
MOVIMENTAÇÃO 
DATA DESTINO DATA DESTINO 

01 / 	/ 31 / 	/ 

02 / 	. 	/ 32 / 	/ 

03 / 	/ 33 • / 	/ 

04 / 	/ 34 / 	/ 

05 / 	/ 35 / 	/ 
,-... 

06 / 	/ 36 / 	/ 

07 / 	/ 37 / 	/  

08 / 	/ 38 / 	/ 

09 / 	/ 39 / 	/ 

10 / 	/ 40 / 	/ 

11 / 	/ 41 / 	/ 

12 / 	/ 42 / 	/ 

13 / 	/ 43 / 	/ 

14 / 	/ 44 / 	/ ' 

15 / 	/ 45 / 	/ 

16 / 	/ .. 46 / 	/ 

17 / 	/ 47 / 	/ 

18 / 	/ 48 / 	/ 

19 / 	/ 49 / 	/ 

20 / 	/ 50 / 	/ 

21 / 	/ 51 / 	/ 

22 / 	/ 52 / 	/ 

23 / 	/ 53 / 	/ 
24 / 	/ 54 / 	/ 

25'  / 	/ 55 / 	/ 

26 / 	/ 56 / 	/ 

27 / 	/ 57 / 	/ 

28 / 	/ 58 / 	/ 

29 / 	/ 59 / 	/ 

30 / 	/ 60 / 	/ 

2° 

3° 

NOME DO INTERESSADO OU REPARTIÇÃO: 

Documento Original 

D.  

ASSUNTO: 	 COD. 

ORIGEM 

1? 

A43,DA.r. S4 vil, ?IS? 

411‘ 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNAI 	Fundação Nacional do Índio - FUNAI 
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FUNAI 
Fundação Nacional do índio 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

 

CI NO 125/GAB/ADR PVH/87 	 Porto Velho, 12 de junho de 1987 

Ao: Superintendente Executivo Regional 

FUNAI - Cuiabá-MT 

Face ao tempo decorrido, voltamos à presença de V.Sa., no sentido de 

reiterar a essa Superintendência, uma solução definitiva, com rela-

ção à alienação de madeiras desvitalizadas apreendidas por esta Admi 

nistração Regional, em 1986, nas áreas indígenas Uru-Eu-Wau-Wau e Rio 

Wranco. 

Não se justifica, no nosso entendimento, que a FUNAI deixe estas madei 

ras apreendidas se estragarem pela própria ação do tempo ou até serem 

roubadas por madeireiros inescrupulosos, na medida em que, não temos 

pessoal e recursos financeiros para fazer uma vigilãncia permanente 

nas áreas onde estão espalhadas a madeira. 

Por outro lado,nos parece extremamente injusto que a FUNAI permita que 

as comunidades indígenas Uru-Eu-Wau-Wau e Macurap, que já tiveram con 

sideráveis prejuízos com a devastação de suas áreas, ainda deixe toda 

a madeira apodrecer e se desvalorizar, causando, desta forma, mais 

prejuízos. Tal alienação, justifica-se ainda mais na medida em que, 

como se sabe, a FUNAI não conta com recursos financeiros que permita 

assistir e atender de forma efetiva estas duas comunidades. Esta fon 

"Ge de recursos, digamos assim, extra, poderia até permitir uma melhor 

assistência aos grupos indígenas, principalmente no tocante ao progra 

ma de vigilãncia e fiscalização. 

Assim fazendo, estaríamos até nos antecipando e nos estruturando me-

lhor, já pensando no próximo ano, quando presume-se que o avanço so-

bre as áreas indígenas, tanto por madeireiros, quanto por coonos se 

rã ainda mais violento. Precisaremos estarmos atento e mel o estru-

turado para impedir estes atos ilícitos. 

SEP Quadra 702 Sul 
Edifício l.ex, 3!" andar 

CEP 70.33() Brasília D.E. 



• Atenciosame t 

AMAURYjVIEI 

ADMISTRADOR REGIONAL ADR PVH 

bA-r-  As4(p- 315"-I 

FUNAI 
Fundaçào Nacional do índio 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Para melhor ilustrarmos nosso posicionamento, anexamos à presente, 

xerox dos documentos abaixo relacionados, tratanto do mesmo 	as- 

sunto; 

A Saber: 

MEMO 339/ADR PVH/FUNAI/86 

TELEX 1192/GAB/ADR PVH/86 

•

TELEX 062/SA/ADR PVH/87 

TELEX 131/GAB/ADR PVH/87 

TELEX 195/GAB/ADR PVH/87. 

SEP Quadra 702 Sul 
Edifício Lex. 3!' andar 

CEP 70.330 Brasília D.F. 
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MIN1STÊ1210 DO INTEI21012 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INGII0 
' PUNAl 

:0111INUANDO MEPU rio 339/Allit-PVII/FUNAI/OG 	) i• 
	 3 	-' 

pedir o roubo das madeiras e a entrada de colonos-invasores. Enfim, os problemas se 

multiplicariam. 

Por outro lado, as Madeireiras Guaruj;' e Tucano-

Indásrla, Comercio e Exportação de Madeiras Lida, estão requerendo desta Fun::açã,) 

xerox dos documentos em anexo, a preferência na aquislçno das referi-as riCrlras. É 

importante ressaltar, que dos 893 metros cúbicos de madeira apreendida, 11 m3  foram, 

derrubadas pela primeira e 720m3  pela aegunda. 

Esta Administração Regional, por entender que se 

a FUNAI autorizar a venda direta a esnas duns Einpresas estará beneficiando e até es 

r 	. timulando a inva4'o de arena Inr!Inenan, e contra as propostas apreeentndas. Somos fa ... 
. 	. 

yoravel a realização do Processo de Alienação normal, onde qunlqw-r emprrnn pngnn .  

participar em igualdade de condiçnes. 
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Hora 	 Data 

Via a seguir 

A ssi na t ur a ou Rubrica u fxr.ái2or 

ti 771 
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Destinatário e Endereço Iniciais do Operador 
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MINISTÉRIO 	DO 	I N1 ENIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO- FUNAI 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PORTO VELHO 

    

21I SUER - CUIA86 

RDG NR 131/GAB/AORPVH/8) DE 24.04.87 PT COIIUNICAIIOS AH VSA AH GRAVE ET/)/)/ 

PREoCUPANTE SITUAÇÃO DA AI URU-EU-NAU-NAU VG JAH DEMARCADA PELA FUNAI VG 

COM 1.833.000 RA APROXIMADAMENTE PT NESTA AREA VG AH FUNAI AINDA REALIZA/) 

TRABA&IiO DE ATRAÇÃO ET PACIFICAÇÃO DO GRUPO INDIGENA DO MESMO NOME VG/)/) 

CUJA POPULAÇAO Em ESTIMADA Em MIL INDIOS PT OCORRE QUE ESTA AI VEM/)/)/) 

SOFRENDO UM RROCESSO DE INVASÃO VIOLENTO VG POR COLONOS EM GRANDE ET/)/)/ 

MADEIREIROS ET GARIMPEIROS EM MENOR ESCALA PTVG SEM CONTAR 00 PRESENÇA DE 

CERCA DE CENTO ET VINTE FAMILIAS ASSENTADAS PELO INCRA VG PORTADORAS DE 

TITULO DEFINITIVO PT TEM SIDO PRATICAMENTE IMPOSSIVEL CONTER TAIS INVASOES/ 

NA MEDIDA EM QUE NAO DISPOMOS DE RECURSOS SUFCC1ENTES DO POLONOROESTE YG/) 

DENTRO DA ATIVIDADE VIGILANCIA ET FISCALIZAÇÃO - VG ALEM DA FALTA DE RECUR/ 

SOS uummioS PARA O TRABALHO DE VIGILÂNCIA DE UMA AREA TÃO EXTENSA PT/)/) 

EMBORA ESTAMOS TENDO AH COLABORAÇA0 DO PELOTA() FLORESTAL VG DO IBDF VG/)/ 

DO IEF ET OUTROS ORGAOS ET COM ISSO REALIZADO DIVERSAS OPERAÇOES EM/)/)/) 

CONJUNTO VG NAO TEMOS T030 CONDIÇOES DE FAZER ISSO Com MAIOR INTENSIDADE/ 

VG PELAS NOSSAS DEFICIENCIAS ACIMA DESCRITAS PT NOS PREOCUPA TANDEM 01)/)/ 

FATO DE SABERMOS QUE PARTE DO GRUPO QUE MANTEM CONTATO COM AH FUNAI 0/) 

FAZ TIMEM COM OS INDUTORES VG TRAZENDO PREJUIZOS IRREPARAVEIS AO GRUPO/)/ 

COMO MORTES ET SURTOS DE SARAMPO ET CATAPORA PT AH ABERTURA DE ESTRADAS/ 

NAS PROXIMIDADES DA AI TRAZ CONSEQUENTEMENTE AS IMVASOES PT Eli PRECISO VG 

SR SUPERINTENDENTE VG QUE SE FAÇA GESTOES JUNTO 'AO POLONOROESTE Non/U)/) 

SENTIDO DE LIBERAR RECURSOS CONDIZENTES COM AS REAIS NECESSIDADES PARA PM 

ATIVIDADE DE VIGILANCIA ET FISCALIZAÇÃO VG CONSTRUÇÃO DOS POSTOS DE VIGI/) 

LANCIA ET CONTRATAÇODS DE PESSOAL VG POIS DO CONTRARIO SERAH PRATICAMENTE/ 

IMPOSSIVEL EVITAR QUE ESSE GRUPO SEJA DIZIMADO ANTES MESMO DO CONTATO P1 

UMA FONTE DE RENDA EXTRA QUE PODERIA SER VISTA VG SERIA AH VENDA DA/)/) 

MADEIRA EXTRAIDA ILEGALMENTE NO ANO PASSADO ET APREENDIDA POR ESTA ADR/)/) 

PT NÃO EM RECOMENDAVEL VG ASSIM ENTENDEMOS VG QUE AH COMUNIDADE QUE JAZI 

TEVE PREJUIZOS COM AH EXTRAÇÃO ILEGAL DA MADEIRA TENHA MAIS AINDA/)/)/)/)/ 

DEIXANDO ESTA MESMA MADEIRA SE DESVALORIZAR ET SE PERDER PELA PROPRIA AÇÃO 

DO TEMPO PT AH SIMPLES RETIRADA DE MADEIRA VG SEM CONTAR OS RECURSOS/)/) 

EXTRAS QUE AH FUNAI RECEBERIA VG ACREDITAMOS QUE RESOLVERIAMOS UM PROBLEMA 

QUE SERIA AH INTERDIÇA0 DAS ESTRADAS QUE NAO NOS INTERESSA PT ESTADOS/)0/ 

PREPARANDO VG ATRAVES DA COORDENAÇÃO REGIONAL DO PNE VG UMA PROGRAMAÇA0/)/ 

EXTRA DE RECURSOS PARA MAÇA° NESTA AREA VG AH QUAL',' ISOLICITAMOS 01)/)/ 

INDISPENSÁVEL APOIO DESSA SOER PT SDS AMAURY VIEIRA ADM REG PVH/)/)/)/)/),) 
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FUNAI 
Fundação Nacional do índio 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

SENHOR CHEFE DA COORDENADORIA DA RENDA E DO PATRIMÔNIO INDÍ- 

GENA. 

As questões levantadas pela Administração 

Regional de Porto Velho assemelham-se aos fatos relacionados 

pela de Vilhena, no que respeita a morosidade noencaminhamen 

to de soluções para as madeiras derrubadas ilegalmente em á-

reas indígenas e apreendidas a nível regional. 

O Administrador Regional de Porto Velho ar 

güe muito bem quando diz que a demora no encaminhamento de so 

luções para essa questão é uma segunda injustiça com as comu 

nidades indígenas, que privadas de parte do seu patrimônio, 

vêem-no apodrecer e se deteriorar, pelo simples motivo de a 

Administração não tomar as providências que deveriam ser to-

madas, sem dele tirar usufruto garantido por lei. 

São milhares de metros cúbicos de madeira 

ao desperdício, num flagrante desrespeito ao interesse dasco 

munidades indígenas, necessitadas de uma série de benefícios 

de elevada significação social, que até o momento o Governo 

não teve condições de atender. 

O problema arrasta-se desde 1986, sem qual 

quer solução. 

É urgente que se defina essa questão, dado 

ao perecimento da madeira, pela ação corrosiva do tempo. 

A permuta dessa material por bens e benfei 

torias de interesse da Comunidade, de forma direta, é um impe 

rativo que encontra respaldo legal, dada à característica de 

SFP Quadra -02 Sul 
Edifício 1 cx. 3!' andar 

CEP 70.330 Brasília D.F. 
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FUNAI 
Fundação Nacional do índio 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

fls. 02 

emergencialidade do problema. 

A Empresa UNIMAR - UNIÃO DE MADEIRA DE RON 

DONIA LTDA. apresentou proposta de execução de serviços e de 

fornecimento de bens de interesse das Comunidades Indígenas , 

que se apresenta satisfatória, porquanto diz respeito ao in-

teresse maior em questão. 

Submeto, pois, o assunto à apreciação de V. 

Sa., sugerindo um encaminhamento urgente da questão, dado ao 

caráter emergencial evidenciado. 

Cuiabá, 22 de junho de 1.987 

SEI' Quadra 702 Sul 
Edifício lex, 3? andar 

CEP 70.330 Brasília D.E. 
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Fundação Nacional do linho 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 

 

Senhor Superintendente Geral, 

A Administração Regional dePorto Velho. 

Rondai-lia encaminhou expediente à 2a. SUER via 	da 

qual solicita providências da FUNAI, no sentido de 

providenciar o mais breve possível a comercialização 

da madeira devistalizada (já cortada) existente na 

área URU-EU-WAU-WAU, no intuito de evitar que os pró 

prios índios sem anuência da FUNAI pratique o comer- 

cio da madeira, como já vem ocorrendo em outras 	ã-

reas. 

A Divisão de patrimônio Indígena da área 

opinou favoravelmente, conforme parcer do servidor ' 

OCTACILIO DOS SANTOS ARAUJO. 

Dessa forma, objetivando a discipli-

nação do comércio de madeira desvitalizada existente 

na área indígena URU-EU-WAU-WAU, esta Coordenadoria 

toma a liberdade de sugerir o que se segue: 

Assuma a FUNAI o contrêle do processo 

contratando a empresa madere i ra indicada peio parecer 

acima referido, em forma de permuta, o que evitará a 

perda da madeira que se encontra em fase de deteoriza 

z5o, bem como trará benefícios direito a comunidade. 

 

Tal contratação é 
SEP Quadra 702 Sul 

Edifício Lex. 3!' andar 
CEP 70.330 Brasília D.F. 
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inciso IV, do artigo 22, do Decreto-Lei n 9  2.348, de 24 

de julho de 1987. 

Assim sendo, submeto a elevada apreciação ' 

de V.Sa., a minuta do contrato a ser celebrado com a re 

ferida empresa madereira que se demonstrou interessada 

na concretização do negócio, devendo a minuta de contra 

to ser analisada e assinada pelo Senhor Presidente, ca-

so aprovado. 

Brasilia/DF.,‘gillho de 1987. 

buo 
mr ee  

coo 
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FUNAI 
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CONTRATO DE ALIENAÇAO DE MADEIRA 

DESVITALIZADA, PARA FINS DE CUNS 

TRUÇAO DE BENS IMOVE1S, E AQUISI 

ÇAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES 

QUE ENTRE SI FAZEM A FUNDAÇAO NA 

CIONAL DO INDIO - FUNAI - E 	A 

FIRMA UNIMAR - UNIAO DE MADEIRA 

DE RONDONIA LTDA., NA FORMA ABAI 

XO: 

Através do presente instrumento 

particular de Contrato, a FUNDAÇAO NACIONAL DO INDIO-FU-

NAI, instituída pela Lei Federal ng 5.371, de 05 de de 

zembro de 	?com sede e foro em Brasília, DF., digora- 
sk•fd* 

vante denominada simplesmente FUNAI, neste ato represen-

tada pelo seu Presidente, Dr. ROMERO JUCA FILHO, e a fir 

ma UNIMAR - UNIAO DE MADEIRA DE RONDONIA LTDA, sociedade 

comercial, inscrita no CGC/MF., sob o nº 

14.595.920/0001-04, com sede e foro em Jaru/Rondonia, à 

BR 364, s/ng Km 287, representada neste ato por seu só-

cio-gerente, Sr. SEBASTIAO PAULO COSTA, doravante denomi 

nada simplesmente UNIMAR, mediante as seguintes cláusu-

las e condições: 

CLAUSULA PRIMEIRA  

OBJETO  

Constitui objeto deste contrate, 

a alienação de 2.000 (duas mil) árvores desvitalizadas , 

das essências mogno e cerejeira, localizadas na área In- 

dígena URO-EU-WAU-WAU, jurisdicionada a 2ã Superintenden- 
( 

cia Executiva Regional, onde se encontram tomb das m Fora 
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- 02 - 

CLAUSULA SEGUNDA  

DO PREÇO  

Que o preço das árvores constan 

tes da cláusula primeira deste contrato é de CZ$ 1.800,00 

(Um mil e oitocentos cruzados) por metro cúbico para a 

cerejeira e de CZ$ 1.400,00 (Um mil e quatrocentos cruza-

dos) para o mogno. 

CLAUSULA TERCEIRA  

DOS BENS  

A UNIMAR, dará em troca dos bens 

constantes da cláusula primeira combinado com o disposto 

na cláusula segunda, os seguintes bens: 

a) EQUIPAMENTOS  

- 03 (três) Toyotas com carrocerias 

de madeiras 

- 02 (dois) Toyotas, tipo JEEP com 

capota de aço 

- 01 (um) Toyota cabine dupla 

- 01 (um) caminhão FORD - F - "000 

- 01 (uma) Kombi - STANDART 

- 03 (três) motores MONTGOMERK de 

3,5 HP, com rabeta 

- 04 (quatro) Motos Serra STHILL-051 

- 02 (duas) Bombas d'água (motor bom 

ba) 

- 02 (dois) Guinchos Elé1ricos para 

Toyotas 

	' 
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b) SOMOVENTES 

10 (dez) Burros de Carga 

c) OUTROS 

Fornecimento de CZ$ 400.000,00 

(Quatrocentos mil cruzados) mensais, durante a execução 

do contrato, para aquisição de mercadoria, combustível, 

medicamentos, brindes, recuperação de carros, motores e 

máquinas, cabendo a FUNAI fornecer mensalmente, a rela-

ção dos bens a serem adquiridos. 

d) OBRAS 

Reabertura de 80 Km de picadas 

de demarcação, a ser definido pela FUNAI. 

Construção de duas casas com 80 

m2 cada uma, contendo as mesmas 04 (quatro divisões in-

ternas, sendo sua construção de madeira serrada, todas 

assoalhadas, cobertas com telhas de amianto, nos 	PVS 

JARU E CAJUEIRO, e com instalações d'água, ampliação de 

200.00 (duzentos metros) da pista de pouso do PV CAJUEI 

RO. 

A entrega.dos equipamentos, bem 

como os das benfeitorias e demais bens constantes deste 

4 	contrato, serão efetuadas na proporção da retirada de ma 

deira pela segunda contratante.. 

CLAUSULA QUATRO 

DA EXECUÇA0 

A contagem das árvores e o trans 

porte das mesmas, serão executados com o acompanhamento 

direto de servidores da FUNAI, os quais exercerão ativi 

dades fiscalizadoraRtamente,comagentes dás Insti 

to Brasileiro de Desenyolvimeobe Florestal - IB 
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CLAUSULA QUINTA 

DA RESPONSABILIDADE 

Todos os serviços discriminados 

na cláusula terceira, bem como a construção dos postos de 

vigilância, heliportos, estrada e a conservação da mesma, 

serão efetuados por conta e risco exclusivo da firma UNI-

MAR, sendo que qualquer acidente ocasionado em decorrên-

cia dos mesmos, será de inteira responsabilidade da fir-

ma contratada. 

CLAUSULA SEXTA 

DO PRAZO 

0. prazo para a retirada das ár-

vores objeto do presente contrato, será de 02 (dois) anos, 

contados da assinatura do presente contrato, não podendo 

ser prorrogado sob qualquer argumento. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A construção dos postos de vigi 

lância e os heliportos, deverão ser construidos no pra-

zo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da as-

sinatura deste contrato, sendo que a estrada deverá ser 

construída no decorrer do prazo igual ao da retirada das 

árvores. 

CLAUSULA SÉTIMA 

DA AUTORIZAÇAO  

Desde já, fica a contratada UNI 

MAR, autorizada a entraÉ_na área indígena para a execu-

ção do objeto deste contrato, cabendo-se porém, p ividen 
4 

cias as guias e demais documentos necessários a 	i ada 
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e transporte das árvores junto ao IBDF. 

CLAUSULA OITAVA  

DAS OBRIGAÇOES  

Durante toda a execução dos tra 

balhos, de que trata o presente contrato, obriga-se a U-

NIMAR, a respeitar a pessoa do índio, seus bens sua cul-

tura, bem como obedecer a legislação específica (Lei Nº. 

6.001/73) e ainda,aos princípios da política indigenista 

brasileira, sob pena de rescisão contratual, e ainda de 

ressarcimento dos prejuízos ou danos que venha a dar cau 

sa ao índio, a comunidade indígena ou ao Patrimônio 	da 

FUNAI. 

CLAUSULA NONA  

DA RETIRADA DAS ARVORES  

O processo de retirada das árvo 

res e a construção dos bens de que trata a cláusula se-

gunda, deverá ser concomitante, de forma que a quantida-

de de árvores retirada seja equivalente em proporcionali 

dada com a construção das benfeitorias. 

CLAUSULA DÉCIMA  

DESPESAS E ENCARGOS 

Todas as despesas, tais como: 

mão-de-obra, transporte, combustível, materiais de cons 

trução, abertura de estradas, instalações, encargos so-

ciais, impostos, Laxas, e todos os demais encargos neces 

sários a execução do presente contrato, co 

exclusivamente por.conte da firma UNIMAR. 

o única e 

SEP Quadra 702 Sul 
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CLAUSULA DCCIMA  

DA RESCISA0 

O presente contrato poderá ser 

rescindido a qualquer momento, sem qualquer aviso, noti-

ficação judicial ou extra-judicial, desde que haja o des 

cumprimento de qualquer cláusula, ou ainda, infrigência 

a Lei ng. 6.001/73 e ao Código Florestal Brasileiro, não 

cabendo a UNIMAR qualquer direito a indenização ou direi 

to de retenção por benfeitorias. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA  

DA MULTA 

O descumprimento, por ambas as 

partes a qualquer cláusula ou condição estipulada neste 

contrato, implicará, além de sua imediata rescisão comas 

consequências legais, no pagamento de uma multa equiva-

lente a 1.000 (mil) obrigações do tesouro nacional - OTN, 

ou título equivalente .a critério do Governo Federal. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA  

DESPESAS E ENCARGOS  

Todas as despesas, tais como: mão 

-.de-obra, transporte, combustível, materiais de construção, 

abertura de estradas, instalações, encargos sociais, impos 

tos ou taxas devidas pela execução do presente contrato, ' 

correrão única e exclusivamente por conta da firma UNIMAR. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA 

DA RESCISAO  

presente contrato 'Deier se
r  

rescindido a qualquer momento, desde que a UNIM 	lfri 
SEP Quadra 702 Sul 
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ja a Lei nº 6001/73 ou o Código Florestal Brasileiro, ou 

ainda deixe de cumprir qualquer cláusula do presente con 

trato, independentemente de aviso, notificação judicial 

ou extra-judicial, não cabendo-lhe qualquer a indeniza-

ção ou retenção por benfeitorias. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA  

DO FORO 

Fica eleito o foro de Brasília , 

Distrito Federal, para dirimir as questões oriundas deste 

contrato. 

E, assim, por estarem justo e con 

tratados entre si firmam o presente instrumento em 03' 

(três) vias, para um único efeito, na presença das teste-

munhas infra-assinadas, para que produza seus j_ir ticos e 

feitos. 

SFP Quadra 702 Sul 
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Senhor Presidente, 

A Coordenadoria de Patrimônio Indígena , 

em parecer anexo, tece sérias considerações sobre o 

problema de venda irregular de madeira desvitalizada 

que vem ocorrendo na área indigena URU-EU-WAU-WAU , 

jurisdicionada a Administração Regional de Porto Ve-

lho, Estado de Rondônia. 

A proposta apresentada pela CPI concilia 

os interesse da Administração e da Comunidade. 

Se do assentimento de V.Sa., entendo que 

poderá ser firmado a minuta de contrato apresentada, 

nas condições estabelecidas pelo -órgão competente. 

Brasília, 06 de julho de 1987. 
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De Acordo. 

Aprovo os parecerem constantes do presente 

processo, visando o aproveitamento de recursos flo-

restais em área indígena jurisdicionada à Administra 

ção Regional de Porto Velho, Estado de Rondônia, con 

substanciado no contrato ora assinado com a empresa' 

LINIMAR - União de Madeira de Rondônia Ltda. 

A execução do contrato no entanto, fica con 

dicionada à: 

a) expedição pela administração Regional 

de ordem de serviço autorizando a empresa a 

dar início a exploração; 

b) acompanhamento e fiscalização pela Admi-

nistração Regional, do objeto pactuado , ' 

quer no que concerne ao material a ser ex-

traído , como também à implantação das ben 

feitorias e ao fiel cumprimento dos demais' 

itens contratados; 

c) Verificação permanente do cumprimento dos 

dispositivos constantes do Estatuto do ' 

e do Código Florestal, na área de ex 
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ríOMERO Ala FILHO 

Presidente 
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A 2a. SUER, na forma do r. des 

cho do Senhor Presidente da FUNAI. 

BSB., 08/07/87 

77 
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MOVIMENTAÇÃO 

DATA DESTINO _ DATA DESTINO 

01 / / 31 / / 

02 / / 32 

33 

/ / 

03 / / / / 

04 / / 34 / / 

05 / / 35 

36 

/ / 

06 / / / / 

07 / / 37 / / 

08 / / 38 / / 	. 

09 / / 39 / / 

10 / / 40 / / 

11 / / 41 / / 
1.2 , 	/ / 42 / / 

13 / / 43 / / 

14 / / 44 / / 

15 / / '45 / / 

16 / / 46 / / 

17 / / 47 

48 

/ / 

18 / / / / 

19 / / 49 / / 

20 / / 50 / / 

21 / / 51 / / 

22 / / 52 / / 

23 / / 53 / / 

24 / / 54 / / 

25 / / 55 / / 

26 / / 56 / / 

27 / / 57 / / 

28 / / 58 / / 

29 / / 59 / / 

30 / / 60 / / 

22  

32  

NOME DO INTERESSADO OU REPARTIÇÃO: CÓD. 

Documento Original 

ASSUNTO: 
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CI NQ 125/GAB/ADR PVH/87 	 Porto Velho, 12 de junho de 1987 

Ao: Superintendente Executivo Regional 

FUNAI - Cuiabá-MT 

5 

Face ao tempo decorrido, voltamos à presença de V.Sa., no sentido de 

reiterar a essa Superintendência, uma solução definitiva, com rela-

ção à alienação de madeiras desvitalizadas apreendidas por esta Admi, 

nistração Regional, em 1986, nas áreas indígenas Uru-Eu-Wau-Wau e Rio 

Não se justifica, no nosso entendimento, que a FUNAI deixe estas madei 

ras apreendidas se estragarem pela própria ação do tempo ou até serem 

roubadas, por'madeireiros inescrupulosos, na medida em que, não, temos • •   
pessoal e,recursos financeiros para fazer uma vigilãncia permanente 

nas areasonde:estão espalhadas a madeira. 

i:—.Por.outrolado,nos. parece extremamente'injusto que a FUNAI permita que 

as comunidades indígenas Uru-Eu-Wau-Wau e Macurap, que já tiveram con 

sideráveis prejuízos com a devastação de suas áreas, ainda deixe toda 

a madeira apodrecer e se desvalorizar, causando, desta forma, mais 

prejuízos. Tal alienação, justifica-se ainda mais na medida cm que, 

como se sabet 'a FUNAI não conta com recursos financeiros que permita 

assistir e atender de forma efetiva estas duas comunidades. Esta fon 

tende recursos,. digamos assim, extra, poderia até permitir uma melhor 

assistência aos grupos indígenas, principalmente no tocante ao proyra 

ma de vigiláncia e fiscalização. 

Assim fazendo, estaríamos até nos antecipando e nos estruturando me-

lhor, já pensando no próximo ano, quando presume-se que o avanço so-

bre as' áreas indígenas, tanto por madeireiros, quanto por colionos sn 

rã ainda mais violento. Precisaremos estarmos atento e melhoi estru- 

turado para impedir estes atos ilícitos. ,/ I 
/6-1. 
/ 
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AMAURY VIEI 

ADMISTRADOR REGIONAL ADR PVH 

FUNAI 
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Para melhor ilustrarmos nosso posicionamento, anexamos à presente, 

xerox dos documentos abaixo relacionados, tratanto do mesmo 	as-

sunto; 

A Saber: 

MEMO 339/ADR PVH/FUNAI/86 

TELEX 1192/GAB/ADR PVH/86 

TELEX 062/SA/ADR PVH/87 • 

TELEX 131/GAB/ADR PVH/87 

TELEX 195/GAB/ADR PVH/87. 
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CONTRATO PARTICULAR DE AL1ENAÇAO DE MADEIRA NQ 

C9(7-9/86, QUE ENTRE SI FAZEM A FUNUAÇAU NA-

CIONAL DO INDIO - FUNAI E A FIRMA MADEREIRA NO 

ROESTE LTDA, NA FORMA ABAIXO: 

Pelo presente instrumento particular de aliena 

ção de madeira, a FUNDAÇAO NACIONAL DO INDIO - FUNAI, com personalidade Ju 

rídica de direito privado, vinculada au Ministério do Interior e institui-

r-. ma  
IMF 	

da de conformidade com a Lei N2 5.371, de 05 de dezembro de 1967, inscrita 

rio CGMF, sob o Nº 005 9311/0001-26, com Sede em Brasília, neste ato repre-

sentada pelo Sr. ERALDO FERNANDES DA SILVA, Superintendente Executivo da 2ã 

Superintendência Regional da FUNAI, com sede em Cuiabá, e a Firma MADEREI-

RA NOROESTE LTDA, estabelecida no Município de CACOAL-RO, a Rua Machado de 

Assis, Ng 1672, CGC. Ng 04803029/0001-62, Inscrição Estadual sob o N' 

2010291-1, representada pelo Sr. MANOEL ANTONIO ALVES MENEZES, celeuramo 

pleente Contrato Particular de Alienação de Madeira, na conformidade das 

cláusulas e condições seguintes: 

, 	: CLAUSULA PRIMEIRA 

Do Objeto  

    

4 	O objeto do presente contrato é a alienação de 

madeiras em toras de espécie mogno, derrubada em área indígena do Rio Bran 

cu, no Município de Rolim.de Moura - RO, totalizando 5.000 m3. 

. • PARAGRAFO ÚNICO  

As toras acima mencionadas serão calculadas pa-

ra efeito de estabelecimento do respectivo valor de alienação, em metros cú 

bicos (m3). 

S[P Quadra 7U2 Sul 
Edilicio I. ex. 3°  andar 
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.CLAUSULA SEGUNDA  

Do Preço  

O preço da madeira, de que trata a CláusliaPri 

meira retro, é de CZ$ 1.500,00 (HuM mil e quinhentos cruzados) por 	to-

talizando o presente contrato CZ$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos 

mil cruzados). 

• CLAUSULA TERCEIRA 

à sede do PiN - 

CZ$ 	1.500.000,00 

. 	Do Plano de Aplicação 

- Abertura de 15 Km de estrada da Fazenda São Francisco 

- Uma Toyota com carroceria CZ$ 1.000.000,00 

- Material para extração de Latex CZ$ 400.00,00  

( 	! - Aquisição de Mantimentos CZ$ 300.(03,00 

- Ferramenta de Campo CZ$ 300.010,0U 

- 15 Espingardas de Caça CZ$ 105.W0,00  

- 30 Caixas de Munição para Caça CZ$ 12000,00 

- 50 redes CZ$ 50.100,00  

- Roupas e Sapatos para Consumidor CZ$ 50.14,00 

1 T - Construção Curral medindo 20 x 13 .m2  com Divisões e uma área de 30 '!2  co 

berto 	 CZ$ 	250.W0/00  

- Vinte Cabeças de vaca girolândia 	 CZ$ 	300.W0,00 

- Um touro 	 CZ$ 	50.0.U,UU  

-Quatro animais muares 	 CZ$ 	1UU.Ç.10,00  . 

• ; (I 	- Construção Enfermaria medindo 20 x 10 m2  com 08 Divisões, totalizan)o 

200  m2  de construção  CZ$ 1.000.0'0,00 

- Aquisição Equipamento Médico para Enfermaria CZ$ 600.1a400 
•

1. 
; 	►  / - Aquisição Material Permanente para enfermaria CZ$ 250.Ccu.00  

- Aquisição Material Consumo para Enfermaria CZ$ 200.0:0,00 

- Melhoramento e Ampliação de 100 m da pista de pouso CZ$ 200.0c0,00 

SEP Quadra 702 Sul 
Ediliceo Lex, 3? andar 

CEP 70.330 Brasilia D.E. 
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- Saldo financeiro a ser depositado em conta patrimonioindigena da comuni 

dada para manutenção e projetos a serem desenvolvidos 	CZ$ 	725.000 

TOTAL 	CZ$ 	7.500.000 

CLAUSULA'QUARTA  

Da Forma de Pagamento  

• • 

. A, COMPRADORA se'obrigará a pagar semanalmente, 

à proporção em que for 'sendo retirada'a madeira, observando o reajuste dos 

índices das Obrigações do Tesouro Nacional. 
Ç 

PARAGRAFO ÚNICO 

O pagamento acima mencionado obedecerá o siste 

ma cie troca de benfeitoria por m
3 quando se tratar de benfeitorias ria como 

nidade, com abertura de Estrada e Construção de Equipamentos para a Comuni 

Jade, bem como, aquisição de equipamento, feito pela COMPRADORA. 

CLAUSULA. QUINTA  

Do Prazo 

O prazo de entrega e retirada de madeira, é de 

12 (doze) meses, a contar da data de assinatura deste contrato, prorrogá-

vel, por prazo idêntico até a retirada de toda a madeira contratada, ante 

o surgimentu de condições climáticas adversas da região, devidamente justi 

ficadas pela,COMPRADORA. 

PARAGRAFO PRIMEIRO  

'`Na hipótese de prorrogação do prazo, pelo moti 

vo supracitado, a FUNAI concorda em manter os preços das madeiras, previs-

tos na Cláusula Segunda, recalculados de acordo com o índice de reajusta-

mento das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN'S) de cada mês, em vigor na 

época. 

• , 	SEP Quadra 702 Sul 
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PARAGRAFO SEGUNDO  

Correrão a conta única e exclusiva da COMPRADO 

RA, todas as despesas com mão-de-obra, trnsportes, combustíveis, abertura 

de estradas, instalações, impostos, taxas, encargos sociais, acidentes e 

incidentes de trabalho e tudo mais que.vier a incidir em decorrência da o-

peração de extração eretirada de madeira. 

PARAGRAFO TERCEIRO  

A COMPRADORA se obriga a efetuar a regulariza-

ção e aproveitamento da matéria-prima florestal, objeto deste Contrato, jun 

to à Delegacia do 1BDF, dela, adquirindo as devidas guias florestais, para 

a comercialização do produto. 

CLAUSULA SEXTA  

Da Entrega de Madeira  
• I 

Durante a retirada de madeira, a FUNAI se obri 

gará a manter um funcionário do seu quadro, facultando-se a presença de um 

representante da Comunidade Indígena local,.com o objetivo de acompanhar e 

computar a cubagem e contagem das unidades. 

PARAGRAFO PRIMEIRO  

Com relação a entrega da madeira, a FUNAI, a-

través do seu funcionário credenciado, emitirá a competente guia à COMPRA-

DORA. 

PARAGRAFU SEGUNDO  

Relativamente ao recebimento da madeira, a COM 

PRADORA emitirá os documentos fiscais, devidos. 
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: • CLAUSULA SÉTIMA  

Da Rescisão  

A não efetivação do pagamento do preço da madei 

ra por parte da COMPRADORA, nas condições estabelecidas nas Cláusulas Segun 

da e Quarta retro, implicará na rescisão automática e imediata deste Contra 

to, independentemente de notificação judicial. ou extra-judicial, podendo, 

neste caso, a FUNAI usar dos meios legais para o cumprimento das cláusulas 

descumpridas, sem prejuízo da aplicação da multa contratual prevista na cláu 

sula oitava, correndo todas as despesas com custas processuais e honorários 

advogatícios a conta da COMPRADORA. 

; 

CLAUSULA OITAVA  

Da Multa  

O descumprimento, por parte da COMPRADORA de 

qualquer das Cláusulas ou condições estipuladas neste Contrato, implicará a 

multa de 1% (Hum por cento), sobre o montante do valor do presente Contra-

to, paga por dia. 

J 

CLAUSULA NONA 

Dos Impedimentos  

4 	 O presente Contrato, durante a sua vigência, é 

intransferível à terceiros, sob a pena de sua rescisão imediata, sem preju 

• ízo das penalidades previstas ou legislação pertinente. 

CLAUSULA DECIMA  

Dos Danos ou Prejuízos  

Durante a vigência deste Contrato, à COMPRADO- 

RA se responsabilizará, por si e pelos seus prepostos ou empregados, 	por 

;• 	• 

SP Quadra 702 Sul 
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qualquer danos ou prejuízos que venham a ser causados ao Patrimônio 	FU- 

NAI ou do Indio, na Aarea Indígena, em decorrência de ação uu omissão suas. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA  

Das Proibições  

Nos limites da Area Indígena, a COMPRADORA, du 

rante o prazo contratual, assume a responsabilidade de zelar pela proibi-

ção do uso de bebida alcoólica, por parte de seus prepostos ou empregados 

ou cometimento de qualquer procedimento que atente contra a pessoa do ín-

dio ou seus costumes e rituais. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA  

Do Foro 

Fica eleito o Foro de Cuiabá-MT, para dirimir, 

toda e qualquer dúvida que venha a surgir oriunda da execução deste Contra 

to, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por se acharem assim justos e contratados , 

firmam as partes o presente Contrato, em 03 (três) vias, de igual teor e 

para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Cuiabá, 	de setembro de 1987. 

EPptFERNANDESítiA SILVA 

7perintendpnte,2ã SUER 

1[54 EMUNHAS : 

  

MANUE:t.kNí0NlÓ ALVES 
(./ 

Madereira NOroeste Ltda 

     

     

     

' SEI' Quadra 702 Sul 
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A Comissão de Sindicãncia encontrou o pro 

cesso referente ao Contrato firmado entre a FUNAI - esta re-

presentada pelo então Superintendente Regional ERALDO FERNAN 

DES DA SILVA - e a firma MADEREIRA NOROESTE LTDA.  

Vícios processuais na celebração do refe-

rido Contrato podem ser verificados à primeira vista, razão 

pela qual torna-se imperativo que se saiba: 

1) - Se o Contrato em referência foi ou 

não executado na área? 

2) - Em caso afirmativo, qual a quanti 

dade de madeira extraída até a pre 

sente data? 

3) Foram executados os serviços nele 

relacionados? Integralmente? Par-

cialmente? Relacionar os serviços 

executados com o respectivo valor 

unitário e global. 

04) 	Verificou se na execução do Contra 

to foi ou está sendo observada ale 

gislação florestal? Verificar e com 

provar. 

SEI' Quadra 702 Sul 
Edifício Lex, 3" andar 

CEP 70.330 Brasília D.F. 
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Deste modo, encaminhe-se o processo à Admi 

nistração Regional de Porto Velho, para atendimento dos quesi 

tos acima, bem como para informar como está sendo efetuado o 

acompanhamento e a fiscalização'do cumprimento das cláusulas 

do contrato. 

Cuiabá, 14 de novembro de 1987. 

ARNOLD LUYTEN 

Membro 

SEP Quadra 702 Sul 
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Senhor Superintendente: 

Atendendo solicitação de V. Se. informamos 

que: 

1. O Contrato foi parcialmente executado. Atualmente está pa 

ralizado, em virtude da determinação de V. Se., atendendo 

também solicitação das lideranças indígenas. 

2. Até a presente data, temos o registro da retirada de 1.987 

metros cúbicos de madeira. 

3. Foram executados parcialmente os serviços relacionados no 

Contrato. Consta sem confirmação oficial, porquanto a Ad-

ministração Regional ainda não terminou o levantamento que 

está fazendo, que já foram atendidos os itens 01 (abertura 

de 15 Km de estrada), 02 (uma Toyota com carroceria), 04 

(aquisição de mantimentos), 06 (15 espingardas de caça),07 

(30 caixas de munição) e parte do 19 (saldo financeiro), e 

conforme Cláusula Terceira do Contrato, cujos valores estão 

estimados em CZ$ 2.282.000,00 (dois milhões, duzentos e oi 

tenta e dois mil cruzados). 

4. A obrigação de efetuar a regularização e aproveitamento da 

matéria prima florestal, junto ao IBDF. é da empresa. Até 

a presente data, a Administração Regional não recebeu qual-

quer documento à respeito, embora tenha solicitado. 

Por ocasião da retirada da madeira, a Ad- 

Quadra 702 Sul 
Edifício I.rx, 3!' andar 

CFP 70 . 3 30 Brasília D.F. 
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ministração Regional solicitou, repetidas vezes, ao Chefe do Pos 

to Indígena Rio Branco, que estabelecesse um perfeito controle 

da quantidade e qualidade da madeira que estivesse sendo retira 

da, para que não houvesse qualquer prejuízo à comunidade indíge 

na. 

Lamentavelmente, não houve um controle ade-

quado, que redundou, inclusive, na dispensa do Chefe do Posto 

que já era também sugerida pelas lideranças indígenas. 

Permita-nos sugerir que o presente contrato 

seja cancelado, tendo em vista que a Madeireira contratada é de 

difícil acesso e não vem correspondendo às expectativas não só 

do órgão como da própria comunidade indígena. 

Porto Velho -RO-, 10 de dezembro de 1987. 

Adm. Reg. PV /FUNAI 

SEI' Quadra 702 Sul 
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Senhor Presidente: 

Em relação ao contrato estabelecido com a 

Madereira NOROESTE LTDA., nada obstante ter esta 	Comissão de 

Sindicância deduzido que o mesmo decorreu da solicitação de pro 

vidências contidas na CI. nº 125/GAB/ADR-PVH/87, de 	12.06.87, 

o fato é que os entendimentos que culminaram na sua realização 

foram todos verbais. 

2. 	 Entre os meses de agosto e setembro próximo 

findo, compareceram na Sede da 2,2 Superintendência Executiva Re 

gional, em Cuiabã - MT., os Caciques Brasil e Anísio, da Comuni 

dade Indígena Makurap, do Posto Indígena de Rio Branco, no Esta 

do de Rondônia, acompanhados do então Enc. do PI Rio Branco, o 

servidor Marilton Paulo Menezes da Silva, sendo que os 	primei 

ros solicitaram da FUNAI providências no sentido de que a madei 

ra desvitalizada fosse alienada e que o resultado destinado pa-

ra a Comunidade. 

OS 3. 	 Houve a aquiescência da Superintendência pa 

ra o pleito, tendo sido encaminhado as providências para a rea-

lização do contrato, sempre no plano verbal, sem qualquer tipo 

de formalização do citado ato administrativo. 

4. Vale esclarecer, segundo apurou esta Comis-

são, que o surgimento da Madereira NOROESTE LTDA no negócio foi 

em decorrência de entendimentos mantidos entre aquela e as lide 

ranças indígenas citadas, na presença do Enc. do PI Rio Branco. 

5. Há informações, inclusive que a celebração 

do contrato com a referida firma fora desaconselhada, pelo fa-

to de se suspeitar de que o mesmo seria executado, na prática, 

SEI' ()tiadra 702 S01 

cx, 3 andar 

CEP 71) 3.i0 Brasília 1).E. 



b4-1.  - 	Lrit5) 

FUNAI 
Fundação Fundação Nacional do Índio 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

 

-02- 

pelo Sr. Evilásio May, anteriormente identificado como invasor 

da Reserva dos Makurap - PI Rio Branco, para a extração irregu-

lar de madeiras. 

6. Diferentemente de outros contratos 	neste 

não se teve qualquer preocupação com os aspectos formais, ape-

nas celebrando-se-o. 

7. Conforme dá notícia a Administração Regio-

nal de Porto Velho, o contrato foi parcialmente realizado, tan-

to no que se refere à quantidade de madeira extraída - cerca de 

2.000 m 3, avaliada em CZ$ - 3.000.000,00 (três milhões de cruza 

dos), como no que respeita aos bens e serviços repassados à Co-

munidade Makurap, avaliados em CZ$ - 2.282.000,00 (dois milhões 

e duzentos e oitenta e dois mil cruzados). 

Os elementos que esta 	Comissão conseguiu 

juntar à respeito do presente contrato, não oferecem as menores 

condições para que se discuta qualquer hipótese a cerca de sua 

eventual homologação, razão pela qual o mesmo deverá ser pronta 

mente cancelado, por irregular - ausência de procedimentos for- 

mais preliminares e incompetência administrativa na sua 	cele 

bração. 

Cumpre salientar, por outro lado, que a FU- 

r 

	

	NAI, através da 2e SUER, entrou com representação criminal con- 

tra o Sr. EVILÁSIO MAY, por invasão e furto de madeira na Reser 

va Makurap - PI Rio Branco, conforme consta do Telex 	2e SUER 

nQ. 54/87, de 15 de dezembro de 1987, estando o assunto no ãm- 

bito da Superintendência da Polícia Federal de Rondônia. 

Também foi o servidor Marilton Paulo Mene-

zes da Silva dispensado das funções de Chefia do PI Rio Branco, 

por evidente desídia no cometimento dos seus encargos.. 

Isto posto esta Comissão submete o processo 

à apreciação de V. Se., recomendando a imediata rescisão do con 

trato irregularmente firmado com a Madereira NOROESTE LTDA., 

SFP Quadra 702 Sul 
Edifício I.cx, 	:andar 

CEP 70.330 Brasília D.F. 



CAMPOS MOREIRA 

to 	•4',a i p. 54:41 

FUNAI 
Fundação Nacional do índio 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

 

-03- 

sem prejuízo dos demais procedimentos administrativos e legais. 

Cuiabá, 15 de dezembro de 1987. 

Presidente 

SEI' Quadra 702 Sul 
Edifício Iex, 3!' :andar 

NCM/jgmn-sec.gab. 	(H' 70.330 Brasília 1).F. 



Das 414 ) v- 51 In 

Fundarão Nacional do índio 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 

 

De Acordo. 

Rescindo o presente contrato, pelas ra-

razões expostas no pronunciamento da Comissão de 

Sindicancia constituida pela Portaria PP no 	 

3636/87. 

a 

	

	
ã Superintendencia Executiva Regional da 

2a. Região, para dar conhecimento ã interessada, ã 

Delegacia Regional do IBDF em Rondônia, para todos 

os efeitos legais. 

Publique-se esta decisão. 

Posteriormente, arquivk-se, 

Brasilia DF., 17 de embr 1987. 

• ROMERO JU 	FILHO 

Presiden e 

Sisl' (2tudra 702 Sul 
Filitício 1 ex, 	andar 

CEP 7(1.330 Brasília 1).F. 


