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Senhor Diretor,
À

Fundação Nacional do 1ndio - FUNl\l, criada pe

la Lei nQ 5371, de 05/12/1967, cabe e~tribelecer as
e garantir o cumprimento
sim como· exercitar

diretrizes

da poLd i:ica indigcnista brà si leira,

o poder

nas mat~rias atinentes i

c1e polícia

nas áreas

<1~

.i.ndLqe na s

e

proteç~o ao ínaio.

~ssim, ao definir os limites de uma ~rea indígg
na, s5o levados em consideraç~o os dispositivos legais conti~os
na l,ei n.001,
àe 19/12/1973 e e apec.i.nLme nt;e o n r t iuo 2:31,
p;1t·:6
grafo 1 g da Constituição Federal, transcrito a segu.ir:
" são
terras
tadas

t.ra.dicionatmehtE!
em caráter

produtivas, as

ocupadas

pe.rmatterrt e ,

imprescihdíveis

as

pe1os

.Índios

utilizaclas
~ preservação

as

para
dos

por eles
suas

he bj,

at'ivídar1es

am

recursos

bientais necess,rios a beu bem-estar e as necess6rias a sua
produção física
dições11•

e cultural, segundo seus usos, costumes e

tr§.

(grifamos)
Do exposto, e especificamente com relaç~o

Area Indígena KAXARAkI, iocalizada nos Municípios de
~ Porto Velho/RO,

ANTONIO Cl\RLOS 'PE:RlJCCl

L.

1\LVBS

MD. Diretor do Departamento Naciona1
de Estradas de Rodagem.
Brasília/OF.

st-:P Quadra 702 Sul

&!meio Lex, :w andar
CEP 70.330 Brasília D.P.

~

L~hrea/~M

cumpre-nos comuhicar a Vossa Senhoria

Ilmo. Sr.

ne .

rg

que

a

•

FUNAI

. 07..

Fundação Naclonnl do Índio
MINIST~AIO DO INTERIOR
PRESIO~NCIA

J06
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está ultimando

tivando
ha,

a demarcação

conforme

/91

procedimentos técnico-administrativos

da porção de terras equivalente

a

olJ:iP..

2.nOO

mapa anexo.

Referido procedimento decorre do equívoco con~
tatado após a demarcação

da referida

de toponímia

verificado

na carta

aquela

de terras excluída

Área

porção

Indígena

Área

quando,por

topográfica

motivo

à época,

indevidamente

do contexto

foi

da

aqui tratada.

Assim sendo, solicitamos as indispensáveis prQ
vid;ncias

de Vossa

Senhoria

junto~

tJnidade

AdmjniAtrRtivn

desse Departamento no Estado do Amazonas e/ou no Estado

do

Acre, no sentido de sustar toda e qualquer extração de
pedra
naquela área, por se tratar de terra indígena nõ forma da l0i.
Contando
nhoria,

aproveitamos

com a habitual

atenção

de Vossa

parõ apresAntar-Jl1e
consideração.

a oportunidade

profundo respeito e distinta

)

SUAF/PRS/dcs
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