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AT.l D~ RQUNIÃO
Aos (03) tres dias do mês d~ outubro do ano de dois mil e um,

reuniram-se na Sala de Ministério Púb lico Federal - Procuradoria da República no Estado de Mato
Grosso. os senhores: Doutor José Alexandre Pinto Nunes ~ Procurado, da. República; Doutora
Suzete Bragagnolo ·· Procuradora da República no Estado de Mato Grossc: Doutor Francisco José
Nascimento - Superintendente Regional do INCRA, cm Mato Grosso, Sr. Marcos Antonio Rocha. e
Silva+ Coordenador de conflitos Ai;:t'ários do Incra; Doutor Reinaldo Florindo - Diretor Substituto
de Assuntos Fundiários da FUN.Al~Sr. Ariovaldo José dos Santos - Administrador Executivo
Regional da .FUNAI, em Cnlabá/Ml'; Sr .. José Eduardo Fernandes Moreira da Costa · · Técnico
Indigenista da FUNAI; Com vista a atendimento da reivindicação de assentamento fundiário da
comunidade indígena Terena, de Rondonópolis, chegando-se em consenso das seguintes

delíberações de ordem legal: 1 O Incra Indicatú até cinco (OS) propriedades rurais na regiAo Sul de
w

Mato Grosso, para assentamento da comunidade indígena Terena, os quais processos de
dcsapropríações já tenham sido iniciados. 1- A$ propriedades rurais deverão ter uma superfície de
aproximadamente 5000 (cinco mil) hectares, e possuírem condições agricultáveis satisfatórias. 3-0
Incra a partir de sexta feira dia (05. l O.O 1) frartqoe:a,~á os respectivos processos de desapropriação
dos imóveis Indicados anteriormente, para serem examinados pelos representantes indígenas, e.
técnicos da Funai, se assim entenderem necessário, 4- Assim que a greve do Incra findar. uma
equipe de técnicos composta pelo Incra/Funai e representantes da comunidade indígena Terona,
precederão a vistoria dos imóveis considerados aptos. 5- Após o término dos eabnlhos de vistoria,

a equipe técnica em conjunto com os representantes indígenas definirão um imóvel para ser
desapropriado em favor da comun idade indígena Ten.~1~1\. Estando todas as autoridades em acordo, e
nada mais Jindo tratasJ,q. assinam a presente AJst, em três vias, paro que registrem os efeitos

desejáv~~/l
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