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AiA OE REUNI(O ENTRE REPRESENTANTES IND! 
CENAS TAPIRAP{ E OCUPANTES DA REGI~O NORTE NA tREA INDÍGENA 
"URUBU BRANCO". 

. . 
Aos seis dias domes de revereiro de mil, novecentos a noventa 
e quatro, reuniram-se na câmera Municipal de Santa Terezinha - 

t , - -MT, Representantes Ind1genas Tapirape, Oc~pantes de Regiao 
Norte da (rea Ind{gene "URUBU BRANCO", Representantes da FUNAI 
local, com respectivo Administrador, Sr. Prefeito Municipal de 
Santa Ierezinha, Sr. Presidente da câmara Municipal, Irmãzinha 
de Jeseus, Genovava e outras Autoridades e ainda populares. A 
pauta principal da reunião e discutir cem maior profundidade' 
às possibilidades de afastamento da linha divisória norte da 
(rea Tapirapé "URUBU BRANCO". Ao princípio o Sr. Administrador 
Regional do Araguaia, Sr. REGINALDO HONORATO DE AMOR!~, agrad~ 
ceu a presença de todos e fez uma exposição do andamento dos• 
trabalhos realizado9 a partir da formação do Grupo de Trabalho 
que recebeu a imcunbência de reconhecer, deli~itar e demarcar, 
digo, reconhecer e deli•itar Ãrea Indígena Urubu Branco. O 
Sr. Administrador fez a leitura do Decreto Presidêncial NQ 22 
da 04 de fevereiro de 1991, D.o.u Na 25 de 05/02/91, que di~ 
pÕe sobre o Processo Administrativo de Demarcação das Terras ' 
Indígenas e da outras providências. Em seguida rez leitura da 
Portaria NQ 1013/93 que cria o Giupo de Trabalho Tecnico, com 
a finalidade de Identificar e delimitar a área Indígena Urubu 
Branco. O Sr. Administrador fez esclarecimentos sobre os moti ..• 
vos que levaram a Comunidade Tapirapá a reinvidicar a nova área, 
motivos de ordem história cultural e o fato de a atual área, ' 
de aproximadamente 66 mil hectares, ser em mais de 50~ de te~ 
ras alagadas e ainda o fato de que a área atual ser de domínio, 

também da nacção karajâ e ainda que foi mencionado em relati' 
rio da Antropóloga da FUNAI, M§ Auxiliadora Sá Leâe Cruz da 
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como insuficiente para as necessidades de subsistência dois gr~ 

pos ali existentes, sugerindo ao órgao indigenista, o trabalho' 
de reconhecimento da, digo, e delimitação da Area Indlgena Ur~ 
bu Branco• Explicou em fase o trabalho neste sentido, se encon 
tra. O Sr. Administrador lamentou a ausência do Coordenador do 
GT, Sr. Andre Tora!, Antropólogo, que poderia prestar esclareci 
mentas de ordem têcnica e antropológica. Oando prosseguimento o 
Sr. Administrador mostrou o Mapa proposto, da Area Indigena Uru - bu Branco, repassado rAX-SIMILE pela Divisão Fundiária, digo, ' 
pelo Chefe da Divisão rundiária da Administraçào Regional de 
Cuiabá-MT, Sr. Luiz Antonio AraÜjc. Neste momento o Sr. Eng.! 
nheiro Civil, João Ssrgio, de Vila Rica, Estado do Mato Grosso 
iniciou o trabalho de plctagem dos ocupantes e~ questão n6 ma 
pa acima mencionado. Dando proaseguimemto, o Sr. Presidente da 
câmara Francisco Fernando, ralou que é conhecedor das dificulda - , 
des enfrentadas, tanto pelos proprietarios daquela terra, qua~ 
to dos Índios tapirapé, pedindo e desejando bom senso para um 
bo~ termo nas negociações. Em seguida foi feita uma breve apre• 

- - r ~ aentaçaa de cada ocupante da Regiao Norte da Hrea Indigena Ur~ 
bu Branco, presentes. Posteriormente foi dada a palavra aos R,! 
presentantes Indígenas. O Índio PAULO TAPIRAP{, conceheiro tri - bale também Representante da Comunidade no Cargo Eletivo de 
Vereador usou a palavra para dizer do empenho de sua comunida 
de em resolver a situação presente em paz. Em seguida o fndio 
JOS{ PIO, Representante da Associação dos Povos Ind!genas de 
Lingua Tupi, reforçou o que já havia dito o fndio Paulo Tapira 
pé e acrescentou que os Ta!rap; estão em Tapiitawa e continu~' 
rão em Tapiitawa. Neste momento chegou o Sr. Prefito Municipal, 
Antonio Tadeu Escame, se discu~pando do atrazo, visto que est~ 
va chegando de viagem à Capital do Estado. Pediu o empenho de 
todos para se chegar a um denominador comum e falou sobre a 
importância da reunião. Ao término da plotagem feita Engenhei 
ro Civil, Sr. João Sergio, foi feita uma pausa para o café. 



ApÓs esse par!odo tomou a palavra o Índio Paulo Tapirapé, 

ra colocar as dificuldades que os v;rios Representantes 
ganas tiveram em visualizar as distâncias constantes no 

Neste momento, foi proposto pelo Sr. Administrador, que 
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partes interessadas discutissem a melhor forme desa reli'lver 
a questão. foi então sugerido pelo Cacique Tapirapé, digo, da 
Aldeia Ta~irapé, VALDEMAR TAPIRAPÉ, uma ida até a região, p~ 
ra ser percorrida a pé, a distância entre a Aldeia Tapiiwa e 
a razenda do Sr. Ronaldo Jordão, u1timo ocupante ao sul, de!! 
tre os fazendeiros daquela área. Em seguida foi dada a pal~' 
vra ao !ndia Cantidio, que falo em tapirapé. Ao têrmino o fn 
dio Joeé Pio traduziu para o portuguê; e~ tradução livre; di; 
se que o Índio Cantidie contou a história de seu povo, que ª.!l 
tas tinha domínio de toda a região, o que inclui um povoado' 
com o nome MANDI, Vila Rica, Confresa, grande parte do Municl 
pio e Porto Alegre do Norte e que se preocupava, pois agora,' 
se questionava o direito do mínimo indispensável para a so ~ 
brevivência de seu grupo. Em seguida falou o Índio José Ml 
guel que disse da importância de entendimento. •asma com as 
dificuldades da maioria doe Índios em entender o português, ' 
falo também das suas ida a 8rasllia, rsinvidicando a área ln - 
d{gena Urubu Branco, isso ao tempo em q~e seu pai era Cacique, 
deixando claro ser esta, uma reivindicação antiga. Em seguida 
tomou a palavra o Indio DOMINGOS TAPIRAPt, Cacique da Aldeia' 
Tapiitama, pedindo aos circunstantes que nâo se preocupem ' 
pois tanto ele como sua comunidade, nàc tem intensáo de prej~ 
dicar ninguém. O Sr. Ad~inistrador acatou a proposta de, digo, 
feita pelos Representantes Indigenae, consultando imediatame~ 
te os fazendeiras presentes, que concordaram em percorrer a 
pé representantes de ambos os envolvidos, a distância entre 
a Aldeia Tapiitawa e a fazenda do Sr. Ronaldo Jordão. ficou ' 
estabelecido que este grupo, irá dia 10 do corrente mês. Fl 
cou estabelecido tambem um eontato com o Coordenador do GT. 
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Antropàlogo Andre Torel para uma posterior reunião global, pa 

ra definir a questão em pauta numa data a ser marcada, por ser 
a expressão da verdada o acima transcrito, Eu, enésimo Rodello, - que o transcrevi, assino abaixo e na sequencia os participantes 
da reunião. OnésiMo Rodello, Reginaldo Honorato de Amerim - Adm. 
Reg. do Araguaia, em tempo, conforme o discutido e argumentado' 
em plenário pelos proprietários nao-lndioa, onde esta escrito' 
Area !Adlgena U~u..b.u 3ranco, lê-se ~rea Objeto na Portaria do 

Presidente da f'UNAI, PP ND 1013/93 de 11 de outubro de 1993, o 
que foi aceito por todos. 


