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Fundaçto N1cioo.l do lnd10 
MINIS1"F..RJO DA rusrtç A 

Oficio N.0h8i /PRES Brasil ia-DF, J,5 de novembro de 1999. 

Excelentissirno Senhor Ministro, 

Assumi a Fundação Nacional do Índio FUNAI, 

aceitando o honroso convite, e já imediatamente me pus a 
trabalhar conforme o compromisso assumido com Vossa Excelência. 

A situação do órgão, porém, é desastrosa. Foi se 

deixando acumular reivindicações, promessas e práticas 

equivocadas com as populações indigenas que custa, no momento, 

reverter. Tenho utilizado todas minhas forças para equilibrá-lo 

e evitar que a falta de atendimento as obrigações legais ·para 

com as populações indigenas possa gerar conflitos, dissabores e 

injustiças. 

Nas conversas preliminares com Vossa Excelência já 
ficara claro a necessidade de buscar um incremento de recursos 

imediatos para equilibrar a difícil situação. 

Neste sentido, encareço a Vossa Excelência gestão 

junto ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Orçamento e Gestão a 

liberação em poucas e rápidas parcelas, dos valores já 

empenhados e não liquidados pelas Administrações anteriores, 

que monta cerca de 19 milhões de reais, conforme demonstrativo 

anexo. Esta medida começaria a por ordem na casa, do ponto de 

vista administrativo, mas além dela, é imperioso que sejam 

descontingenciados pelo menos os valores referentes à 

) 
A Sua Excelência o Senhor 
Dr. JOSÉ CARLOS DIAS 
Ministro de Estado da Justiça 
Ministério da Justiça - MJ 
Brasília - DF 
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Fuzid~çlo ~.11.1011.al do lndio 
MINl.'lfl.RJO D,\ JUSTIÇA 

regularização fundiária com cerca 

cobro às emergências de Cabrobó, 

de três milhões, para por 

PE e Pau Brasil, BA, à 
demarcação de terras, para solução de outras crises, como a de 

Monte Pascoal e sul do Mato Grosso, com pouco mais de 

seiscentos mil, à formação de atividades produtivas, cerca de 

800 mil, serviços 

assistencial quase 

em cerca de um milhão, e infra-estrutura 

seiscentos mil, totalizando perto de 6 

milhões de reais. Em anexo, segue um quadro destes valores e 

dos demais valores contingenciados. 

Sendo assim, o pedido é para que num esforço profundo 

do Governo Federal, para iniciar a reverter a situação critica 

das populações indigenas no Brasil, às vésperas dos festejos 

dos 500 anos, se libere um valor total de aproximadamente 25 
milhões de reais, evidentemente, deduzindo-se os valores 

previstos originalmente para desembolso no ano. 

Com isto, Excelentissimo Senhor Ministro, e mais os 
esforços dos servidores do órgão que estão prontos a 
arregaçarem as mangas, então, poderemos por em navegação esta 

nau que se debate para não ir a pique. 

I Respeit'\~".'."ent~ 
\ \J 

CARLOS FREDERICO SOUZA FILHO 
I 
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ANEXO AO OFICIO N. •f/<;.L IPRES, DE '2 5 de novembro de 1999. 

A) CRÉDITOS BLOQUEADOS A SEREM DESCONTIGENCIADOS 

SUB-PROJETOS I SUBA TIVIDADES PTRES rr GRUP VALOR (R.$ 
o 1,00) 

DEMARCAÇÃO E A VIVENT AÇÃO DE 034606 0100 CAPIT 614.000,00 TERRAS AL 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 034592 0100 CUSTEI 1.502.000,00 o 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 034592 0199 CUSTEI l .565.000,00 o 
MANUT. DA INFRA-ESTRUTURA 040517 0199 CAPIT 590.000,00 ASSISTENCIAL AL 
VIG~ANCIA E FISCALIZAÇÃO DE AREAS 131121 0199 CUSTEI 395.000,00 INDIG. o 
APOIO A PROJ. DE FOM. AS ATIVID. 449458 0199 CUSTEI 846.000,00 PRODUTIVAS o 
ASSISTÊNCIA A SAÚDE INDÍGENA 466921 0100 CUSTEI 3.220.000,00 o 
TRA T.DOCUMENT ALE DISSEM.DA 466948 0199 CUSTEI 38.000,00 Il\lf'JNDÍGENA o 
ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO ESCOLAR 466930 0100 CUSTEI 2. 700. 000,00 INDÍGENA o 
ASSISTENCIA A EDUCAÇAO ESCOLAR 466930 0100 CAPIT 2.658.000,00 INDÍGENA AL 
MANUT. DOS SERV. DA ADMlNISTRAÇÃO 553344 0100 CUSTEI 1.000.000,00 GERAL o 
ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR 553387 0199 CUSTEI 297.000,00 o 
AUXÍLIO REFEIÇÃO 553395 0199 CUSTEI 1.163.000,00 o 

TOTAL 16.588.000,00 

B) NECESSIDADES FINANCEIRAS 

- Total de crédito empenhado R$ 48.536.852,00 
- Total da despesa liquidada R$ 29.482.437,00 
- Necessidade de Recursos Financeiros para 

Quitação de Despesas Empenhadas R$ 19.054,415,00 


