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PresldrnÍc da llundação lyeeionat do Índio - F.unai

Caso hlJa algum probleúa na transnrlssâo, sollcltamos
r genrllen dr nor conrunicar.

Deputada Marìa Lúcia prandi
. -\ssembli'ia Legislativa do EsÍrdo de SÀo pauìo

\r. Pedío .\ l l  sres C'atrral s/no. - purqur lbirapurrr - Trlefrt (01 I ) tEí_.{íS0 . Sp
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, t(aralrantedy qu€ira-se que a atdeiê ê6ú abandon8alâ peb Funâi.
con6trbí, Ap€sAÍ dê tudas as drfiCulddcles, A comunlaládê vém
hediçò€! ô cultura. "3e o tndio viver na âld?ta, cssas coisas rão
vgt rntl6 com 9ãbèí, o lklèÍ indlg€nr.

At€nçlor'mëntÉ,

_.,\_- - 1,., _: _ .r'__ *.e_-l
Mâri6 Lúcta Prandt
Dôputâda Estaduâl

Hào bssta3seín gs problêmâs qu€ âqu€ta comqnldade já ènírcnt , há uíÍ orrt o rg.svrnt..
Segundo dgnúncias, no projeto dq g&neâm€|ìto lÉslco quc des€nvotv€u pãrã o ÌnunicíFio
ate Mêngeguâ, a CJftlaírhìa de Eânôamanto Amblentât do Ëdtãilo de Sáo pauto (sabesp)
prsvl o dasp€io clê esgoto, cot€tâdo de8 áraa6 $Fõií5, no Rlo Aguâp.ú, crlEmënre nô
tÍocho do rio defronte A âtdeia. 6ê itlo vleí ! aF cgnírmãr, aindã quã o L"goto sep trataoo,
a coÍÌtâmrnaçeo do Íio s4 tornará Íato lffei'eÉlvcl, màtanclo os Fcixês, qur são o ,timcnto
dor guaranis, e tsszendo a ameaça dâ novâr doêtìçã5,
N8 tuta pela EobÍevavêncir cíaquela coínunldadâ guaÍcnl, ó lmponant de$tacaí o trEbalho
dêesnvolvtdo pola Õíganização t\tâô-covoítam.nul S.O.S Banlra, d6 Sào paulo, Capltât,que hâ l0 ano! aruã nã re$erva. M6Ís r€ç€ntômeíts, out âs í0íçÁs çe j,.rntaiam, paniçipaÍaín
dâ _visita à atdeia, no dia zE, atém da SOS BsúÍe, as aogulntes enridades: üovmonto emOêÍÊsa da Vidâ, ONc Gênês € Movlmenta Santâ Luzta (toão! de Sanlos/Ap); tT e Apeoespdo Mongagüá; Sê.viço Aéíêo e TêrÍest6. dq Sãlvsmsnto € proreçèo Eçolóôtca ISATS), dêSão Bemafdo do càmpolsp, atéín dê dols repí€Eênrante6 ao ,bonriti" de BsctaeHldroOráílcã3 dà Bnlxàdà Santlstâ.
Na oxp€c(ativa de imecÍiatas proviôénaiâÊ, íegÍstÍo genUméntog de re;p€ito e congiderãção.

MARIA TUCIA PRANDI
OtltlLPe N3 lgf
santo8,04 dê julho de Í997

D.. Júl io i \ ,1arcos GerÍrìêny Gãjger
DD. PrÊsidente dã Funài

Pr€zado 6ânhoíl

Vrmos teiterôí, uÍna vêz mals, a ürgent€ noccssidade dg dem.iÍcgç.ãJ dás trrrrs indígen!!,
iá qu€ â falta dèss8 p.ovldência ag.ôvE, 6 c6da dta, a srruaç5o dsi-omunidãdes Indtgenãs.
VisibÌ, no últ irno gábado, dla 28, a aldoia cuârani Aguá-pehú, municipio ds Mongaguá,
Etbdo de São Psuto, e pucl€ const3tÂit8l?Ìrqçlo af ttvi c.rn que vivem a! Íqmíliâs, poí não
lh99 ter lido â9seguaad9 o direito à tgífa ondê esülo degde 19ô0. Ênteídemos que aquêlê
gÍupo íequêr atênçâo especiat, FíincìpâlÍrìêntt d€vido ao gíande númêío dè cfrãn€rE -
cêícâ ds ô0, Pãra uma população dê 7O aduÍtos.
A oldelâ 5e estend€ poí 4.330 hectaÍes, mas Éouco €xi5te pôÍa usufÍuto cÍ€tivo. Uma Darte
dâ área íça em encoataa dà SeÍÍa do MaÍ q oB eôpsços ínais âctequãdos po." rno,"àia.
plantlo êstlo sendo pêímanerÌtemêdtE Invgdldog. LevaotãÍnenÍo otìcr!|, Í€ito rÌn í993,
mosFou que hevaã !!llgl]l!!9 !!9 ÊglgÍros na rea€rva, núm€ro que c.escêrr dcsde então.
togundq a lrstÉmunho do caEiqu€ KaÍalírt6ndy. ôom 9âb€doÍia, o caciquê ab5erya que, se
píovldènclas náo ÍorÊm tomadss uígenEÍnenie, "vào dizÉÍ qu€ os indlog é que €glâo na
l,eír6 dot bíancor".

o què cÍê íàto pudrmos
mrntÉndo sar, Ídiomr,
âcabanr", obgerva, umr
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F!Õdação tlado.ál do Índio
MINISTÊRIO OA JUSTIçA

Atenciosamente,

Brasília, JL de jutho de

Senhora Depuladã,

Chegou ao conhecimento desta Diretoriâ a
coÍrespondència enviada por Vossa Excelência â presidência da Funai, referente a
questão fundiária da comunidade indigena Guarani do Aguapeú.

Temos plena convicção que as comunidades indígenas
paulistas, em sua luta estóica na deíesa de sua causa, ganharam voz nessa destacada
Casa de Leis pois, foi com grande satisfação que obseryamos o interesse e a
compreensão de Vossa Excelênciâ para com a siluação vivencÍada pelos indios do
Aguapeú.

Sobre o âssunto cabe-nos informar que no intuito de
promover a regularização fundiáÍia das terÍas guaÍani, situadas na periferia da capital e no
lÌtoíal desse estado, Íìímou-se em outubro de 1993, entre a Funai e a SecÍetaria de Eslado
do Meio Ambiente, o Convênio no 010.

Com base nas cláusulas deste ato leqal. s Funai solicitou
daq uela. fnstituiçâo a elaboração de um plano operalivo objetivando 

-de 
demarcação dos'limites da teÍra indígena GuaÍani do Aguapeú, reconhecìdos oficialmenre pero governo

federalatravés da püblicação da portaria Ministerial no 411twJtg{.
Como resultante desta iniciativa, encaminhamos a Vossa

Excelência cópia da resposta dâ secretaria do Meio Ambiente consentindo na execução
dos tÍabalhos propostos, contando paÍa tal Íjm com o apoio técnico da CESP.

. Segue, em anexo, cópias do Convênio nô O1O, mapa da
terra indígenâ, portârra ministeriar e da relaÉo dos ocupantes não-índios , cadasúados
pela Funai em 1993.

Exma. SÍa.
Dêputada MARIA LUCIA PR,ANDI
Assembléiâ Legislativa do Estado de São pauto
Av. Pedro AlvaÍes Cabral s/no - Parque do lbiÍapuerâ
São Paulo - SP
dem/las

ÁunEo aneúlo ralerR
Diretor de Assuntos Fundiáriod


