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RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO 
INSTITUÍDA PELA PORTARIA FUNAI 068/PRES/98, PUBLICADA 
NO D.O.U. D 26/01/98 

1. Introdução 

Pela Portaria do Sr. Presidente da FUNAI de nº 068/98 de 21 de 
janeiro de 1998, publicada no Diário Oficial da União de 26/01/98 foi 
constituída a Comissão Técnica com a finalidade de reavaliar o 
levantamento fundiário realizado em 1994 na Terra Indígena São 
Marcos, localizada no Estado de Roraima. 

A finalidade precípua da aludida Comissão foi obter um valor mais 
aproximado da realidade mercadológica atual das benfeitorias 
implantadas dentro da Terra Indígena São Marcos. Este levantamento 
visa subsidiar processo de negociação indenizatório entre a FUNAI, 
ELETRONORTE e Comunidades Indígenas habitantes naquelas 
terras, tudo de conformidade com o que foi estabelecido em reunião 
realizada em 14/01/98 entre a ELETRONORTE e a FUNAI, 
atendendo assim proposição feita pelas comunidades indígenas 
quanto a indenização a ser exigida da ELETRONORTE pela 
passagem da L T 230 kV - Santa Elena I Boa Vista, na Terra daqueles 
índios: 

2. Metodologia de Trabalho 

Para viabilizar o referido levantamento optou-se por dividir a 
Comissão em duas equipes. Uma composta pelos técnicos Dismar 
Freitas de Mesquita e Gilberto Machado que visitaram toda a área da 
Terra Indígena São Marcos procurando identificar a presença dos 
invasores constantes do levantamento realizado pela FUNAI em 
1994, como também de novas invasões. 

A outra, sob responsabilidade do Sr. Coordenador da Comissão 
Walter Nicanor F. Blos e do técnico José Porfírio F. de Carvalho, 
buscou junto às comunidades indígenas informações sobre as 



ocupações de não índios existentes na área, visitando todas as 
aldeias, prestando também informações sobre o trabalho que 
simultaneamente estava sendo realizado pela outra equipe. 

As informações e dados obtidos pelas duas equipes foram cotejados 
na elaboração dos novos Laudos de Vistoria e Avaliação - LVA's. 

No tocante as novas avaliações e reavaliações das benfeitorias 
existentes na Terra Indígena utilizou-se dos seguintes critérios 
avaliatórios: 

a) A mesma pauta de valores utilizada na elaboração dos laudos 
primitivos, no caso a pauta do BASA, foi utilizada também, pela 
presente Comissão, que recorreu, ainda, a pesquisas no mercado 
local da cidade de Boa Vista, tanto nas avaliações de novas 
benfeitorias como nas remanescentes. 

b) Fotografar todas as edificações existentes, inclusive com placas 
indicativas do nome do interessado e a data da foto. 

c) Nos casos em que se deparou com benfeitorias cujos seus estados 
de conservação encontravam-se regular e mau, depreciou-se em 
30% e 50% de seus valores, respectivamente. 

3. Resultados 

Após 40 (quarenta) dias de exaustivos trabalhos e considerando o 
número total de 106 ocupações existentes no levantamento de 1994, 
chegou-se ao seguinte resultado: 

1) Foram reavaliadas 95 (noventa e cinco). 

li) Avaliou-se 03 (três) das identificadas e não avaliadas em 1994. 

Ili) Não se conseguiu identificar I cadastrar 04 (quatro) dado ao seu 
estado de abandono e a não localização de seus pressupostos 
ocupantes. 



Deixou-se de avaliar as seguintes: 

a)1 (uma) ocupação atribuída a José Américo Valentim, Fazenda 
Fronteira, que não permitiu a realização do trabalho. 

b) 01(uma) ocupação atribuída a Samuel Jorge da Silva que além de 
ser não índio casado com índia, incorporado na maloca Samã li, não 
foram constatadas benfeitorias indenizáveis. 

c) 01 (uma) ocupação, FAZENDA JUTAI (LVA-021) apresentada 
como pertencente ao espólio de OLMIRO DE SOUZA, deixou de ser 
reavaliada, por se encontrar de posse dos índios. 

d) 01 (uma) ocupação, SÍTIO CENTENÁRIO (LVA-067) apresentada 
como pertencente a LEDIMAR DOS SANTOS SILVA, também deixou 
de ser reavaliada , por estar ocupada por legitima macuxi. 

A Comissão constatou 06 (seis) novas invasões, constituídas depois 
do levantamento feito pela FUNAI em 1994, sendo que 02 (duas) 
delas estão inseridas na área de domínio das posses constantes dos 
LVA's 04 e 026., constituindo-se ocupações sobre ocupações. As 
outras 4 (quatro) por serem invasões novas, não foram avaliadas, 
pois devem ser desintrusadas pela FUNAI através de ações judiciais ( 
anexo 2). 

O valor total apurado com o presente levantamento atingiu o 
montante de R$ 3.359.532,00 (três milhões, trezentos e cinquenta e 
nove mil quinhentos e trinta e dois reais )conforme consta da relação 
de Posseiros da Terra Indígena São Marcos e Avaliação das 
Benfeitorias em anexo. (anexo 1). 
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4. Recomendações 

Esta Comissão entende que a etapa seguinte do processo de retirada 
desses invasores da Terra Indígena São Marcos, ou seja, o processo 
negocial, deve ser necessariamente antecedido de determinados 
cuidados e a observância rigorosa dos seguintes preceitos: 

a) Constituição de Comissão Técnica formada por pessoas ligadas ao 
problema e que tenham experiência comprovada em processos 
negociais e possuam credibilidade junto as comunidades indígenas. 

b) Os membros sejam paritariamente representantes da FUNAI, 
ELETRONORTE e COMUNIDADES INDÍGENAS. 

c) Seja observado a situação étnica dos invasores, visando evitar que 
sejam retirados da Terra Indígena índios casados com não índios e 
que porventura estejam incluídos no levantamento como invasores. A 
decisão deve ser sempre submetida, em qualquer situação que 
ocorra, à comunidade indígena. 

d) Seja dado a Comissão suporte jurídico nos casos em que os 
invasores se recusem a negociar as suas saídas, quer pela 
discordância dos valores indenizatórios como também pela simples 
recusa de não se retirar da área. 

e) Seja fixado o prazo máximo de 120 {cento e vinte) dias no 
processo negocial contados a partir da assinatura do documento 
formalizador da negociação, para que os invasores deixem livre e 
desimpedidas suas ocupações. 

f)Caso sejam identificadas novas invasões dentro da Terra Indígena 
São Marcos, não constatadas por esta Comissão, recomendamos á 
FUNAI, com base na legislação vigente, que adote as imediatas 
providências judiciais para o seu desintrusamento. 

' . ' 



5. Considerações Finais 

Registramos nessa oportunidade os nossos agradecimentos ao apoio 
dispensado pelo Engo. Makoto Nakahara e pelo técnico Ailton Alves 
de Barros da ELETRONORTE, e aos índios da Terra Indígena São 
Marcos, que nos ajudaram em todo o transcorrer do presente 
trabalho. 

Boa Vista - RR, 08 de março de 1998 

Gilberto Machado 
Membro 

Dismar Freitas de Mesquita 
Membro 

WALTER NICANOR FONTOURA BLOS 
Coordenador 

José Porfírio Fontenele de Carvalho 
Membro 


