
E. M. N? 004/85

BRASÍLIA-DF,

Em 14 de fevereiro de 1985

Excelentíssimo Senhor Presidente da Republica

Temos a honra de submeter a elevada apreciação de Vossa 

Excelência o anexo projeto de decreto que visa à delimitação da A 

rea Indígena APINAYÉ, considerada como de posse imemorial do Gru 

po Indígena Apinayé, localizada nos Municípios de Tocantinôpolis 

è Itaguatins, Estado de Goiãs.

2. A referida Area Indígena foi delimitada pela FUMAI e 

submetida à apreciação do Grupo de Trabalho Interministerial, inŝ  

tituído na forma do Decreto n9 88.118/83, nele não logrando acei_ 

tação unânime.

3. Por nos examinado o assunto, e ouvido o Senhor Governa 

dor do Estado de Goiãs, foi sugerida a alteração de alguns dos lî  

mites da Area em questão, particularmente daqueles incidentes em 

regiões mais povoadas, próximos ãs sedes dos Municípics de Tocan 

tinõpolis e Nazaré, bem como a exclusão da BR-230 (Rodovia Transa^ 

mazSnica) da referida Area Indígena. Tais alterações teriam como 

compensação terras arrecadadas pelo GETAT, de modo a se obter ã 

rea total atendendora das necessidades e dos reclamos dos Apinayes.

4. Levou-se em consideração, também, como devido, a cir 

cunstãncia de estarem em curso na Justiça Federal, em Goiãs, Ação



DiscriminatÓria proposta em 1963 por aquele estado, da q u a l  é ho 

je Autora a União, e Ação outra, ajuizada em 1984 por particular, 

ambas tendo como objeto glebas contidas na Area Indígena em ques^ 

tão.

m

5. 0 Presidente da FUNAI, em reunião com as principais lj. 

deranças Apinayes e outros líderes indígenas interessados na que_s 

tão, logrou a concordância quanto aos novos limites propostos, de 

conformidade .com o mapa e memorial discritivos anexos.

6. Cumpre-nos dizer que a situação tensa na Região - orî  

ginada de um lado pela determinação do grupo indígena, que reinvi. 

dica a demarcação de suas terras, e de outro pela resistência de 

posseiros, com interesses na área delimitada - esta a sugerir uma 

urgente decisão para o caso, com vistas a evitar mais grave venha 

a se tornar. A referida Área Indígena, ademais, acha-se localizai 

da na região de influência do Projeto Carajãs, de cuja regularizji 

ção acha-se o Governo Federal comprometido.

7. Os recursos para demarcação e regularização da área, co 

mo para construção de uma variante da Rodovia Transamazõnica (BR- 

230J, serão assegurados pela Companhia Vale do Rio Doce, que firma 

rã, a propósito, convênio com a FUNAIi

*

8. Essas, Senhor Presidente, as razões por que 4lhe traze 

mos o presente decreto, submetendo-o ao alto descortino de Vossa 

Excelência.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de pro
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Oftmfo VuiliinV'
DANILO VENTURINI

Ministro Extraordinário 

Para Assuntos Fundiários

fundos respeito e consideração,

MARIO DAVID ANDREAZZA 

Ministro do Interior

í,


