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Senhor Governador, 

Por ocasião da Discriminação Administra~iva de Te! 

ras Devolutas da União, procedida pelo Instituto Nacional de Colo 

nização e Reforma Agrária - INCRA, no Território Federal de Rora! 
ma, a Comissão encarregada dos trabalhos houve por bem reconhecer' 

os direitos dos silvícolas sobre as terras que constituem a Fazen 
da são Marcos, pelo que foram referidas terras excluídas daquele' 
processo administrativo. 

Não obstante, a referida área indlgena está reple 
ta de invasores, já relacionados e identificados por esta Fundação, 
que, em cumprimento a um mandamento constitucional e aos dispósi 
tivos contidos nas Leis n9s 5.371, <le 05 de dezembro de 1967 e 

6.001, de 19 de dezembro de 1973, terá de promover medidas cabi 

Exmo. Sr. 
Br ig. OTl'OMAR DE SOUZA Pil~TO 
MD. Governador do Território 

-Federal de Roraima 
Boa Vista - Roraima 
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Veis, objetivando a retirada dos aludias invasores, restituindo aos 

lndios e sua posse plena sobre o mencionado imóvel. 

Por entendermos que as medidas judiciais que deve 
rão ser tomadas em defesa dos nossos tutelados, poderão criar probJe . - 
mas sociai~ para os já·'referic.los invasores, tomamos a iniciativa de 
consultar Vossa Excelência sobre a possibilidade de colaborar com 
o INCRA, que igualmente está sendo consultado, no sentido de se pro 
ceder o reassentamento daqueles posseiros, em número aproximado de 

90 familias, nwna área que venha a ser destinada, que se dotaria de 

wna infra estrutura. 

A consulta que ora formulamos decorre do fato de ,- 
entendermos ser de interesse do Governo Federal e também do Governo 
de Vossa Excelência, no sentido de manter a paz social, ao tempo em 

.~ que estaremos cumprindo os supra mencionados dispositivos legais. 

Certos de que contaremos com a valiosa colaboração 

de Vossa Excelência, aguardamos o merecido pronunciamento, a fim de 

que possamos promover os necessários entendimentos entre os três ÓE 

gãos que, por certo, encontrarão a almejada solução. 

Na oportunidade, apresentamos a Vossa Excelência' 

protestos de elevada estima e consideração. 
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