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Aos 15 de outubro de 2003,jnesta cídade de Rio Branco, Capítal do Estado 

do Acre, nu salu <.!~ audiências da 1ª Vara df J-usti9a Federal, onde se encontrava o Senhor 
Jub: Federal DA VlD WlLSO.N D!!: ABRE!U PARDO, comigo técnica judiciária ao final 
assinada, servindo de portcíro o técnicoj judiciário. Josemír Melo Nogueirai à hora 

,. . ' ... ····· ' ' 

designada foi aberta a audiência dos autos uprarnencionados, observadas.as formalldades 
legais, R~aliz;ido o pregão, comparecel'arn os Requerentes: Ministério Público Federal, 
representado pelo Procurador da Rep+lica, FERNA.NDO JOSÉ PIAZENSKI; 
FU~l:>AÇÃO NAC!ONAL DO IND!O /- FUNAI, representada por seu Procurador 
Federal LEVI ALVES DE SOUZA, que {e faz acompanhar do Líder do povo "Nawa", 

1 

Senhor ILSON CARNEIRO DE OLIVE~RA,. do Administrador da ~UNAI, .Senhor ( 
MANOEL GOMES DA SILVA, do Vier -Presidente da FUNAI. Senhor ANTONIO 
PERE!RA NETO, do Diretor de Assistêry.cia Técnica da FUNAI, Senhor. AN'rONlO 
7·'ERRE!RA DA SILVA APURrNÃ, do A1~tropólogo da Universidade Federal de Brasília 
,;:, Colaborador da FU1~AI, Senhor CLOU~E DE SOUZA CORREIA, do sertanista da 
FUNAI ANTONI(? LUIZ ~ATISTA DE IMACÊDO, da Representante do COM!N - 
Conselho de Missão entre lndios, Scnho,ria JANDIRA KEPPI, das Representantes do 
Departamento de Patrimônio Histórico el Cultural do Acre, Senhoras LlJ1ZA DOS 
SA~TOS DE ALMElDA e MA Y ARA DE SOUZA OALD1'.N01 1NSTITlJTO 
NACION.~_L DE COLONIZAÇÃO E 1IBkORMA AGR.ÁlUA - INCRA, representado 

1 .• 
):!.!lo Procurador Federal, VlCENTE MA.NOEL SOUZA PE BRITO, que se vai (/ 
ecompanher do cngenneíro agrime~~AURO HELIODORO DOS SANT~OS. os / 
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Requeridos UN!Ã01 representada pelo advogado da União, lSRAEL PI~~ 
TORRES JUNIOR e o INSTITUTO BRASILEIRO DO MlqO AMBIENTE E DOS 
RECURSOS . NATURAIS RENOVÁVEIS - . IBAMA representado pelo Procurador 
Federal MARCOS LEITE LEITÃO, _que se faz acompanbardo Gerente Executivo do 
!I3.AMA, Senhor ANSELMO FORNEK, de Assessora Jurídica do rBAMA, Sennoru 
$!LVANA CLAUD[NO DOS SANTOS ROSA, e dos assistentes do lBAMA, 
ScBASTlAO SANTOS DA SlLV.A, MARCIO VENIClUS DE OLIVEIRA LIMA e 
fRAN!CSO ANTONIO CORREU\. LIMA, do Representante da Universidade Federal do 
Acre - UFAC1 Professor JACó· CÉSAR PJCOLU, "bem ·como. a Senhora Perita 
DELVAlR MONTAGNER. iniciados os trabalhos, a Senhora Perita prestou os· 
esclarecimentos periciais, em termo que vai juntado aos autos. Em seguida, o Senhor juiz 
concitou as partes' à conciliação, explicando os risco e as conseqüências do litígio. l - As 
;-,étr!'ji;, crn acordo unânime, com manifestações do MPF, .União, ISAMA e FUNAii 
reconheceram a etnia "Nawa", bem como concordaram que os limites da tçrra indígena 

- I 
HN;i.v1;:." que serão: O divisor de ág,.las· ao Sul, o Rio Moa ao Norte, o Rio Jordão a Leste e 
o J csurnira a Oeste, ficando assinu.ado o prazo de 03 (três) meses pum u 1idc:ntíticuçao e 
delimitação da' terra indígena "Nawa" pela FlT:NA!, respeitados esses limites como 

indicatlvos. Após esse praxe, a. identificação e a delimitação serão submetfd~s à' 
homolcgaçãe .~.':' Iuízo. 2 - ficou fixado, ainda, o pr~o de 03 (três) meses para a FUNAf 
e IB1~~·11A t(1.,_ ~ •• enterem em Juízo convênio e Plano de Trabalho para a elaboração de 
Plano de l'vfo!'lejo específico para a terra índígene, ''Nawa'',. nos quais deverá constar 
cronograma de elaboração do Plano de Manejo e sua execução. 3 - Ficou esclarecido, 
ainda, que o acesso u área Norte do Parte Nacional Serra cto Divisor, pelo Rio Moa> no 
trajeto entre as terras indígenas "Nawa" e "Nuquinim", não sofrerá qualquer restrição por 
parte dos "Nawa''. 4 - Os pesquisadores das instituições governamentais brasileiras 
pccerão realizar pesquisas na rerra indígena "Nawa", de acorde com os regulamentos da 
FUNAI. No que dit.: respeito ao objeto principal da ação, que e a efetiva implementação do ... i 
PNSD, etravés da execução do respectivo Plano de Manejo, o lBAMA se compromete a 
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juntá-lo nos autos, com o cronograma de execução, no prazo de 03 (três) meses, p,tr. 
efeito de homologação pelo Juízo. Além disso, o IBAMA e lNCRA juntarão, no rnesm 

.• , 

prazo, cronograma .. :do grupo de trabalho relativo ao esrodo fundiário da área) bem como 
do reassentamento dos moradores do parque em área reservada pelo INCRA e 
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, denominada-de gleba Aval, Em razão dos deliberações e acordos firmados em audiência, 
· o Senhor Juiz determinou que se aguardasse o cumprimento das providências. pelo prazo 

. de três meses. fa:x,,ndo con.;J1~são dos autos após esse período, Nada mais, foi C!rJCer; 
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