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IL:i\10 SR 
PRESIDENTE DA FUNDAÇ'Au NJ\tTNAL 1JO INVlO 
SEDE l)E sxo OABR1EL D/\. C.I\ClJ(>ElRA 
JUSJ\ FRANC.ISCO PERElR/\ VJEJRA 

.. /,_, 

!\ 'P1U~FF1TUR/\ J\1.l.JNICJJlA.L l)E 
SÃO nA.BRlE1, I)A CACT10l~Ul,\: por sua representante legal, 
Instrumento procuratório anexo, outorgado pelo Prefeito Munícípal, 
JUSCELINO OTERO GONÇALVES, vem com o devido 
acatamen tt\ a presentar, 

CO N' l l ~ S · 1 ·/\ <~ 't\ ( > 

nos termos do Decreto l. 7'75 de 08 de- janeiro de 1996, sobre u 
DEFJN.IÇAO D(J LHvUTE nr: ·.1 ERRA JNl)ÍGENA de SÃ(> 
GABRIEL 1)/\. CACl lOEJRt\, constante do PROCESSO 
FUNAJ/OSB/ 156"1/9.:1. 

1 De &e• frí'.l.1u· uh l11hlo que u Prclciuuu 
Municipal uíhJ tem a intenção d~· ohslnr a demarção das terras 
indígenas, apenas ,1uer que se preserve os 40 (quarenta) quilômetros 
no raio do ponto O da sede <lo município, 
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() processo FlTNAL1BSD/ J 5(,4/94, não se 
encontra adequado a legislação pertinente, qual seja o Dec. 1775/96, 
pelo que segue: 

() parágrafo 7o. determina que oprovado 
o r~latódo pelo titulat· du órgão de assistência ao índio, este fara 
publicar ... se em ·15 dias contados da data que o receber, resumo do 
Dlarlo Oflciel da Unlão e no Diario Oficial da União Federada, onde 
se localizar a área da demarcação, acompanhado de memorial 
descritivo e mapa da área, l)EVENl)O A PUBLICAÇÃO SER 
AFIXADA NA SEl)E DA PREJ','EJ.TUR.A MUNICIPAL DA 
S.I'flJAÇÃ() fJ() I.~1ÓVEL.~ neste talante, a Prefeitura Municipal 
não recebeu ta.r. publicação, e nem tão pouco fora informada de que 
havia unia antropóloga na área rcaíizando estudos. 

Por ser pane interessada deveria ter sido 
comuuicada,o que não ocorreu. 

Truta-se por tanto de u111 relatório viciado 
e unilateral. 

Alén: dhiSt\ a UuH\o deveria concluir a 
demarcação das terras indíg.vlHH\ no prazo de OS ( cinco) unt)S a 
partir da promulgação da Constituição Federal (urt. 67 das 
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Disposições Transitórias}, e1n O& de outubro de 1993, este prazo 
expirou, há portanto, descutnprirncnto de preceitos constituclonais. 

Por ontru hnoda~ não quer a Prefeitura 
Municipal fechar os olhos para a realidade nem tão pouco para a 
necessidade indígena, reconhecendo os direitos originários sobre as 
terras tradicionalmente ocupadas pelos mesmos, mas quer ressalvar 
o previsto na Lei Orgânica, que são a Isenção de 40 quilometros do 
marco zero da cidade, digo da sede do município. 

'11 . cnnos cm que. 
E. D, <.~ Resposta, 
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