —, massificar essa ação 

em todo o território amazônico, em toda a Amazônia Legal.  

A situação que vem com a regularização das comunidades tradicionais tem 

como objetivo aliar toda a questão de defesa dos direitos humanos e do direito à 

moradia ao combate ao desmatamento e também às atividades predatórias ao meio 

ambiente. Portanto, não é uma relação isolada de regularização fundiária, ela se dá 

num contexto de política pública muito mais abrangente. Nesse contexto também, o 

que ocorre? Especificamente com a regularização fundiária, que nós estamos 

fazendo por meio dos Termos de Autorização de Uso, agregamos a essa 

regularização uma série de outros componentes, como a existência de um endereço. 

A maior parte das pessoas que vivem nas comunidades ribeirinhas não têm um 
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endereço. O Termo de Autorização de Uso serve para endereço e também para 

comprovação de atividade rural para fins de aposentadoria. E, por fim, ele está 

aliado ao acesso ao crédito e a uma série de outros programas de Governo, como o 

PRONAF e também, mais recentemente, ao Bolsa Verde, do Ministério do Meio 

Ambiente. Todas essas políticas estão correlacionadas e trabalham em conjunto.  

No caso específico da região do sul da Amazônia, o que ocorreu — e, de fato, 

essa é uma preocupação da Secretaria, inclusive é dever nosso — foi um primeiro 

momento de ameaça aos trabalhos. Os trabalhos foram iniciados. No começo nós 

fizemos lá 683 cadastros de famílias ribeirinhas, em outubro de 2011. Depois, em 

dezembro daquele mesmo ano, foram cadastradas 282 famílias. E esse processo 

não está parado. Haverá um retorno da Secretaria para titular as famílias. 

 O que ocorreu — é fato de todos conhecido — foi que a Superintendência do 

Patrimônio da União, no Estado do Amazonas, sofreu com as enchentes, o prédio foi 

interditado pela Justiça. Então, hoje estamos com um escritório fora do prédio, mas 

é uma situação transitória, passageira, e logo os trabalhos deverão voltar à sua rota 

normal. 

 Naturalmente, a continuidade dos trabalhos na área, Deputado Domingos 

Dutra, Deputada Capiberibe, vai necessitar de uma ação mais integrada de todas as 

forças governamentais. O trabalho que fazemos de regularização fundiária se dá em 

áreas não conflituosas, muito mais simples. Nós o fazemos diretamente com as 

comunidades, com as associações, com as cooperativas. A situação, realmente, do 

sul do Amazonas é preocupante e exige da Secretaria um resguardo e uma ação 

conjunta. Uma ação isolada, como já se demonstrou, não teve sucesso na região. 

Então, vamos precisar atuar juntamente à Polícia Federal, aos parceiros do ICMBIO, 

à fiscalização do IBAMA, talvez fazendo uma ação realmente de peso na região, 

porque a situação lá é sabidamente de risco, não só para as pessoas, mas também 

para os servidores federais. O fato de ser Estado não afasta o risco. Não é assim 

que funciona. 

 Mas temos também que dar uma resposta à altura para essas pessoas que 

abusam do Estado de Direito, que se tentam colocar acima do Estado Democrático 

de Direito. Para isso existe a lei. Para isso existem as forças de repressão. E 

acredito que, nas próximas ações que a SPU vai desenvolver no sul do Amazonas, 
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nós vamos ter mais sucesso do que nas primeiras, que foram bem... Eu diria que a 

própria equipe do Amazonas não foi suficientemente preparada para a ação que 

deveria ter sido feita lá. Isso faz parte de um processo de toda política pública. Nós 

avançamos, recuamos, revisamos a política para termos o sucesso necessário. 

 Em relação às providências tomadas pela Secretaria do Patrimônio da União, 

mais especificamente por sua Coordenação-Geral da Amazônia Legal, nós 

recebemos a denúncia da comunidade por meio da Sra. Nilcilene. Ela foi recebida, 

juntamente com um grupo que veio do Instituto Internacional de Educação do Brasil 

— IEB, que trabalha na Amazônia e é reconhecido. A partir dessas denúncias, 

houve o encaminhamento para a Ouvidoria Agrária Nacional, a partir da SPU. Nós 

temos o ofício. Mandamos ofício também para a Procuradoria da União no Estado 

do Amazonas. Há algumas tratativas com a Prefeitura de Boca do Acre. Estamos 

ainda nessas tratativas para vermos se conseguimos apoio da Prefeitura para dar 

continuidade ao trabalho lá. 

 E, mais especificamente, como já tinha sido combinado na Secretaria do 

Patrimônio da União, junto com os representantes das comunidades tradicionais da 

região, nós vamos priorizar inicialmente a finalização da instrução processual dos 

cadastros já feitos e a titulação. Antes de mais nada, acho que precisamos fechar 

isso, até para dar uma ideia de como se vai efetivar a ação da Secretaria naquela 

região. 

 Basicamente, são essas as informações. Eu fico à disposição para esclarecer 

qualquer dúvida. Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Domingos Dutra) - Obrigado, Dr. Jorge, que 

representa aqui a Secretaria do Patrimônio da União. 

 Nós agora vamos fazer um revezamento daqueles que estão na mesa. Os 

que estão embaixo vão para cima, e os que estão em cima vão para onde os outros 

estão porque, como a reunião está sendo gravada pela TV Câmara, é muito 

importante que os outros expositores também falem de frente.  

Desculpem, as mesas aqui são pequenas diante do tamanho do desafio do 

problema. São pequenas, diante da Amazônia, que tem que ser nossa, mas com 

justiça para todos. 
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 Então, nós convidamos o Sr. Paulo Henrique Marostegan e Carneiro, o Sr. 

Rodrigo Dutra, o Sr. Igo Martini e o Sr. Frederico de Sousa Marinho. Essa mudança 

também faz bem, porque o sangue circula com mais rapidez, e isso faz bem para o 

nosso corpo. 

 Concedo a palavra ao Dr. Paulo Henrique Marostegan e Carneiro, Diretor 

Substituto da Diretoria de Criação e Manejo de Unidades de Conservação do 

ICMbio, Instituto Chico Mendes. 

 V.Sa. tem 10 minutos. 

 O SR. PAULO HENRIQUE MAROSTEGAN E CARNEIRO  - Eu gostaria de 

cumprimentar os integrantes da Mesa, na figura da Deputada Janete e do Deputado 

Domingos Dutra, e todos os participantes. 

 Eu havia preparado uma apresentação, mas eu vou tomar a liberdade de 

abandoná-la, uma vez que ela seria meio repetitiva diante do que já foi exposto. 

Gostaria, então, de fazer algumas observações.  

Primeiramente, é visível o aumento da integração dos órgãos federais na 

tratativa das questões ambientais, e isso vem sendo feito através de diversos fóruns.  

Acho que é importante reforçar que uma das constatações que temos é que o 

ilícito ambiental, o crime ambiental, não é um crime isolado. Ele está hoje 

capitaneado por quadrilhas, que têm tentáculos em diversas outras áreas, que vão 

da grilagem de terras a bandidos comuns, que se apropriaram da questão ambiental 

e aproveitam, também, para fazer usufruto da madeira e dos bens ambientais ali 

dispostos. Então, uma constatação muito importante é a de que a questão ambiental 

não é mais só uma questão ambiental, mas uma questão de ordem pública, 

conforme foi dito aqui, que envolve diversas outras coisas, que vão da disputa da 

terra até a disputa dos recursos mesmo ali colocados. 

 Diversas coisas foram ditas aqui e, em relação às áreas prioritárias do 

ICMBio, é importante destacar que o Instituto Chico Mendes tem hoje no Amazonas 

35 unidades de conservação. Elas, juntas, dão 25 milhões de hectares. É uma área 

consideravelmente grande sob a responsabilidade do Instituto, que conta, na região, 

com 73 fiscais. É um fiscal para cada 340 mil hectares. Então, nós não temos hoje 

condição de resolver ou de enfrentar a magnitude do... 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Domingos Dutra) - O senhor poderia repetir a 

quantidade de hectares? 

 O SR. PAULO HENRIQUE MAROSTEGAN E CARNEIRO  - Vinte e cinco 

milhões de hectares. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Domingos Dutra) - Trezentos e cinquenta 

servidores? 

 O SR. PAULO HENRIQUE MAROSTEGAN E CARNEIRO  - Não. São 73 

servidores, o que dá uma razão de 350 mil hectares por servidor. Para quem é aqui 

do DF, seria como se, para toda a área do polígono federal, houvesse um policial e 

meio.  

Então, não há como imaginar que vamos resolver isso com essa quantidade 

de servidores que temos. Com isso, nós nos valemos de diversas parcerias para 

tentar diminuir esse hiato, essa pouca densidade de servidores. 

 A CICCIA, como foi dito pela Polícia Federal, hoje é a nossa principal área de 

integração, mas nós contamos com uma boa ação junto com a Polícia Militar de 

Rondônia e a Polícia Militar Ambiental do Amazonas também.  

Hoje, a nossa área prioritária em relação ao desmatamento é o sul do 

Amazonas, principalmente Apuí, Boca do Acre, Humaitá e o sul de Lábrea. 

Percebemos já há algum tempo que existiu uma migração da atividade madeireira 

de Rondônia para o sul do Amazonas. Isso foi amplamente colocado; as forças se 

prepararam para tentar conter esse avanço. Só que estamos vendo aqui, pelas 

declarações, que o esforço que fizemos não foi suficiente para represar totalmente 

esse avanço. Então, hoje há o aumento do desmatamento, principalmente nessas 

áreas.  

Foram criadas diversas unidades de conservação com o intuito de frear o 

desmatamento. Umas tiveram êxito, outras, não. Hoje, as unidades que sofrem 

maior pressão são o Parque Nacional Mapinguari, no sul de Lábrea, e o conjunto de 

RESEX e FLONA, que compõem o Mosaico da 319. 

 O histórico de ocupação dessa área não é recente, ocorre há algum tempo. 

Na verdade, agora ele está sendo acelerado pela migração madeireira que vem do 

sul. 
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 É importante dizer, como muito bem o fez o pessoal da SPU, que as ameaças 

não são apenas para os moradores É logico que os moradores são o elo mais fraco 

da corrente, mas já tivemos de retirar servidores de Lábrea, na correria, porque 

estavam sendo ameaçados; já tivemos de retirar servidores de Boca do Acre. 

Algumas pessoas estão sendo transferidas para outros lugares porque estão sendo 

ameaçadas e não têm mais condição de trabalho naquela região. 

 Então, ainda é uma região em que imperam as ameaças. E o Estado — não 

apenas do Amazonas, de Rondônia, o Federal —, como um todo, ainda é pouco 

presente e por isso precisa aumentar sua presença. 

 Na delegacia de Lábrea há três policiais. Não é o suficiente.  

 (Não identificado)  - São 5. 

 (Não identificado)  - 149 PMs no Batalhão. 

 O SR. PAULO HENRIQUE MAROSTEGAN E CARNEIRO - É importante 

reforçar essas questões porque o enfrentamento vem sendo dado, mas ainda não foi 

suficiente, como eu já disse. 

 Sobre outras questões aqui colocadas, digo que temos acompanhado a 

questão do pastor na Resex Ituxi. Já oferecemos a ele a retirada. Concordo que não 

é justo, mas em alguns momentos é a última solução que temos, fazer o 

remanejamento temporário de uma pessoa para outro lugar.  

Infelizmente, essa situação não ocorre apenas no Amazonas. Existem 

beneficiários de Resex ameaçados em outras regiões que também estão sendo 

protegidos por equipes da Força Nacional. 

 Agora está sendo reescrito o documento de proteção de pessoas da 

Secretaria de Direitos Humanos — acho que o representante vai fala sobre isso —, 

e a questão tem de ser enfrentada, porque a proteção um dia tem de findar. A Força 

Nacional não vai acompanhar a pessoa pelo resto da vida. Então, temos de 

reestabelecer de alguma maneira as condições de segurança para que aquela 

pessoa fique lá, e isso é difícil de se fazer devido ao isolamento e à localização 

dessas pessoas. 

 Outros esclarecimentos, antes de encerrar. 

Conforme foi dito, nos últimos 10 anos vivemos uma grande expansão das 

unidades de conservação. Esse momento veio até o ano retrasado e, de lá para cá, 
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ele diminuiu. Nos últimos três anos houve diminuição razoável ou drástica da 

quantidade de unidades criadas. Isso ocorreu devido a uma mudança de 

posicionamento do Governo Federal, que, conforme colocado, hoje pede a anuência 

dos Governadores, de outros Ministérios e de várias outras instituições para dar 

andamento ao processo de criação de unidades de conservação. Isso impactou toda 

a agenda de criação, não apenas de criação de Resexs. 

 Gostaria de pedir à Sra. Marta que nos encaminhe as Resexs listadas, porque 

daremos retorno a esta Comissão sobre o estágio em que se encontram os 

processos de criação das unidades citadas. 

 Sobre o Parque Nacional do Jaú, a sobreposição por terra quilombola, hoje já 

existe uma câmara de conciliação na AGU para resolver essa questão. Trata-se de 

questão complexa, que está sendo discutida em outra instância, a fim de 

encontrarmos uma solução. 

 Em relação à Reserva Biológica do Abufari, ela fica bem no centro do Estado 

do Amazonas, no Município de Tapauá. É uma unidade antiga. Eu desconheço 

algum processo dentro do ICMbio de revisão de limites dessa unidade.  

 (Não identificado)  - Foi feita uma audiência pública no Senado e foi passado 

para o ICMBio, em 2011. 

 O SR. PAULO HENRIQUE MAROSTEGAN E CARNEIRO  - Também vou 

verificar essa questão, porque realmente essa categoria de unidade de conservação 

é incompatível com a presença humana. É uma área de extrema importância 

biológica. Hoje ela vem sofrendo uma pressão pesqueira, vinda de Manaus, muito 

forte, e é uma das poucas unidades na faixa do Purus. Ela tem uma importância 

biológica muito relevante. Vou verificar no ICMBio como está o estágio dessa 

reavaliação de limites.  

É importante lembrar que qualquer mudança de limite de uma unidade de 

conservação não é simples. Ela tem de passar pela Câmara dos Deputados, que 

tem de elaborar um projeto de lei.  

 Finalizo reforçando nossa parceria. Sugiro que as populações que moram nas 

unidades de conservação ou em seu entorno e que, de alguma maneira, se sintam 

pressionadas ou ameaçadas, que procurem nossas equipes locais — a ICMBio tem 

equipes em Lábrea, em Porto Velho, em Boca do Acre, em Canutama e em Humaitá 
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— para que, a partir de suas demandas, possamos tentar organizar, junto com os 

órgãos que compõem as Forças federais, algum tipo de ação local. 

 Acho que a estrutura mais pulverizada hoje do Governo Federal na região é a 

nossa. Então, ela está à disposição para tentar de alguma maneira apoiar o 

enfrentamento a essa questão aqui colocada.  

 Temos de reconhecer a ajuda que os parceiros têm nos dado na região, 

tantos os parceiros federais quanto a Polícia Militar do Amazonas e a Polícia Militar 

de Rondônia, pois, conforme amplamente dito aqui, é uma região bastante violenta e 

os órgãos têm de atuar em conjunto e com um aparato de segurança compatível 

com a situação lá existente. 

 Agradeço a todos. Não serei repetitivo com a apresentação da Polícia 

Federal. (Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Domingos Dutra) - Obrigado, Dr. Paulo 

Henrique. 

 Gostaria que o senhor encaminhasse a esta Comissão a relação das 

unidades de conservação do Brasil, se possível com o número de famílias, a 

quantidade de hectares e a situação jurídica. 

 Sou favorável às unidades de conservação, mas não pode ser do jeito que é 

hoje. O Governo, de forma cômoda, e com a melhor intenção, assina um decreto — 

é muito fácil assinar decretos — e lá os deixa 10, 15, 20 anos. Não indeniza 

ninguém, não resolve a situação das comunidades. As famílias, a partir do decreto, 

ficam proibidas de fazer empréstimos.  

Há um caso no Maranhão, na Chapada das Mesas, nos Municípios de 

Carolina, Riachão e Estreito, com 160 mil hectares. Há 6 anos do decreto, até hoje o 

Governo não indenizou proprietário nem ninguém. Para quem tinha empréstimo, o 

banco antecipou a dívida. Ninguém consegue contrair empréstimo nenhum. Não se 

pode levar o Luz para Todos. Os Prefeitos se escoram nesse argumento para dizer 

que vai sair, portanto não fazem nada, e as comunidades ficam morrendo, à míngua.  

 Estive com o Presidente do Instituto Chico Mendes, o Vicente, pessoa 

decente e muito dedicada. Se não me falha a memória, ele me disse que o passivo é 

de 20 bilhões de reais para indenizar essas áreas. 
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 Então, vamos fazer uma audiência no segundo semestre. Queremos juntar 

aqui o maior número de representantes de áreas de conservação e todos os órgãos 

públicos para buscarmos uma saída. O Governo tem de incluir recursos no 

orçamento para resolver a situação jurídica, porque senão fica dramática a situação 

das populações tradicionais. 

 Outra sugestão: o Governo tem de compatibilizar a preservação ambiental 

com a permanência das comunidades tradicionais, porque muitas dessas áreas só 

estão preservadas por conta das comunidades tradicionais. Daí vem a rigidez da lei: 

em parques não pode ficar ninguém. Mas lá há 500 famílias há 400 anos, que 

ajudaram a preservar. Terão que sair, e muitas vezes, dentro dessas áreas de 

parque, há tesouros, como lá em Carolina, onde há cachoeiras belíssimas. É uma 

região turística. O Governo tira aquele dono e depois faz uma licitação para um grã-

fino de São Paulo ganhar e aproveitar aquele recurso ambiental. 

 Está errado. Temos que encontrar uma alternativa. Não pode ser essa 

cegueira. Porque se decretou e a lei diz que não pode viver gente na área, as 

pessoas têm que sair. O Governo investe para preservar a onça, o macaco, o jacu, e 

desprestigia o homem. Que diabo de meio ambiente é esse? Que concepção mais 

equivocada é essa, na qual o homem deixa de ser o centro da proteção do 

Governo? 

 Sei que o Instituto Chico Mendes tem boas intenções, não é culpa dele. Sei 

que a direção, hoje, é bem intencionada. Queremos fazer este debate construtivo. 

Para mim, que sou do PT há 32 anos, que dedico a minha vida, 100%, aos mais 

humildes, é muito constrangedor ver populações com 200, 300, 400 anos terem que 

sair dos seus locais sem ter para onde ir, porque disseram, na lei, que elas não 

podem ficar. 

 Tem de haver um equilíbrio nisso, senão há uma visão equivocada de defesa 

do meio ambiente, excluindo o ser humano, e o ser humano mais carente, o mais 

pobre, que está ali e precisa dos recursos naturais. 

 Então, se o senhor puder, transmita o meu agradecimento pela exposição. 

Espero que o Instituto Chico Mendes faça uma proposta para que o Governo mande 

recursos para o Orçamento a fim de resolvermos essa situação fundiária. Senão, 

vamos continuar vendo choro aqui na Comissão. Toda semana vemos choro de 
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pessoas pobres, porque os ricos choram com a barriga cheia de uísque, com a 

pança cheia de comida boa, mas aqui só vemos choro de gente pobre, ameaçada 

de morte, que não tem o que comer, que perdeu a casa. 

 Queremos contribuir positivamente para essa discussão do Orçamento, para 

o Instituto Chico Mendes ter recursos e profissionais. É difícil, humanamente 

impossível, 73 funcionários darem conta de um mundo desses. Lá em Carolina havia 

dois técnicos, arranchados em uma sala da Prefeitura, pedindo carro emprestado 

para ir ao mato, e, quando chegavam lá, diziam o seguinte: “não pode plantar, não 

pode capinar, não pode tirar a juçara”. Pelo amor de Deus, como as pessoas vão 

viver? 

 Colocamo-nos aqui, Dr. Paulo, à disposição do Instituto para vermos se 

forçamos os Ministros chamados Ministros da Casa, que têm o cofre da bufunfa, do 

Tesouro, na mão, para, quando vier o Orçamento, mandarmos dinheiro para esses 

órgãos. Senão, a FUNAI não terá recursos, a SEPPIR não terá recursos, a 

Secretaria Especial de Direitos Humanos terá poucos recursos. E é essa Secretaria 

da Ministra Maria do Rosário, que tem aqui a sua assessora, Marinete, é a SEPPIR, 

é a Fundação Palmares, é o INCRA, é o IBAMA, é a SPU, são esses órgãos que 

protegem a população mais pobre.  

Coloque 70 milhões para o trem-bala. É preciso? É, mas coloque pelo menos 

um tiquinho para o Instituto Chico Mendes. Coloque 1 trilhão para o PAC — 

precisamos de energia, precisamos de estradas —, mas coloque dinheiro para a 

reforma agrária, senão fica descompensada essa balança. 

 Obrigado pela audiência. 

 Concedo a palavra, agora, ao Dr. Rodrigo Dutra.  

Depois quero saber de vocês, porque estou fazendo um levantamento sobre 

os Dutra. Há Dutra branco, mas a maioria é negra. Quero saber essa história dos 

Dutra: Dutra no Rio Grande do Sul, Dutra no Amazonas, Dutra no Maranhão, Dutra 

em Sergipe. 

 Concedo a palavra a V.Sa., que é Coordenador-Geral de Fiscalização do 

IBAMA. 

 O SR. RODRIGO DUTRA - Sr. Deputado, em seu nome cumprimento a Mesa 

e os demais presentes. O Presidente do IBAMA recebeu o convite e nos delegou a 
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participação aqui, já que a nossa área de atuação é a que tem mais contato com a 

problemática que está sendo discutida. 

 Para iniciar a nossa fala, é bom lembrar que, em contexto de Amazônia como 

um todo, falando de desmatamento, não pode nunca parecer que não estamos 

fazendo nada. Na verdade, hoje, o melhor, senão o maior, número de sucesso que o 

Brasil tem para apresentar na Conferência Rio+20 é 77% de redução de 

desmatamento na Amazônia. Mas é claro que isso não nos impede também de 

saber que existem problemas como o que a Sra. Nilcilene colocou bem aqui, como a 

situação do interior do Pará. É uma problemática da Amazônia como um todo. 

 Outra situação é a própria atuação do IBAMA. A exemplo do que a Polícia 

Federal colocou aqui, nós, como órgãos da União, temos a nossa atuação 

delimitada. A gestão florestal, a aprovação dos planos de manejo, como a Sra. 

Nilcilene colocou aqui também, são de gestão do Estado. Aquela é uma área de 

divisa com Rondônia, ali o problema transcende. Pelo que sabemos, é madeireira de 

Rondônia, crédito de Rondônia e madeira do Amazonas. Então, é uma problemática 

significativa nesse sentido. 

 Para isso, nesse contexto de combate ao desmatamento, temos várias 

atuações ostensivas, em parceria com outros órgãos, como bem demonstrado no 

mapa que o colega do Departamento de Polícia Federal mostrou, mas também 

temos uma atuação que o novo Código Florestal trouxe de volta ao IBAMA, que é a 

fiscalização do sistema de controle da madeira. 

 Estamos investindo para que consigamos combater a causa da problemática, 

Sra. Nilcilene, a qual vemos que está muito ligada à terra, ao território, mas também 

à riqueza que há em cima da terra, não só à castanha e a outras coisas, mas à 

madeira. Lá os imediatistas, os grileiros e os madeireiros, veem muito isso na 

madeira. 

 Precisa-se de crédito de madeira de algum lugar para esquentar essa 

madeira. Então, estamos investindo um bom esforço técnico em estudar as 

transações do sistema. Como aquelas madeireiras ali de Ponta do Abunã, no Estado 

de Rondônia, conseguem os créditos para comercializar toda aquela quantia de 

madeira? Será que os planos de manejo delas estão ali, próximos, em uma rota 

viável economicamente? Às vezes, não. Às vezes, o crédito vem lá de não sei onde. 
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 Estamos tentando bloquear essas situações no sistema de controle para 

tentar atingir a cadeia madeireira ilegal. Não podemos também crucificar toda a 

atividade madeireira, mas temos que quebrar, economicamente, a estrutura 

daqueles que praticam essa atividade de forma ilegal e que podem estar ligados a 

essa pistolagem, a essas invasões. 

 Se quisermos mostrar aqui gráficos de multas, autuações e embargos, o 

IBAMA tem centenas, milhões de multas lavradas. Estão em esfera de recurso, 

acabam não pagando, um percentual pequeno é pago. Então, precisamos ter outras 

ferramentas de atuação que não só a conhecida multa e a atividade ostensiva de ir 

ao campo. 

 Temos investido. Não podemos dar muitos detalhes também dessas atuações 

de inteligência, mas existem linhas de atuação neste sentido: investigar o sistema 

para chegar à cadeia e tentar desestabilizar essa situação, dentro das limitações 

legais, porque a competência da gestão florestal e da fiscalização do uso da madeira 

é do Estado, e não mais da União. O IBAMA age subsidiariamente. 

 Esses são os pontos sobre a cadeia da madeira.  

Sobre a segurança pública, obviamente, o IBAMA não pode ficar se 

manifestando, porque essa não é a nossa competência. 

 Em outras ocasiões, também falei que temos certo cuidado, nas nossas 

ações planejadas, em não agir muito em cima da denúncia da liderança. Porque é 

fato, Deputado, que, muitas vezes, em uma área onde está uma liderança 

conhecida, mesmo a denúncia não partindo daquela liderança, com uma grande 

atuação do IBAMA lá, sem o auxílio das forças de segurança, nós saímos, e a 

liderança fica mais ameaçada ainda. Então, temos o cuidado de ter esse compasso 

de espera, o passo a passo. Se formos até lá, fizermos — usando uma palavra 

grosseira — o regaço nas madeireiras e virarmos as costas, pensando: “fiz o meu 

trabalho, fechei as madeireiras, apreendi um monte de trator dos madeireiros e virei 

as costas”, se a força de segurança pública não for junto, não se instalar, as 

pessoas poderão ficar mais ameaçadas ainda. 

 É mais ou menos nesse sentido a nossa colocação. Temos atuação, que está 

um pouco voltada para a investigação de sistema, para conseguirmos atuar mais 

incisivamente dentro dessa cadeia, tentando descapitalizar esses infratores, esses 
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criminosos e, nesse compasso, tomando sempre cuidado com a segurança pública, 

porque não adianta uma atuação do Governo sem outras atuações conjuntas, no 

mínimo de médio prazo. 

 Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Domingos Dutra) - Obrigado, Dr. Rodrigo 

Dutra. 

 Dando sequência, concedo a palavra ao Sr. Igo Martini, Coordenador-Geral 

do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos da Secretaria 

Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. 

 O SR. IGO MARTINI - Sr. Presidente da Comissão de Direitos Humanos e 

Minorias da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Domingos Dutra; Sra. 

Deputada Federal Janete Capiberibe, Presidente da Comissão da Amazônia e 

autora do requerimento que possibilitou, hoje, esta audiência, em que temos a 

oportunidade de discutir, com a sociedade civil e os outros Ministérios, ações de 

proteção aos nossos defensores e às nossas defensoras; senhoras e senhores; Sr. 

Wellington Clay Porcino Silva, da Polícia Federal; Sr. Jorge Arzabe; Sr. Paulo 

Henrique Marostegan; Sr. Rodrigo Dutra; Sr. Frederico de Sousa Marinho Mendes, 

do Governo do Amazonas, quero fazer aqui uma saudação especial à nossa 

companheira Marta, da CPT, entidade que sempre colabora com o Programa de 

Defensores, e à nossa defensora Nilcilene Miguel de Lima, uma das defensoras que 

inspira a Secretaria de Direitos Humanos a fazer com que o Programa de 

Defensores se aprimore sempre. 

 Senhoras e senhores, agradeço o convite, e é com grande satisfação que 

apresento, em nome da Ministra Maria do Rosário Nunes, da Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República, o Programa Nacional de Proteção aos 

Defensores dos Direitos Humanos — a Ministra se encontra no Rio de Janeiro para 

a Rio+20. 

 O Programa Defensores representa o compromisso do Estado brasileiro de 

adotar e articular medidas protetivas para aquelas e aqueles que lutam pela 

efetivação dos direitos humanos em nosso País. A Política Nacional de Proteção às 

Defensoras e aos Defensores dos Direitos Humanos, instituída em 2007 por meio do 

Decreto 6.044, do então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a continuidade dessa 
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ação pela Presidente Dilma Rousseff, constitui um passo decisivo na consolidação 

da democracia brasileira e na defesa consistente dos direitos humanos em nosso 

País. 

 Ao reafirmar a importância da declaração da ONU sobre o direito e o dever 

dos indivíduos, dos grupos e das instituições de promover e proteger os direitos 

humanos e as liberdades fundamentais universalmente reconhecidos, o Estado 

brasileiro reafirmou a necessidade de se garantir proteção às lideranças dos direitos 

humanos que estejam em situação de risco ou ameaça em decorrência de sua 

atuação na promoção ou defesa dos direitos humanos. O Programa de Proteção aos 

Defensores dos Direitos Humanos tem como objetivo adotar e articular medidas que 

possibilitem a proteção dessas pessoas. 

 Senhoras e senhores, Deputado Dutra, Deputada Janete, a atuação do 

programa não está voltada apenas à proteção da vida e da integridade física dos 

defensores, mas também, e principalmente, à articulação de medidas e ações que 

incidam na superação das causas que geram as ameaças e as situações de risco. 

 Atualmente, o programa está presente em oito Estados: Pará, Pernambuco, 

Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O programa no Rio Grande do 

Sul e no Ceará está em fase final de implementação, e ainda neste ano 

pretendemos ampliá-lo para mais quatro unidades da Federação. Em 2013, ele 

estará presente em doze Estados. 

 Desses novos programas, está prevista a implantação nos Estados do 

Maranhão, na Região Nordeste, e na Região Norte, nos Estados do Acre, Rondônia 

e Amazonas. Desses três últimos Estados, justamente Acre e Rondônia fazem divisa 

com a região que hoje estamos discutindo aqui, a região sul do Amazonas. 

 Os Estados que ainda não possuem programa são atendidos pela Equipe 

Técnica Federal, e, Deputado Dutra, Deputada Janete, peço permissão para citar o 

nome das pessoas que compõem a Coordenação-Geral do Programa de Defensores 

e da equipe técnica federal: Rita Garcia, minha substituta, Camila Cavalcante, Clara 

Gossi, o coordenador do ITF, Luís Marcos, a Camila, a Lígia, a Cristina e a Eugênia, 

e até ontem a Renata Delgado, e a minha queria Vanessa, advogada. Essas 

pessoas, Deputado, senhoras e senhores, no ano passado, por exemplo, ficaram 20 
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horas atoladas na região de Lábrea, quando foram fazer atendimentos para os 

defensores daquela região. 

 A sociedade civil organizada, órgãos do Governo Federal, do Legislativo e do 

Judiciário Federal participam do programa por meio da Coordenação Nacional. A 

Coordenação Nacional é um órgão colegiado deliberativo que, dentre outras 

atribuições, decide sobre pedidos de inclusão e exclusão, sobre medidas protetivas 

a serem adotadas, além de diversos temas relacionados aos defensores de direitos 

humanos. 

Esta Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados 

compõe este colegiado. Está aqui a Roseana, que sempre está lá conosco nas 

reuniões. E aproveito, Deputada, para também convidar a Comissão da Amazônia 

para participar das nossas reuniões. Nós enviaremos os convites. 

Desde sua criação, o programa já atendeu em torno de 800 pessoas, 

incluindo e adotando medidas protetivas para 307 defensoras e defensores dos 

direitos humanos. Destes, 34 são do Estado do Amazonas, sendo 15 da região de 

Lábrea, próximas às divisas dos Estados do Acre e de Rondônia. Nilcilene, que está 

aqui, é uma dessas pessoas. Vale ressaltar que nenhuma liderança incluída no 

programa foi assassinada até o momento. 

 Como disse o delegado, no ano passado, o programa realizou uma ação no 

âmbito da Operação Defesa da Vida. Em julho, foram atendidas 79 pessoas nos 

Estados do Pará, Amazonas e Rondônia, 61 dessas pessoas foram incluídas no 

programa e 34 dessas pessoas eram do Amazonas, 21 do Pará, 3 do Acre e 3 de 

Rondônia. 

 Senhoras e senhores,  são muitos os desafios presentes na execução dessa 

política. Entre esses desafios, está o enfrentamento de todas as formas de violência 

e ameaças, a investigação e a responsabilização dos autores materiais intelectuais 

dessas violências. 

 A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República está atenta 

aos desafios e busca a superação das causas que geram situação de risco e 

ameaças. Essa atuação compreende a articulação de medidas e ações com outros 

órgãos do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e com a sociedade civil 

organizada. 
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Este ano, iniciamos a elaboração do Plano Nacional de Proteção às 

Defensoras e aos Defensores de Direitos Humanos. O Plano Nacional estabelecerá 

ações, prazos, parceiros e órgãos responsáveis por sua implementação e 

cumprimento. Com o plano, queremos estabelecer um roteiro consistente para 

seguirmos consolidando os alicerces dessa política de proteção aos defensores e às 

defensoras dos direitos humanos. 

No plano, estão previstas ações que serão divididas em cinco eixos. O 

primeiro eixo, institucionalização estrutural e normativa, possui ações que visam o 

fortalecimento institucional do programa e sua implementação em todo o território 

nacional. Uma das prioridades apresentadas nesse eixo é a aprovação do Projeto de 

Lei nº 4.575, de 2009, que institui o programa no âmbito da Secretaria de Direitos 

Humanos. Por isso, nós precisaremos do apoio desta Comissão, de todos os 

Parlamentares, para que esse projeto seja aprovado. Eu também quero aqui 

agradecer — Marinete Meyers está aqui — os 11 milhões que esta Comissão enviou 

em emendas para o programa de defensores e peço ainda apoio para o próximo 

ano. Em breve estaremos aqui — não é, Marinete? — fazendo esse reforço, porque 

nós precisamos e necessitamos que todos os Estados sejam cobertos pelo 

programa de defensores. 

 Quero destacar, Sras. e Srs. Parlamentares, a importância da aprovação do 

projeto de lei e das emendas para consolidação do programa como política de 

Estado. Ressalto também a importância da destinação de emendas, que eu tinha 

escrito aqui, mas acabei falando. No eixo valorização do defensor dos direitos 

humanos estão previstas ações que pretendem dar visibilidade e valorizar a 

importância do papel dos defensores. O terceiro eixo, proteção integral, social e 

policial, será composto por ações de apoio às pessoas incluídas no âmbito policial, 

social e jurídico. O eixo intitulado investigação e acompanhamento das violações 

contra os defensores dos direitos humanos visa garantir efetividade na 

responsabilização dos envolvidos pelas violações praticadas contra os defensores. E 

o quinto e último eixo, enfrentamento das causas geradoras das violações no 

contexto da atuação do defensor dos direitos humanos, trará um conjunto de ações 

que objetiva tornar efetiva a prevenção contra violação de direitos humanos ou 
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monitoramento dessas violações e a promoção de políticas públicas garantidoras de 

direitos. 

 Sobre a situação das defensoras e dos defensores da Amazonas, a SDH tem 

articulado ações com o Governo Estadual. Em dezembro de 2011, realizamos 

reunião com os órgãos estaduais e federais em Manaus para tratar dos casos de 

defensores ameaçados no Estado, em especial na região de Lábrea. Após essa 

articulação, a Secretaria de Segurança Pública — aqui está o Secretário-Executivo 

Frederico, do Estado do Amazonas —, fez um levantamento sobre os inquéritos 

existentes e solicitou às autoridades policiais dos Municípios que procurassem os 

defensores a fim de apurar as ameaças. 

 No dia 11 de junho, semana passada, eu e a Secretária Nacional Salete 

Valesan Camba, estivemos em Manaus novamente e realizamos reuniões com 

representantes dos órgãos federais, estaduais e com a sociedade civil, com a CPT 

especificamente. A SDH confirmou interesse em implantar naquele Estado o 

programa estadual. 

 A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Amazonas comprometeu-se 

em articular com outras Secretarias de Estado um grupo de trabalho para discutir 

ações de emergências para a região sul. Além disso, a Polícia Federal após um 

pedido nosso, ouvirá todos os defensores incluídos no programa daquele Estado. A 

SDH articulará ações conjuntas com os Ministérios envolvidos na resolução dos 

problemas que atingem a região e a Ministra Maria do Rosário pretende se reunir 

com esses Ministros, Ministras e também com os três Governadores: Acre, 

Amazonas e Rondônia. 

 Além disso, foi articulado junto à Ouvidoria Agrária Nacional o apoio para o 

patrulhamento na região sul do Estado. A Secretaria de Estado e Segurança Pública 

do Amazonas enviará policiais para aquela região, a fim de dar mais segurança às 

lideranças que lá atuam. Isso graças ao apoio e à boa vontade — desculpem-me o 

termo boa vontade — da Secretaria do Amazonas. 

 Ao mesmo tempo em que envidamos esforços para a proteção da vida e da 

integridade física das defensoras e dos defensores dos direitos humanos, 

defendemos que a garantia da segurança não se dá exclusivamente com a proteção 

policial, mas, sim, com ações de inteligência.  
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Entendendo que as ações de inteligência são de extrema necessidade, 

estamos trabalhando para instituir ainda este ano, no âmbito da Secretaria de 

Direitos Humanos da Presidência da República, o núcleo de inteligência composto 

por profissionais da área de segurança pública. Esse núcleo será responsável pela 

análise da situação e amplitude dos riscos e das ameaças sofridas pelas pessoas 

incluídas no programa e nos casos em análise para inclusão. 

 Senhoras e senhores, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República está empenhada na consolidação dessas políticas e no enfrentamento 

das violações contra aquelas e aqueles que dão voz aos brasileiros e às brasileiras 

e que são protagonistas da luta contra a violência, a injustiça e a desigualdade. 

 Muito obrigado. (Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Domingos Dutra) - Obrigado, Dr. Igo, que 

representa aqui a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. 

 Pergunto ao senhor: os 11 milhões foram empenhados? Se foram 

empenhados, foram liberados ou foram contingenciados? 

 O SR. IGO MARTINI - Ainda não, Deputado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Domingos Dutra) - Então nos informe, 

porque, às vezes, coloca o dinheiro aqui, mas fica pendurado lá não sei onde, que 

dá o nome contingenciado. Nome bonito para dizer, mas não foi liberado. Mas não: é 

contingenciado. 

 Informe-nos, porque, às vezes, colocamos o recurso, divulgamos, depois não 

sai. É como no meu interior. Para os meus Municípios, quando estávamos na 

oposição, pegávamos o extrato dos recursos e fazíamos propaganda. Hoje, 

sabemos que nem sempre o que está no papel chega ao Município. E para não 

cometer injustiça... Hoje estou mais cauteloso, não tão cauteloso como o nosso PT 

de São Paulo, mas não estou mais afoito. 

 O último inscrito é o Sr. Frederico de Sousa Marinho Mendes, Secretário-

Executivo do Gabinete de Gestão Integrada da Secretaria de Segurança Pública do 

Estado do Amazonas — GGI-SSP/AM. 

 V.Sa. dispõe de até 10 minutos. 

 Obrigado pela presença. 
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 O SR FREDERICO DE SOUSA MARINHO MENDES  - Primeiramente, eu 

gostaria de cumprimentar o Deputado Domingos Dutra e a Deputada Janete 

Capiberibe pela iniciativa desta audiência pública, mais uma de que participo. Como 

bem falou a Marta anteriormente, é a terceira de que participo. Gostaria também de 

cumprimentar, na pessoa da Marta Valéria e da Nilcilene, todos os membros da 

Mesa e a plateia também. 

 Sr. Presidente, Deputado Domingos, eu não vou me adentrar em falar da 

situação do sul de Lábrea, localização. Eu vou especificamente ater-me à questão 

do inquérito policial, como bem todos os colegas que me antecederam 

brilhantemente o fizeram em pequenas palavras.  

Para quem não conhece o sul de Lábrea, ele fica a cerca de 380 quilômetros 

selva adentro. Então, fica num lugar praticamente incomunicável com a sede do 

Município, a sede de Lábrea e com as imediações mais próximas ao Extremo e Vila 

Califórnia, que são comunidades de Porto Velho. 

 Trago aqui a palavra do nosso Secretário de Segurança, Coronel Vital, e do 

Governador do Estado no sentido de que o Estado do Amazonas jamais vai se omitir 

quanto a qualquer questão de defesa dos direitos de qualquer cidadão. 

 Eu tenho que comunicar aos senhores que todos os procedimentos que 

chegaram ao conhecimento da Secretaria de Segurança foram devidamente 

apurados e encaminhados à Justiça. 

 Infelizmente, como os senhores sabem, principalmente quem é da área de 

segurança pública, algumas pessoas são simplesmente conhecidas por apelidos. 

Por isso fica praticamente impossível a identificação.  

 Eu trouxe ao conhecimento dos senhores alguns procedimentos que foram 

instaurados referentes exclusivamente ao sul de Lábrea.  

Inquérito Policial nº 217130, de 2010, comarca de Lábrea. Vítima: Genésio 

Félix; foi um homicídio que ocorreu. Nesse homicídio foram identificadas autorias e 

foram indiciados os nacionais Odair Pinheiro, José Genário Macedo, vulgo Ceará 

Popó, Pedro de Jesus de Souza, vulgo Pedrinho Baiano, Marco Antônio Rangel, 

vulgo Marquinho, Zaqueu Jesus de Souza e Oséas Vicente, vulgo Oséas Machado, 

Jobi Vicente, vulgo Jobi Machado, e Luiz Vicente, vulgo Luiz Machado. Para todos 

esses Machados, realmente, existem inúmeras denúncias de vários crimes por eles 
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praticados, dentre eles, como bem lembrou agora a Marta, o Dinho, que foi o que 

ocorreu lá em Porto Velho. Inclusive a Polícia Federal e a Secretaria de Segurança 

já tomaram conhecimento. Foi instaurado inquérito, ele foi preso, e posteriormente, 

ao sair da prisão, ele sofreu homicídio. Ceifaram a vida dele. 

 Há outro inquérito policial também, o 2171, de 2010 — 804. Indiciados: 

Josemar da Conceição dos Santos, vulgo Babá, Bracinho de Tal — olhem aí só 

apelidos —, Marcel Kléber da Silva, vulgo Chumbinho e outros. 

 Esses procedimentos foram instaurados justamente para identificar a questão 

da pistolagem no sul de Lábrea. 

 Temos também, concernente a Nilcilene, o Inquérito Policial nº 068, de 2010, 

pela Delegacia Regional de Lábrea. Os autores são Nitredei(?) Antônio Mantovani, 

vulgo Polaco, Sebastião Oliveira Pereira Bastos e Márcio de Souza Gomes. Foi 

concluído e encaminhado à Justiça. 

 Nós temos um TCO também. Quando se trata de crime de ameaça de menor 

potencial ofensivo, é a Lei nº 9.099. Foi instaurado também um TCO, que levou o 

número 100, de 2011, também do DP de Lábrea, que tem como vítima o Presidente 

da Associação dos Produtores Rurais Agroextrativistas no Seringal Macapá, no 

Município de Boca do Acre, Sr. Everaldo Vieira de Melo. Autor: Carlos Cabero Filho, 

também encaminhado à Justiça. 

 Outro procedimento que nós podemos citar é o de nº 075/2011, de Lábrea 

também, que tem como autores Íris de Fátimas Padovani de Andrade e Ilson Garcia 

de Andrade. Esse inquérito teve origem, no Estado de Rondônia, e já possui cerca 

de 5 volumes, cuja cópia foi encaminhada ao delegado de Lábrea, para que ele 

verifique os crimes de competência da Polícia Civil e instaure os devidos 

procedimentos. Recentemente, nós estivemos na última reunião, que foi em Lábrea, 

da Ouvidoria Agrária, e esse procedimento já se encontra na mão do Ministério 

Público, para oferecer a denúncia contra os crimes de competência do Estado. 

 Nós temos também outro inquérito policial, o de nº 076, de 2011, de Antônio 

Vasconcelos de Souza. Ele fez uma denúncia, que está sendo apurada, para 

esclarecer de quem seria a autoria.  

 E também temos o TCO nº 028, de 2011. 

 A SRA. DEPUTADA JANETE CAPIBERIBE  - Foi morto? 
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 O SR. FREDERICO DE SOUSA MARINHO MENDES - Não, não. Só ameaça, 

porque ele citou o cidadão, o Pastor Antônio, que está em proteção até pela Força 

Nacional. 

 Nós temos também outro TCO, com a Nilcilene Miguel de Lima, no qual o 

autor é o Edson Nascimento, vulgo Negão da Silvana. Esse procedimento também 

já foi encaminhado à Justiça. 

 Há o Inquérito Policial nº 050, de 2011, do Município de Extrema, do 

homicídio do Adelino Ramos, vulgo Dinho, fato ocorrido em 27 de maio de 2011, no 

Distrito de Vista Alegre do Abunã. Ele foi morto. Isso está sendo apurado pela 

Secretaria de Segurança do Estado de Rondônia. 

 Outro inquérito: nº 193, de 2011, de Nardélio Belmiro Gomes, a quem ela fez 

referência anteriormente, morto no dia 30 de novembro de 2011. Autor: Paulo Sérgio 

Teixeira Fidelis. Identificação do autor, pedido de prisão encaminhado à Justiça. 

 Há outros procedimentos. Há o procedimento do Antônio Vasconcelos, 

identificado e instaurado em razão do ofício. Esse procedimento foi uma denúncia 

que nos foi encaminhada através da Ouvidoria Agrária Nacional. 

 Temos outros procedimentos. Trouxemos também algumas pessoas que 

foram indiciadas e tiveram mandado de prisão. Odair Pinheiro está preso. José 

Genário Macedo, vulgo Ceará Popó, prisão revogada. Infelizmente, de algumas 

prisões — foram 18 prisões —, 12 foram revogadas. 

 Então a Secretaria de Segurança está fazendo seu papel, está realizando os 

procedimentos corretos. Não vou me alongar, porque são várias pessoas aqui. 

 O Marco Antônio, vulgo Marquinho, está preso. O Oseas foi morto. E outros 

mais. 

 O que nós temos feito pela Secretaria de Segurança à frente do Gabinete de 

Gestão Integrada? Nós estamos apurando todos os procedimentos que estão 

chegando lá, mas, infelizmente — para quem conhece a situação da nossa região —

torna-se praticamente impossível, porque lá não conseguimos falar em questão de 

quilômetros, mas sim de dias e meses até de viagem de barco. Nós estamos cientes 

disso. O Secretário já mandou fazer um levantamento, e nós estamos fazendo o 

levantamento. Já houve dois projetos em andamento, inclusive um feito pelo 
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Secretário anterior, o Dr. Zulmar, só que estava praticamente inviável em razão do 

custo. 

 Na última reunião, o que ficou acertado com a Ouvidoria? A Ouvidoria iria 

descentralizar um percentual de verbas que seriam destinadas exclusivamente para 

policiamento naquela região, na área de conflito. O coronel que está à frente disso é 

o Cel. Frota. 

 Já estava previsto... Como falou o Dr. Wellington, na Região Norte nós 

dependemos muito da questão da chuva. Fica praticamente impossível chegar a 

essas comunidades. Então o Cel. Frota, a partir da semana que vem, já deve 

empreender uma diligência na área. 

 Eu falei também com o Major Cleacir, nosso operacional de inteligência, e ele 

está se deslocando com uma equipe para lá. 

 Como falaram alguns colegas que me antecederam, nós temos que verificar 

quem é quem, porque, assim como há madeireiros com más intenções, há também 

madeireiros dignos. Nós temos que fazer um levantamento, um trabalho de 

inteligência, juntamente com a Polícia Federal, para constatar quem realmente são 

as pessoas em que deveremos investir. Nós acreditamos também que uma solução 

definitiva — isso foi ventilado também na última reunião da Ouvidoria Agrária, no 

Município de Lábrea —, seria a instalação de um posto integrado na região, 

composto por órgãos federais e estaduais, no caso, Polícia Federal, Polícia 

Rodoviária Federal, IBAMA e o INCRA, principalmente.  

 Pasmem, senhores, a maioria dos conflitos se dá em razão da falta de 

regularização das terras. Esse é um fato que ninguém pode riscar. Isso gera 

instabilidade e gera conflito. 

 O Secretário já mandou inclusive fazer um levantamento e nós o aguardamos 

ansiosamente. Seria uma das reivindicações, Deputado, interceder junto ao Governo 

Federal a fim de que mobilize os Governos dos Estados do Amazonas, do Acre e de 

Rondônia para que, em parceria, em termos de cooperação, realizem essa 

operação. Se não fizerem isso, infelizmente nós estaremos enxugando gelo. Essa é 

a realidade. Temos que tomar uma postura enérgica, uma postura definitiva.  

 Os colegas que estão sendo ameaçados sabem que quando há proteção o 

marginal não se aproxima. Assim que cessa a proteção eles vão ser ameaçados. 
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Essa é uma forma paliativa. Nós temos que identificar realmente quem são as 

pessoas e colocar a força da lei contra elas a fim de evitar a perda de vidas. Vida 

vale mais do que qualquer coisa, mas infelizmente o poder econômico está afeito a 

isso. 

 Nilcilene, você esteve lá no dia 1º, não foi? No dia 1º.  

 Quando ela foi ouvida, não pude participar porque eu estava em reunião com 

o Governador. Ela foi ouvida na Corregedoria. 

 Eu já fiz encaminhamentos à Polícia Federal de Rondônia. Você e o Marlon 

fizeram denúncias concernentes à questão do desmatamento em áreas de 

preservação. Foram encaminhadas também ao Sr. Delegado-Geral para que ele 

tome providências. E eu vou ficar atento a isso. Eu gostaria até que o CPT me 

cobrasse isso. Pode cobrar mesmo.  

 Nós, servidores públicos, temos essa obrigação. Infelizmente, nós não 

fazemos mais porque faltam recursos. Como bem o nosso colega falou aqui, a 

nossa Delegacia de Lábrea deve sofrer um reforço. 

 A Delegacia de Lábrea, cidade que tem aproximadamente 40 mil habitantes, 

conta com 5 policiais civis e 49 policiais militares para exercerem todas as funções, 

de guarda de trânsito, de policial. É uma situação delicada. 

 O que me deixa mais preocupado é que isso não é só afeito à Polícia Civil, 

mas a todos os órgãos. O colega lá tem sete policiais. Polícia Federal tem sete 

policiais. Não sei sobre o IBAMA e os outros órgãos, mas acredito que, com a união 

de todos esses órgãos, otimizando recursos... Quando se fala em recursos é um 

deus nos acuda. Corre todo mundo. Corre Governo Federal, corre Governo 

Estadual, mas acho que, otimizando esses recursos, nós poderemos, com certeza, 

dar paz para aqueles cidadãos que vivem na floresta, aos povos da floresta.  

 Como bem falei, eu fui criado no interior e sei que muitas vezes as pessoas 

que realmente habitam são expulsas da área, em razão do poder econômico e em 

razão também, Deputado, da falta de assistência do próprio Estado. 

 Eu me coloco à disposição na Secretaria de Segurança para quaisquer 

esclarecimentos. 

 Tenho certeza de que, independentemente de atribuição, porque eu já 

conversei com o pessoal da Pastoral, a questão da proteção passa por regras, 
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passa por lei. Então, eu não posso dispor de um policial a meu bel-prazer por um 

crime de ameaça — a maioria deles são ameaças que futuramente se convertem em 

homicídio. Não posso colocar um policial à disposição, mas acredito que, através de 

uma determinação do Poder Judiciário, a gente possa servir. Independentemente 

disso, já me comprometi com ela. Assim que as pessoas estiverem no território do 

Amazonas, nós iremos dar proteção, não a proteção pessoal de 24 horas, mas 

aquela proteção de ir à casa, de vigiar, uma proteção vigiada. 

 Então, eu agradeço, e agradeço também em nome do Secretário de 

Segurança do Governo do Estado do Amazonas. 

 Com certeza, se nós tivermos essa parceria e essa união com os órgãos 

federais, nós poderemos fazer um grande trabalho no SINDILÁBREA e manter a 

paz. 

 Muito obrigado. (Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Domingos Dutra) - Obrigado, Dr. Frederico. 

 Eu vou conceder a palavra à Deputada Janete, autora do requerimento em 

ambas as Comissões. Solicito que quem queira usar da palavra após a fala da 

Deputada peça à assessoria que providencie sua inscrição. 

 Registro a presença da Dra. Heloisa porque agora é que me lembrei. Fiquei 

olhando, olhando, até que o computador recuperou. (Risos.) 

 Obrigado a todos pela presença.  

 Depois dos inscritos, se houver inscritos, quero fazer alguns esclarecimentos, 

algumas perguntas e encaminhamentos. 

 Com a palavra a Deputada Janete.  

 A SRA. DEPUTADA JANETE CAPIBERIBE - Sr. Presidente, Deputado 

Domingos Dutra, da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, representantes, 

quero agradecer. 

 Como estou copresidindo esta sessão de audiência pública, em conjunto com 

o Deputado Domingos Dutra, pela Comissão da Amazônia, quero agradecer as 

exposições de cada um daqueles que representam o Governo Federal nesta sessão 

de audiência pública. Quero agradecer à Nilcilene, com quem tive oportunidade de 

trocar algumas palavrinhas antes do início dos trabalhos. 
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 A Nilcilene me falava da sua tristeza, da sua preocupação porque ela está 

fora da sua região, fora da sua casa, longe de sua família. É claro que ela está sob 

proteção da Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República, 

mas, mesmo assim, está muito triste. Sua vontade é retornar às suas atividades do 

dia a dia. 

 Eu entendo, Nilcilene, que viver exilada, com a sua vida protegida, já é um 

passo, mas não é tudo. Ser exilada de sua terra... Eu fui exilada 9 anos do meu 

País. Vivi 9 anos em vários países e sei o que sentimos nesse momento.  

Eu não vou aqui me reportar à companheira que foi morta para dizer: “Não, 

você tem que se conformar porque aí sua vida tem que ser mantida”. Não. Nada 

disso!  

O que eu quero é que, como resultado desta reunião de audiência pública, 

Nilcilene, você, a Marta, que representa a Pastoral da Terra, que traz dados terríveis 

para a sociedade brasileira, para este Parlamento, para o Governo Federal, para o 

povo dos três Estados, Amazonas, Rondônia e Acre... 

 São alarmantes os dados que a CPT traz. O número de ameaçados de morte 

no Amazonas cresceu 60% em 2011. Ao todo, 40 pessoas estão em risco de vida 

por causa dos conflitos agrários, dos crimes ambientais, sendo que em 17 

Municípios do sul do Estado há uma concentração. Pudemos constatar nas 

exposições nessa região de fronteira dos três Estados.  

 Em 2010, o número de ameaçados de morte era 30. Desde 2007, 7 pessoas 

foram mortas por denunciarem os crimes ambientais e de propriedade de terra no 

sul do Amazonas.  

Quando o doutor representante do Governo, Frederico de Sousa Marinho, 

fazia a sua exposição, e eu olhava para a situação de cada um dos 40 ameaçados 

de morte e dos sete que foram mortos. Quer dizer, é inadmissível uma situação 

dessas no nosso País. 

Eu quero dizer a todos vocês do Governo Federal, os senhores que aqui 

fizeram as exposições, que eu fiquei animada, porque começamos a denunciar da 

tribuna da Câmara, desde o mês de maio, essa situação de violência. E no dia 9 de 

maio veio um grupo de Lábrea, lá do sul do Amazonas, de Manicoré, Boca do Acre, 
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para ser recebido em vários órgãos do Governo Federal. Eu não tenho lembrança, 

mas eles tiverem dificuldade de ser recebidos. 

Anima-me muito o relato feito pelo representante da nossa Ministra-Secretária 

dos Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, que é uma 

defensora aguerrida dos direitos humanos da nossa população, como um todo, em 

todas as áreas. E a ideia que ficou da sua exposição me animou muitíssimo, porque 

eu vejo que há uma ação, Sr. Igo Martini, da Coordenação Geral do Programa de 

Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos da Secretaria de Defesa dos 

Direitos Humanos da Presidência da República, que foi instituída em 2007 pelo 

Presidente Lula, e segue agora com a Presidenta Dilma, com a força de que a 

grande comandante é a Secretaria Ministra Maria do Rosário. 

Então, se eu bem me lembro, você apresentou a necessidade de uma ação 

articulada, e eu até sugiro, se não for apresentada aqui, coordenada pela Secretaria 

dos Direitos Humanos, que é da Presidência, o Gabinete da Presidenta da 

República, à qual se unirá o Governo Federal como um todo para tratar dessa 

questão com muita força, com muito compromisso com a Nação brasileira, com o 

povo brasileiro, com o povo da Amazônia e o desse Estado. 

Eu estava na Rio+20 e viajei por causa desta audiência pública. Eu vim aqui 

porque lá estamos discutindo a sustentabilidade nas ações de cada Estado nacional 

— são mais de 160 países que estão na Rio+20 debatendo o combate à pobreza, o 

direito à segurança alimentar —, e aqui estão aqueles que produzem alimentos para 

nós, estão aqueles que precisam da manutenção do meio ambiente, junto com a 

ciência e a tecnologia, os arranjos produtivos, para a utilização dos recursos que a 

floresta, todos os produtos que a Marta, da CPT, citou aqui, agindo aí no coração da 

Região Amazônica. 

E eu tenho certeza que o entendimento é que a floresta em pé e as águas 

não poluídas são a garantia dos direitos humanos, da sobrevivência, não só das 

populações que estão nesse meio, mas de todos aqueles que vivem nos nove 

Estados da Amazônia e nos Estados deste País todo e fora do nosso País, na 

Europa principalmente, de a gente poder agregar valor, mas também dividir o 

resultado desse lucro entre todos, entre as populações que estão aí no meio. 
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E essa situação de banditismo, de retirada desenfreada da madeira, das 

castanheiras... É um crime você retirar uma castanheira quando da castanha, que é 

uma riqueza, pode sair o enriquecimento das crianças, dos jovens, das mulheres, 

dos homens e dos idosos que estão no meio dessa riqueza. 

No Pará, foram derrubadas quase todas as castanheiras. Elas estão em 

Rondônia, no Amazonas, no Amapá, no Acre. Mas se continuar esse desmatamento 

desvairado, não haverá mais castanha no Brasil e no mundo inteiro. A castanha que 

é usada nos produtos de beleza da Natura, nos cremes, nos sabonetes, em tudo 

isso, é uma riqueza muito grande. Não é porque os senhores são do Ministério da 

Justiça, de outros órgãos que não o Ministério da Agricultura, órgãos florestais, 

enfim, que não percebam o que significa, o que representa para as populações da 

Amazônia, para o povo brasileiro, essas riquezas que temos na região. 

Deputado Domingos Dutra, quanto ao acatamento da sugestão do 

representante da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, pelas fisionomias eu 

pude perceber que é bem aceita a proposta de coordenar, junto com outros órgãos 

do Governo Federal, um processo de aceleração para solucionar o terrível problema 

que atinge as populações no sul do Estado do Amazonas. 

Eu sugiro, Sr. Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, 

encaminharmos o requerimento de informações em que solicito informações para as 

duas Comissões ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e ao INCRA, uma vez 

que eles não se fizeram aqui presentes. São exatamente os dois responsáveis pela 

manutenção da castanha, para continuarmos passando os cremes da Natura, no 

rosto, na barriga, durante a nossa gravidez, não é verdade? 

Por isso, Sr. Presidente, iremos fazer esse encaminhamento, para que eles 

informem as Comissões quais as ações previstas por esses dois Ministérios para 

essa situação. Acho uma deselegância o não comparecimento deles, e até um 

desrespeito. Nós podemos solicitar por meio de convocação, aí o Ministro é obrigado 

a vir, mas nós educadamente os convidamos, e eles aqui não compareceram. 

Também vou disponibilizar relatórios e anexos às autoridades: cooperação do 

grupo de trabalho do Governo Federal para a regularização fundiária da região e 

escolha de um órgão coordenador; supressão dos planos de manejo para a região 

dados para o Governo do Estado; fortalecimento do serviço de segurança pública na 
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região; pedido de apoio dos Estados ao Governo Federal — aqui estão três Estados, 

e foi muito boa a exposição do Secretário do Estado do Amazonas —; investigação 

imediata e conclusão dos inquéritos policiais. Essa ação cabe às áreas judiciária e 

federal, Deputado Domingos Dutra. Segundo o relatório do representante do 

Governo do Amazonas, cabe à Polícia Federal investigar quem são os financiadores 

das atividades dos ilícitos. Os senhores aqui já se manifestaram a respeito dessa 

necessidade. Eles praticam uma ilegalidade e recebem financiamentos do BNDES, 

da SUDAM, o que é um absurdo. 

Enfim, trazer para cá esse resultado da área policial, da área de inteligência 

investigativa. A Comissão acompanhará as ações. Gostaria de ser informada, nos 

próximos 30 dias, e a cada mês, das ações do Governo Federal e do Estado do 

Amazonas aqui representado. 

Nós, a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão da Amazonas e os 

titulares dos órgãos federais, reforçaremos o pedido de informações para a solução 

dos conflitos. 

Eu quero também entregar a V.Exa., Deputado Domingos Dutra, um relatório. 

muito importante. Lembro que quando V.Exa. presidia uma audiência pública na 

Comissão, com a participação de um grupo de camponeses, extrativistas, 

assentados daquela região, inclusive a CPT e organizações que atuam junto 

àquelas pessoas, foi sugerido um relatório detalhado do que lá vinha acontecendo. 

Eu entrego o relatório produzido por todos os atores que estiveram naquela 

reunião, no dia 9, e relataram os conflitos fundiários, a violência e a ameaça aos 

direitos humanos no sul da Amazônia. Esse relatório, Dr. Igo, será entregue também 

à Secretária Nacional de Direitos Humanos, para que dele tome conhecimento e 

sejam adotadas providências. Eu tenho aqui algumas cópias. Se for preciso, solicito 

à minha assessoria que providencia mais cópias. Estamos dando, portanto, 

visibilidade ao relatório. 

Sr. Presidente, conto com o seu apoio para que realizemos em conjunto... 

ainda não terminou esta reunião de audiência pública. Estamos aqui à disposição 

das pessoas do sul do Amazonas e também do Governo Federal para, em conjunto, 

buscarmos a solução para a situação de violência dos direitos humanos que vive a 

população naquela região. 
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Quero parabenizar a nossa colega Maria do Rosário que se destaca pelo 

esforço que faz. S.Exa. tem uma equipe que a acompanha nas situações de 

violência dos direitos humanos em que ela é solicitada, como Estado brasileiro, para 

resolver. 

Obrigada. (Palmas.) 

O SR. FREDERICO DE SOUSA MARINHO MENDES  - Deputada, eu gostaria 

de fazer duas recomendações: primeira, se possível, que seja encaminhada à 

Secretaria de Segurança a relação de todas as pessoas ameaçadas e se elas 

fizeram efetivamente o registro em alguma delegacia do Estado do Amazonas. Há 

necessidade de que seja feito o registro na delegacia. 

Marta, quanto às pessoas enumeradas pela senhora que estão sendo 

ameaçadas, quero saber se efetivamente alguma delas fez o registro em alguma 

delegacia no Estado do Amazonas. Muitas vezes as pessoas fazem o registro em 

Porto Velho e querem que a polícia do Amazonas tome providências. Então, há um 

conflito. É inviável. 

Quero também dizer ao colega Wellington que a Secretaria de Segurança, a 

Polícia Civil é dotada de um grupo especial, o Grupo Fera. Nós nos colocamos à 

disposição do senhor. Quando estiver fazendo essas investidas, teremos o maior 

prazer em dar apoio à Polícia Federal, até porque o Dr. Sérgio, que é o 

Superintendente, é um parceiro nosso, sempre apoiou nossas iniciativas. Havia, 

inclusive, falado com ele a respeito de uma operação integrada lá. E ele me 

informou: “Olha, Frederico, a circunscrição de lá é de Porto Velho, não é minha. Mas 

eu terei o maior prazer, dentro das minhas limitações, em participar da operação.” 

A SRA. DEPUTADA JANETE CAPIBERIBE - Eu tenho uma sugestão, Sr. 

Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Domingos Dutra) - Pois não, Deputada 

Janete. 

A SRA. DEPUTADA JANETE CAPIBERIBE - Sr. Frederico de Sousa 

Marinho Mendes, eu vejo que há uma ação no Estado do Amazonas, em Rondônia e 

no Acre. Eu pergunto se seria possível, ao senhor que se faz presente, uma vez que 

o seu Estado está em evidência, mesmo que sejam regiões fronteiriças, com outros 
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dois Municípios, capitanear ação coordenada em conjunto com a Secretaria de 

Segurança de Rondônia e do Acre para acompanhar esses... 

O SR. FREDERICO DE SOUSA MARINHO MENDES  - Eu gostaria de 

informar também, já estava me esquecendo, mas está num breve relato que fiz, que 

por intermédio do Secretário de Segurança, por sugestão do Desembargador 

Gercino, Ouvidor Agrário, já disponibilizamos a nomeação, via portaria, de dois 

delegados, para cuidar exclusivamente dos conflitos agrários no sul de Lábrea. 

Seriam os delegados de Humaitá, em razão da localização geográfica, e o de 

Lábrea. Posso encaminhar essa portaria posteriormente aos senhores. 

Eu também já me antecipei ao que está ocorrendo. Quanto a essa solicitação 

via ouvidoria agrária — os colegas, é o caso do Marley e da Nilcélia, que 

recentemente estiveram lá comigo, verificando que é competência de outros Estados 

—, estou enviando via Polinter, a fim de que tome providências naquele Estado de 

origem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Domingos Dutra) - Obrigado. 

Vou conceder a palavra ao último inscrito, Araju Sepeti, líder guarani. 

O SR. ARAJU SEPETI  - Boa tarde. Deputada Janete Capiberibe, nossa irmã 

de sangue, de origem. Nós, indígenas, temos orgulho de ela ser nossa 

representante na Casa, o nosso guerreiro, Deputado Olívio Dutra... Desculpe, Olívio 

Dutra é lá do Sul. Deputado Domingos Dutra... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Domingos Dutra) - É uma honra me 

comparar com o Olívio. 

O SR. ARAJU SEPETI  - Ele é branco, e tem o Olívio Dutra de origem guarani 

também. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Domingos Dutra) - A explicação dos 

sociólogos diz o seguinte: na época da escravidão, nós, descendentes de escravos, 

recebíamos o sobrenome dos donos da fazenda. Por isso que existem poucos 

brancos e muitos negros. No meu caso, a maioria de Dutra é negra e a minoria é 

branca. Acho que lá atrás adquirimos o sobrenome de um Dutra branco. 

O SR. ARAJU SEPETI  - É um nome para diferenciar do povo. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Domingos Dutra) - É uma forma de garantir a 

propriedade. Além do ferro, de assinar a orelha, colocava-se o sobrenome das 

famílias, para garantir a propriedade dos escravos. 

O SR. ARAJU SEPETI  - Obrigado. 

Pessoal do IBAMA, Sr. Secretário e todos aqui presentes, o meu nome é 

Araju Sepeti, sou líder guarani, sou morador do setor Noroeste. O senhor conhece 

muito bem porque, no dia 11 de novembro do ano passado, esteve junto com a 

gente lá, no maior conflito que teve aqui em Brasília, em respeito aos indígenas, 

tirando do acampamento os indígenas revolucionários. 

E a gente fica indignado com o que acontece neste País. O momento que a 

gente tem vivido neste País... muitos falam em conquista, mas infelizmente a gente 

está vendo um retrocesso. Está parecendo um Brasil Colônia, terra de ninguém, só 

manda aquele que tem punho mais forte, não respeitam terra indígena, não 

respeitam Quilombolas, não respeitam terra de pequenos proprietários, tanto na 

Região Amazônica quanto em qualquer região do País. Isso aconteceu na época 

dos meus avós, dos avós de todos vocês aqui, e continua. 

Eu fico feliz por vocês dois estarem aqui presentes. Eu estou aqui um pouco 

emocionado porque a gente vem recebendo ameaça, agressões, tanto lá na base, 

quanto aqui na cidade. Eu mesmo fui motivo de ameaça, porque mataram um amigo 

da gente, que é guarani, morador da FUNAI. Há mais de 3 anos morava na FUNAI. 

Em 2009, lá no Sol Nascente, na Ceilândia, ameaçou todos os indígenas, 

principalmente a mim, porque eu não tive medo, corri atrás, junto com outros 

companheiros. Aqui está o Carlos Pankararu, que sabe, que estava junto também. 

Colocamos na cadeia. Pegou 16 anos cada um. E eu vivo em constante vigilância, 

porque eles são bandidos, e são covardes. Se eles tivessem coragem de vir cara a 

cara, a gente não tem medo, porque a gente nasceu para morrer uma vez. Mas a 

gente não nasceu, também, para morrer da forma que eles fazem, matando a gente 

como matam gado. A nossa amiga aqui, eu me solidarizo com a causa que ela tem 

passado, a ameaça. Não estou lembrado o nome dela. 

A SRA. DEPUTADA JANETE CAPIBERIBE - A Nilcilene. 

O SR. ARAJU SEPETI  - Pode saber, companheira, sei que você tem sangue 

indígena também, sei que você não tem medo. Erga sua cabeça, porque nós, que 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Conjunta - Amazônia / Direitos Humanos e Minorias 
 Número: 0902/12  19/06/2012 
 
 

 49

somos o povo que tem tanto sofrido, os primeiros a sofrer aqui nas Américas... Em 

segundo, vieram os negros. E a gente tem que caminhar junto, de mãos dadas, e 

agradecer aos brancos também, que estão caminhando junto com a gente. A gente 

não está aqui para classificar a, b ou c, mas sim para ser forte, o povo brasileiro, 

independente de que origem ele tenha. E vamos levantar a cabeça, nos erguer, 

fortalecer o nosso movimento, porque não pode ficar do jeito que está. 

Na região do Pará, em regiões de vários outros locais, tem a chamada quebra 

do milho. O pessoal lá acha que matar gente é como matar mosquito. E a gente não 

pode deixar que isso aconteça. 

Eu vi a coragem e a bravura do delegado. Ele é grande como eu, mas, em 

coragem, nós somos gigantes. Não tenha medo. Tupã está com o senhor. Tupã está 

com todos aqui. Aquele que defende aquele que necessita de proteção... Tupã 

nunca, jamais, vai deixar alguém tocar no senhor ou naqueles que estão nos 

defendendo. Pode crer. Aquele que vier para derrubar o senhor, ele vai cair primeiro. 

Não é o senhor que vai derrubar. É Tupã. 

Então, estamos aqui, nós indígenas, estão aqui os nossos irmãos Caiabi e 

está aqui o Carlos, da etnia Pankararu, nós sabemos o que nós passamos. A última 

agressão que eu sofri foi no STF. A nossa irmã aqui sabe. Eu estive no gabinete do 

Senador, que é esposo dela. Ele está solidário. No dia 9 vai ter audiência pública 

para relatar sobre isso, terras indígenas e agressões aos indígenas. 

O que ocorre? Lá é um local, eles dizem que é a Corte brasileira, que é para 

respeitar a Constituição. O local que menos respeita a Constituição é o STF — 

Supremo Tribunal Federal. Há um sistema que eles colocam errado, o negócio sobre 

as cotas. Nós não somos contra as cotas. Nós somos a favor de cotas que sejam, 

de fato, a favor daqueles que são necessitados. E eles falam em cota racial. Não 

deveria ter raça. Raça é só a raça humana. Mas já que classificaram raça, tem que 

ter raça indígena, raça negra e raça branca. É desses três que foi composto o Brasil: 

índio, branco e negro. E eles lá querendo colocar cota só para negros. Nada contra 

os negros, como eu tenho falado, o senhor sabe que nós temos caminhado juntos. 

Mas alguns envergonham os próprios negros, porque querem colocar uma coisa só 

para uma raça. Então, se é para colocar, coloquem para todos. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Conjunta - Amazônia / Direitos Humanos e Minorias 
 Número: 0902/12  19/06/2012 
 
 

 50

E a gente foi manifestar o direito de todos, e eles me agrediram, me 

arrancaram à força de lá, e me jogaram como jogam peixe. Acho que o senhor já viu 

aquelas pescas esportivas. Não é nem pesca para vender, mas aquelas pescas 

esportivas. Pegam o peixe e dizem: “Não, vamos soltar”. E jogam de qualquer jeito. 

Me jogaram lá na Esplanada dos Ministérios, lá no Supremo Tribunal Federal. 

O que ocorre? Não podemos deixar isso acontecer. Se aqui, de frente para o 

poder, estão agredindo a gente, imaginem longe, onde a gente não pode gritar e 

ninguém pode ouvir. 

Eu clamo a todos vocês, que são autoridades, seres humanos, filhos de Tupã, 

que não deixem essas agressões acontecerem. Nós, populações indígenas, 

estamos solidários a vocês. Se precisarem da gente para dialogar, correr atrás, para 

tentar resolver esses problemas, procurem a gente, procurem as lideranças 

indígenas, procurem os anciões, os mais velhos, e os guerreiros que a gente tem. 

Os guerreiros não são para brigar, mas sim para lutar pelos direitos de cada um. Nós 

vamos estar junto com vocês. E, desde já, eu agradeço, em nome de Tupã, que 

abençoa a todos. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Domingos Dutra) - Obrigado, Sr. Araju 

Sepeti, líder Guarani. 

O último é o Sr. Carlos Pankararu. 

O SR. CARLOS PANKARARU  - Boa tarde para todos que aqui se 

encontram, nossos parentes indígenas, nossos irmãos Deputados, Parlamentares, e 

todos que aqui se encontram. Eu sou Carlos Pankararu, da etnia Pankararu, 

fundador do Movimento Indígena Revolucionário. Ficamos acampados aqui na 

Esplanada. Acredito que todos devem ter conhecimento. Ficamos uns 7 meses 

ocupando a frente do Ministério da Justiça, do Congresso Nacional, em busca de 

salvar o único órgão que temos, governamental, que se chama FUNAI. 

Muitas pessoas que não entendem podem pensar que estávamos brigando 

contra a FUNAI. Na verdade, nós não estávamos brigando contra a FUNAI. A FUNAI 

já estava sendo fechada, de forma que não tínhamos conhecimento de como estava 

sendo conduzida a coisa. 

Assim como em Recife, em que a administração de Pernambuco fechou, 

assim como Goiânia e outras, sem consultar as populações indígenas, sem o nosso 
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conhecimento, como Porto Velho, Rondônia e outras. No Paraná, com as duas 

últimas administrações que tinha. Então, isso nos trouxe aqui, a fim de nos unirmos 

para tentar salvar a FUNAI. Na realidade, queriam mesmo acabar com ela. Há um 

projeto em que querem transformá-la em Secretaria, projeto esse que está no 

Senado Federal. 

O medo de perdermos o único órgão que tínhamos é que fez com que nós 

fizéssemos aquilo. Não estávamos contra a FUNAI, mas sim contra os corruptos que 

estavam ocupando a FUNAI, agindo de forma ilegal, sem consultar as populações 

indígenas, como manda a Constituição brasileira, a Convenção 169. Isso fez com 

que tivéssemos de brigar para tentar salvá-la, e não dizer que estávamos contra ela. 

Não era essa a realidade. 

Viajei esses dias para a Região Amazônica. Fiquei triste ao ver uma situação 

gravíssima dentro da capital do Amazonas, onde há um acampamento indígena com 

mais ou menos 800 índios em barracas de lona por trás do aeroporto. Quer dizer, se 

o índio amazonense, onde está, na maior floresta do Brasil, considerado até o 

Estado mais rico do Brasil em rios, em caças, em sementes, em peixe, está numa 

situação de miséria daquela, imaginem as outras tribos do Brasil afora! 

Para mim é uma das maiores provas da falta de atenção com as populações 

indígenas, sem contar os fazendeiros, sem contar os posseiros que invadem as 

terras indígenas, que matam os índios por causa de terra, por causa de ouro, por 

causa de minério e tudo isso. Temos também o descaso do Governo com a 

população indígena do Brasil. 

Além disso, vimos muitas outras coisas que não estão corretas, do meu ponto 

de vista. Temos que começar a mudar daqui dentro desta Casa, por meio dos 

nossos Parlamentares. Que não seja simplesmente uma reunião só para ouvir, 

entrar por um ouvido e sair pelo outro e não dar resultado algum. 

O pessoal fala que não somos mais tutelados desde a Constituição de 88. 

Dizem que a tutela do índio não existe mais. Acho que sim. Por quê? Porque há 

muitos índios presos. Talvez estavam fumando um cigarro de maconha, não 

precisavam nem estar vendendo a maconha. Mas quem deveria estar preso seria o 

traficante, e não quem estava fumando a maconha ou o que seja. Outro, porque, 

talvez, por necessidade, pegou uma galinha de um vizinho, de um fazendeiro, e 
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comeu, porque estava com fome e sua terra está tomada, sem caça, sem apoio 

algum do Governo. Então, por crimes bobos, eles podem ser presos. 

Porém, não foi votado ainda o novo Estatuto. Se não somos mais tutelados 

pelo Governo Federal, nós somos tutelados por quem, então? Por enquanto ainda 

há um Estatuto tramitando aqui na Câmara, que não foi votado. Se o antigo Estatuto, 

em que havia a Lei 6001 que dava essa proteção, não existe mais, quem é que está 

nos governando? Estamos sendo tutelados por quem, se não existe mais e se o 

outro ainda não foi votado? 

Uma outra coisa, do meu ponto de vista, que temos de tomar providência é 

que dizem que somos capacitados. Nós somos capacitados? Somos capacitados 

para irmos preso quando errar, somos capacitados para, se houver um estupro, 

sermos punidos, somos capacitados para tudo aquilo que não presta, mas não 

somos capacitados para assumirmos as nossas organizações. 

Quem já viu um índio ser Presidente da FUNAI, na vida? Nós não somos 

capacitados para esse tipo de coisa. Nós não somos capacitados para assumirmos 

os nossos territórios. Quer dizer, quando nós não éramos capacitados, era esperado 

que os territórios indígenas fossem territórios da União, mas, se somos capacitados, 

por que a União tem que tomar conta e ainda ser a guardiã dos territórios indígenas? 

Entrega a FUNAI para o índio! Entrega os territórios indígenas para eles, que têm 

capacidade, agora, de cumprir isso! Que se faça algumas leis que digam: “O 

território é seu, é de tal tribo! A demarcação é toda sua.” A única coisa que o índio 

não pode fazer aqui é vender para ninguém. É deles, para eles, e acabou. Nós só 

somos capacitados para aquilo que não presta? É isso que eu quero. 

 Agradeço pela atenção de vocês. Pensem direitinho no que eu disse. Existem 

dois conselhos tramitando aqui no Congresso Nacional. Um se chama Comissão 

Nacional de Políticas Indígenas, CNPI, formada pelas organizações e o próprio 

Governo. Existe o Conselho Nacional de Direitos Indígenas, CNDI, que está no 

Direitos Humanos do Senado Federal. Esse conselho é formado só por Lideranças 

Indígenas, por caciques. Eu não sou contra que a CNDI vá para frente, tramite. Por 

enquanto, ela está parada aqui na Câmara, mas queremos que o nosso vá para 

frente, por que o nosso é diferenciado, é das Lideranças indígenas, é onde o índio 

pode ter voz. Por quê? Porque é um conselho onde todos estão unidos para falar 
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por si, para falar daquilo que eles acham que está errado. É diferente da CNPI, que 

é formada pelas organizações e pelo Governo. Eles não sabem o que nós sofremos. 

Eles não passam o que os índios passam dentro das comunidades. Queremos o 

apoio de vocês também para que esses dois conselhos andem. Queremos que o 

Conselho Nacional de Direitos Indígenas vá para frente, ande, porque é uma 

organização onde o índio unido vai ter voz para falar por eles próprios. 

 Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Domingos Dutra) – Obrigado, companheiro 

Carlos. 

Eu gostaria de sugerir o seguinte: a assessoria da Comissão vai tentar fazer 

um resumo das sugestões dadas. Proponho, se a Mesa e a Deputada Janete 

Capiberibe concordarem, que possamos marcar após o recesso, porque a semana 

que vem praticamente está paralisada. O recesso começa dia 16. Sugiro que 

juntemos pelo menos parte dos que estão aqui para examinarmos todas as 

propostas que surgiram. Eu acho que é importante fazer uma audiência pública das 

duas comissões na região. A presença dos Deputados Federais e dos órgãos 

públicos federais serve para pelo menos colocar os caras para correr por um tempo. 

Eles se espantam quando a Câmara se desloca, mobiliza-se a estrutura de Estado e 

dá mais ânimo à população. 

Sugeriram aqui criar um grupo de trabalho integrado, como disseram o 

Secretário do Amazonas, a Deputada Janete Capiberibe e os demais, para ver se o 

Governo, o Poder Executivo cria uma estrutura integrada, juntando todos os órgãos, 

para potencializar o pouco que têm. Todos os órgãos têm carência de recurso e de 

pessoal numa região extremamente extensa. 

É preciso que se amadureça esse grupo institucional, evidentemente que 

passa por toda burocracia do Governo, passa por determinação política da 

Presidente ou de quem opera por ela e passa também por estrutura humana e 

material, mas isso não dá só para aprovarmos. Aí vêm outros assuntos, outros 

problemas e vão sepultando as ideias principais. 

Eu sugiro que possamos nos reunir num grupo de trabalho nosso. É 

importante verificar a estrutura orçamentária desses órgãos. Cito o caso do Chico 
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Mendes, que tem esse conjunto de área de preservação, sem avançar, sem 

solucionar, sem nada. 

 Quanto ao problema fundiário, já existe o Terra Legal, criado pelo Presidente 

Lula só para solucionar isso. Existe o INCRA e uma série de órgãos federais. É 

preciso que esses órgãos se encontrem, que haja planejamento e ações. 

 Existem horas que ficamos muito angustiados, como a companheira que 

chorou. Eu vejo que no meu Estado há o Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Conselho Municipal de Meio Ambiente, 

Conselho Estadual de Meio Ambiente — e a devastação continua! Se existem leis e 

órgãos, por que o problema continua? É preciso realizarmos esse encontro. 

Há uma série de projetos. Nós aqui somos, companheiros indígenas, minoria. 

Mesmo enquanto minoria, nós estamos aqui sempre vigilantes para barrar os 

projetos que são contrários aos índios, aos negros, aos ciganos, como a PEC nº 

215, que proíbe qualquer tipo de demarcação de terra indígena, quilombo e 

preservação. Existem vários projetos de decreto legislativo para anular decretos 

presidenciais de áreas de preservação e assim por diante. Ao mesmo tempo, nós 

estamos aqui articulados para fazer avançar aquilo que nos interessa. 

 O Deputado Padre Tom, que é Vice-Presidente desta Comissão, preside uma 

Comissão Especial só sobre a questão do direito indígena, o Estatuto e assim por 

diante, mas nós temos um problema que só será resolvido com a cidadania. Na 

democracia, algumas coisas ainda se resolvem pela bala, mas nós queremos 

resolver pelo voto, pela participação.  

 Se, durante o período eleitoral, aqui nós somos sempre minoria e aqueles que 

são contra os índios, contra os agricultores, contra os pescadores são maioria, nós 

vamos estar sempre nesta agonia. Então, eu tenho sempre falado que o movimento 

social organizado, as lideranças têm que resolver esse nó. Por que a gente passa 3 

anos e 11 meses brigando, matando, esfolando, enfrentando latifúndio — e junta 

igreja, e junta sindicato, e junta sem-terra, e junta sem-teto, e junta índio — se, 

quando chega na época da eleição, para construirmos poder para nós e enfraquecer 

o poder deles, são eles que saem fortalecidos e nós cada vez menores?  

Há algo que deve ser refletido pelo movimento social e não só por aquele 

trabalhador, por aquele eleitor que está solto, mas muitas vezes pelas lideranças 
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que, por mil motivos, por promessa, por grana, por relações variadas, na hora da 

eleição, estão do lado do adversário. Então, fica difícil. Se nós quisermos abacate, 

plantemos abacate. Não vamos plantar manga de péssima qualidade e querer colher 

abacate, porque isso não acontece. 

 Então, esse é um problema de cidadania. Nós aqui somos minoria, mas nós 

somos verdadeiros batalhadores para barrar um monte de projetos contrários e para 

fazer avançar aqueles projetos que são nossos. Eu sugiro que todos esses projetos 

fiquem neste grupo de trabalho. 

 A questão do serviço de inteligência é fundamental. Sem inteligência, nós não 

conseguimos combater o crime organizado. Esse é um assunto delicado, que tem de 

ser tratado não de forma pública com os órgãos de segurança, para saber como se 

organiza, como vai ser feita a integração, mas é fundamental para poder dar 

instrumento para a polícia ostensiva. Está aqui anotado. 

 A questão da estrutura do serviço de justiça. No Maranhão, nós somos 217 

Municípios, sendo 120 comarcas. O resto é termo. Imaginem como é o serviço de 

justiça no Amazonas. Há comarca em todo canto? O juiz vai todo dia ou só vai terça, 

quarta ou quinta? O promotor está lá? Existe defensor público para atender? Se a 

gente não pensar essa estrutura completa, a pistolagem avança e mata, porque não 

tem delegado, não tem policial capacitado, não tem equipamento para produzir um 

bom inquérito, não tem defensoria pública, o promotor não está na comarca, o juiz 

não está lá sexta, sábado, domingo, segunda. Então, nós temos que pensar também 

essa estrutura e colocar que o acesso à justiça tem que ser um indicativo de 

qualidade de vida, tem que ter comarca em todo lugar, tem que ter promotor em todo 

lugar, tem que ter defensoria pública.  

 O Secretário do Amazonas falou aqui sobre a dificuldade de deslocamento. 

Se for de barco, o cara morre não sei onde porque até chegar lá leva um mês e o 

corpo já vai ter apodrecido. Então, existem viaturas, helicópteros para poder 

deslocar? Se não tem, como fazemos para ter? Existem embarcações velozes? 

Para ir de barco, não há condição. 

 Então, o que eu estou propondo? Que a Comissão de Direitos Humanos e a 

Comissão da Amazônia marquem uma reunião de trabalho para que, com todas as 

ideias que foram dadas, encaminhemos algumas. Eu tenho muito interesse em fazer 
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audiência na região, porque sou defensor de que a Comissão de Direitos 

Humanos... É bom fazer audiência aqui, mas o melhor é nos deslocarmos para lá 

onde as violações acontecem. É lá que vamos ter a dimensão política, social, 

geográfica, ambiental das violações. Infelizmente, aqui, a Comissão não tem 

autonomia, porque nós temos 10 mil reais por mês. Como a Comissão aumentou o 

volume de atividades, já estouramos o recurso do semestre inteiro, mas é 

importante, no sul do Amazonas, fazer uma audiência conjunta, uma diligência para 

termos uma dimensão maior e dar um apoio a essas lideranças que estão 

ameaçadas. 

 A companheira Nilcilene me disse aqui que quer voltar para a região dela. 

Esse é um assunto. Como é que trataremos isso, daqui a pouco, com a Secretaria 

de Direitos Humanos, como é que garantiremos o retorno dela? Ela quer voltar, está 

distante da família, deve estar sofrendo problemas psicológicos etc., mas é um 

assunto que temos de tratar daqui a pouco. Como é que podemos garantir? Há 

condições de garantir? 

 Então, eu queria sugerir isso para marcarmos uma data, se a Deputada 

concordar, os demais. A gente agenda, para pegarmos todas essas ideias e verificar 

o que é possível, em que prazo e quem executa, para não ficar aqui só, como disse 

o Pankararu, no diagnóstico, no lamento. Amanhã vem outro problema, a gente se 

envolve no problema novo e o problema antigo vai sendo sepultado por conta de 

vários motivos.  

 Concedo a palavra à companheira da CPT. Depois concederei aos demais 

por um breve tempo, para concluirmos a audiência. 

 A SRA. MARTA VALÉRIA DE ANDRADE CUNHA SPONTON  - Então, eu 

gostaria de sugerir também a inclusão da justiça. Eu não sei de que forma. No caso 

que o Dr. Frederico citou, do sul de Canutama, a juíza de Canutama deu uma 

reintegração de posse numa terra federal. A mesma coisa ocorreu com a juíza de 

Lábrea, na época, em 2006, que concedeu uma reintegração de posse onde hoje é 

o PDS Gedeão. Então, essa área toda era federal. Nós denunciamos a juíza para o 

Conselho Nacional de Justiça e ela disse que errou, porque ela achava que Ikiri e 

Ituxi era a mesma coisa. Ou seja, só para vocês terem uma ideia, todas as 

reintegrações últimas que ocorreram foram dadas por juízes de comarcas em áreas 
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federais. Então, eu acho que é importante trazer isso para o presente para saber a 

jurisdição também, porque isso tem dado um problema muito sério. Na última 

audiência que tivemos em Manaus, o Desembargador Gercino exatamente aí que 

atuou. Ele disse: como a juíza de Canutama pode dar a reintegração numa área? 

Então, ele teve que encaminhar. Enquanto isso, a reintegração já tinha sido 

cumprida.  

Acho que é importante trazer isso presente e eu gostaria também, em relação 

ao ICMBio que não respondeu nenhuma... Por exemplo, Jauperi eu citei. São 12 

anos que eles estão esperando, e o Sr. Paulo Henrique não me respondeu, de 

Jauperi, não me respondeu, da Sucunduri, do Rio Aripuanã. Então, esses que eu 

citei são as mais antigas, sem contar a última que a Nilcelene citou. Foi pedida a 

reserva extrativista do Rio Novo, que fica naquela área ali de conflito também do sul 

de Lábrea. 

 Outra coisa importante, pela ausência do MDA, é que nós soubemos que o 

MDA foi em 2009, na região do sul de Lábrea e fez cadastramento ali das famílias 

que moravam, que inclusive são seringueiros e seringueiras ali daquela área. Nós 

soubemos que somente agora foram encaminhados para Brasília esses pedidos e 

talvez haja a possiblidade de liberação de títulos ou não. Então, é complicado.  

Como V.Exa. mesmo falou, o MDA foi criado para agilizar, bem como o 

programa Terra Legal, mas as coisas não andam. Então, essa área tem de ter esse 

cuidado, porque a ela foram solicitados títulos. Ao mesmo tempo, agora, foi 

solicitada uma reserva extrativista. Então, esse cuidado também a Comissão tem de 

ter para depois não ter esse problema e não ser resolvido por isso.  

 Eu acho que nesse grupo de trabalho é importantíssimo estar o MDA e o 

INCRA, porque, no caso do INCRA, é uma gleba enorme. Hoje o INCRA tem 

jurisdição só sobre o PDS Gedeão. As outras ali todinhas são do MDA, que não tem 

pessoas suficientes para atuar nem em Manaus, imagine naquela área. Acho que é 

importante dizer isso. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Domingos Dutra) - Eu sugiro que possamos 

nos reunir aqui na Comissão de Direitos Humanos, no dia 3 de julho, às 11h. A Mesa 

se manifestará se há concordância para a gente fazer uma reunião de trabalho 

baseada em todas as sugestões que foram aqui dadas. 
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Eu passo a palavra aos nossos convidados e cada um se manifesta sobre a 

proposta. Com exceção do ICMBio, que foi provocado a responder às questões, os 

demais eu gostaria que fossem breves, porque essa luzinha amarela indica que 

temos de ir para o plenário porque tem Ordem do Dia. 

Concedo a palavra à Sra. Nilcilene Miguel para suas considerações. 

A SRA. NILCILENE MIGUEL DE LIMA  - A Deputada dizia que vai cancelar... 

Sobre os planos de manejo do IPAAM, eu gostei muito, mas eu quero pedir que 

cancelasse também o Geo que foi feito pelo MDA, que foram 100 famílias. Só que 

aquelas 100 famílias foram cadastradas com 300 hectares. Quando foi para fazer o 

Geo, foram acompanhadas pelos pistoleiros. O fazendeiro e os pistoleiros 

colocavam os marcos onde eles queriam. Gente que foi cadastrada com 300 

hectares só ficou com 50, 100. Era aonde eles queriam os marcos. Quando foi para 

fazer o cadastramento, eu acompanhei o Terra Legal. Aqueles que foram 

cadastradas com... Eles sempre tiravam daquelas famílias para dar para os grandes. 

Eu queria que cancelasse também, porque foi um absurdo. Achei aquilo ali 

um absurdo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Domingos Dutra) - Sra. Marta, a senhora 

considera a sua fala anterior como considerações finais? 

A SRA. MARTA VALÉRIA DE ANDRADE CUNHA SPONTON  - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Domingos Dutra) - Obrigado. 

Sr. Wellington Clay. 

O SR. WELLINGTON CLAY  PORCINO SILVA  - Boa tarde novamente. 

Eu só quero agradecer a todos pela presença e agradeço à Comissão a 

oportunidade para expormos um pouco o nosso trabalho. 

Em relação à nova reunião, no dia 3, solicito que fosse feito um convite formal 

ao Diretor-Geral. Eu gostaria que fosse feito formalmente ao Diretor-Geral para que 

ele indicasse o representante. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Domingos Dutra) - Obrigado. 

Dr. Márcio, providencie o ofício para que o Dr. Wellington possa estar 

presente. 

Dr. Jorge Arzabe. 

O SR. JORGE ARZABE  - Boa tarde a todos de novo. 
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A gente está completamente à disposição. Também solicitamos o 

recebimento do convite oficial, que é natural. 

Saímos animados da reunião. É um passo dado na direção de uma 

concertação dos órgãos públicos federais, junto com a Câmara, o apoio da Câmara, 

para que a gente possa efetivamente dar continuidade aos nossos trabalhos na 

região. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Domingos Dutra) - Obrigado. 

Dr. Rodrigo Dutra. 

O SR. RODRIGO DUTRA - Já anotamos a data previamente. Também 

aguardamos a oficialização para o Presidente delegar e nós participarmos. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Domingos Dutra) - Dr. Igo Martini. 

O SR. IGO MARTINI - Quero novamente agradecer, em nome da Ministra 

Maria do Rosário, pelo convite para esta audiência pública. 

Deputada Janete, levarei todos os elogios e o reconhecimento que a senhora 

fez ao nosso trabalho. A Ministra realmente está acompanhando pari passu esse 

programa. Por isso temos prioridade para o plano nacional. 

Também quero dizer, Deputada, que já tínhamos conhecimento desse 

relatório. A nossa equipe técnica federal, coordenada pelo Luís Marques, já estava 

fazendo todos os contatos com as pessoas com as quais nós não tínhamos 

conhecimento. Algumas já tínhamos. Agora, com as estradas, começa a ser mais 

fácil acessar as localidades. A nossa equipe deve voltar àquela região, como já fez 

em outras oportunidades. 

Deputado, quero dizer que já agendamos para o dia 3 de julho. Estaremos 

aqui na reunião. 

Mais uma vez, obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Domingos Dutra) - Obrigado, Dr. Igo. Pode 

transmitir à Ministra e toda a sua equipe, que a opinião da Deputada Janete é a 

opinião da Comissão, especialmente desta Presidência. Eu, quando consultado à 

época se era conveniente a Ministra Maria do Rosário assumir o Ministério, quando 

muita gente dizia "Não vá, porque não existe estrutura econômica", fui favorável a 

que assumisse, porque é o Ministério mais importante deste País. E eu tenho 

respondido isso a perguntas aqui no corredor. Eu considero o Ministério mais 
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importante da Presidente Dilma a Secretária dos Direitos Humanos da Presidência, 

conduzida pela Ministra Maria do Rosário. 

 Eu tive o privilégio de participar com a Ministra da reunião da Comissão de 

Direitos Humanos da ONU no dia 25 maio em Genebra, e a Ministra foi aplaudida de 

pé, e a fila de cumprimentos foi uma das maiores que aquela Comissão já teve. 

 Portanto, essa opinião é a opinião da Comissão de Direitos Humanos. 

  Por fim, Sr. Frederico de Sousa Marinho Mendes. 

 O SR. FREDERICO DE SOUSA MARINHO MENDES - Bem, eu gostaria de 

agradecer o convite. Eu saio desta reunião bastante alegre em ver que os órgãos 

aqui estão comprometidos com a problemática. E quero dizer que o Estado do 

Amazonas é parceiro da Comissão e que, assim que formos solicitados, estaremos 

presentes aqui. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Domingos Dutra) - Obrigado. 

 Na reunião do dia 3, nós vamos agendar uma audiência lá na região. Eu 

espero que o senhor, como representante do Governo, não nos leve de barco a 

motor, porque, senão, nós vamos passar 2 meses. (Risos.) 

 (Intervenções fora do microfone. Ininteligíveis.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Domingos Dutra) - Nós só dispensamos o 

barco, porque o tempo é curto, mas não dispensamos o peixe assado com farinha. 

Não vão gastar grande coisa não, viu? Será bem barata a nossa visita. 

 Por último, concedo a palavra ao Dr. Paulo Henrique Carneiro, do ICMBio, em 

virtude das indagações da Sra. Marta. 

 O SR. PAULO HENRIQUE  MAROSTEGAN E CARNEIRO - Bom, eu gostaria 

de agradecer a oportunidade de participar da audiência. 

 Eu marquei aqui algumas demandas que ficaram para o ICMBio, que sugiro 

sejam encaminhadas à Comissão, que depois encaminharia aos demais 

participantes: uma relação das unidades de conservação do Brasil, com respectiva 

área, número de famílias beneficiadas; uma relação dos processos em criação das 

reservas extrativistas no Amazonas, junto com o estágio em que esses processos se 

encontram; um pequeno resumo da situação do Parque Nacional do Jaú, junto com 

a questão quilombola, a demanda quilombola de lá; e também um resumo sobre 

eventual processo de redelimitação da Reserva Biológica do Abufari. 
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 Eu colocarei isso à Presidência do ICMBio, e encaminharemos aqui às duas 

Comissões a resposta, para ser encaminhada aos demais membros. 

 O SR. PRESIDENTE(Deputado Domingos Dutra) - Quero agradecer a 

presença de todos. Apesar do clima morno na Câmara, considero esta audiência 

muito positiva. Milhares de pessoas a acompanharam em tempo real pela Internet. 

Isso ajuda, porque aqueles que estão praticando crimes estão sabendo que ninguém 

está parado e que nós estamos de olho neles. A TV Câmara e outros meios de 

comunicação estiveram aqui, e nós queremos agradecer em nome da Comissão. 

 Eu passo a palavra à Deputada Janete Capiberibe, para ela encerrar esta 

bonita e necessária audiência pública. 

 A SRA. DEPUTADA JANETE CAPIBERIBE - Sr. Presidente da Comissão de 

Direitos Humanos e Minorias da Câmara, Deputado Domingos Dutra, todos os 

participantes que representam aqui o Governo Federal, até este momento a nossa 

Presidenta Dilma... Eu tenho que ressaltar — sou mulher — a competência da nossa 

companheira Presidenta Dilma Rousseff, que — eu acredito, está no México, no 

G20, debatendo a questão econômica mundial — está tomando providências aqui 

no nosso País, porque as crises afetam os direitos humanos dos Estados nacionais, 

não só do nosso País, principalmente daqueles países que têm uma situação de 

extrema pobreza. A nossa Ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República, está muito comprometida e, antes da 

realização da audiência pública, já vinha tomando providências em relação a esse 

assunto muito delicado. A Marta, que representa a Comissão Pastoral da Terra, está 

onde o povo está, na comunidade mais distante deste País. 

 Nilcilene, eu quero dizer a você que o meu nível de satisfação neste momento 

é grande, porque tenho certeza de que as duas Comissões da Casa vão avançar em 

conjunto. O Deputado Domingos Dutra é comprometido ao extremo — vocês não 

podem imaginar quanto — com a garantia dos direitos humanos, com o não 

retrocesso, a perda dos direitos adquiridos da nossa população, a reposição do 

poder de questionar, como acontece agora nesta reunião de audiência pública da 

Comissão de Direitos Humanos. Não se sinta só, Nilcilene. Nós todos estamos 

olhando você. E, ao olhar você, nós estamos olhando todas as mulheres e todos os 

homens que vivem uma situação dessas. 
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 A minha felicidade é que eu vejo que nós já estamos encaminhando tudo o 

que foi debatido aqui para um resultado concreto. A Comissão de Direitos Humanos, 

o Deputado Domingos Dutra, eu e outros membros das duas Comissões estaremos 

junto com vocês, com as comunidades do Amazonas, de Rondônia e do Acre, no dia 

30. Acredito que a Ministra estava em Genebra. Tinha sido vislumbrado pelo 

Presidente Domingos Dutra um encontro de vocês da região com ela, que estaria no 

Acre no dia 30. Acredito que não aconteceu porque ela estava em Genebra. Mas ela 

está aqui muito presente para a solução desses problemas. Os parentes índios que 

estão aqui presentes trouxeram a voz do povo indígena da Amazônia, que está 

numa situação muito melhor que a de vocês que estavam na Mata Atlântica que foi 

retirada, no Cerrado, enfim. Na Amazônia, os índios estão numa situação 

completamente diferente. Vocês têm que continuar juntos e aguerridos para manter 

essa situação que os parentes da Região Amazônica vivem. Ali não tem fome, não 

tem distribuição de cesta básica, porque a comida está ali. Onde o meio ambiente 

está preservado, está o peixe, está a caça, estão os frutos, está a agricultura que o 

índio pratica de forma sustentável. 

 A todos os senhores, senhoras, nossos assessores, assessoria das duas 

Comissões presentes a esta audiência pública eu quero dizer da felicidade grande 

que eu sinto em perceber que demos um passo, um passo para alcançarmos os 

direitos humanos, para que vocês alcancem os direitos humanos. Vocês são vítimas 

neste momento, mas isso é provisório. A situação vai mudar. 

 Obrigada a todos. E obrigada, Presidente Domingos Dutra. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Domingos Dutra) - Obrigado. 

 Está encerrada a presente audiência pública. (Palmas.) 

 


