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EkCEtENTÍSSIMO SENI-IOR DOUTOR PHESIOEf.JTE DA 
flltUJA(;JtO N1\CIONAL DO ÍMOfO-FUNAi- BRASÍLIA -DF. 

,JOAO IVAN UEZERHA. OE ALMEIDA, 
bractlntro , casndo, mmcrador, possuidor do CPF. MF no. 
073.053.382·49, o da Gcduta do tdentidaue f~G no. 8.·1·10.417-SP.1 
rcsldouto e domiciliado na cidade do ttattuha, Pará, sito na Av. 
tlrinaclciro Haroldo Veloso, 412, o c:AHMOZA BESERRA 
SANTIJ\GO, brasileira, casada, comorctante, possuidora da Codula 
do tdonudado RG no. 1373651-SSP/CE, residente o domiciliada na 
ctdado cio ttatluba, Pará, sito na Rua Nova do Santana, no. 380-A, a 
com atividada mineral no GARIMPO denominado NOSSA 
SENI-IOHA DA CONCEIÇA.O, por seu advogado o procurador, ln 
fino assinado, ut tnatrumcuto do mandato em anexo, vom com a 
devida vónia o acatamcuto n prosença do VOSSA EXCELÊNCIA, 
(~CJl'O fulcro no Artigo 2o. Paráqrafo 80. do Doe reto no. 1.775 do 
8 do .Janotro de 1 Y96, Constituição Federal o demais normas 
vigentcs1 apresentar 

CONTESTAÇÃO 

a preteusão .. de empuaçâo. e demarcação de área INDIGENA 
(iNOIOS ( MUNDURUl(US)Jf>ortarla'-Funal no. 866/90). 
localizadas~º--mun-ie-ipío mãe ITAITUBA. e hoje 
•. IACAREACANGA. Estado do Pará. mats especlttcamente no 
GARIMPO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, em razão da 
inexistência de habitação lndlgena.. Aldela lndlgena. 
Antropologia lndigena no local. e em especial porque não 
preenche os requisitos conUdos no Decreto no. 1. 77~ de 8 de 9·~· 



-- 

jtHlotro cio ·1.996 ü Portarla no. 14 do Mini~tério da Justiça, do 
~ dr: [anetro do ·1.Hf't1, auto an razõen UüiGan o tuudamuntoa 
;undk::nu à soouir arrazoados: 

1. Ouo, o GARIMPO NOSSA SENHORA DA 
<.(H·-iCf:l<)AO~ está em atlvldaden na exploração do ouro aluvionar 
dosdo os prhnprdios anos do ·JH70, com exptoraçào manual, bem 
corno ramborn fnzlam cutturas branc as o crlacao do alguns animais 
ctomostlcos corno cabra, porco, carnotros, u avos como galinho, 
pnr ,J o tH.1tn sustento, o na doe ada do 801 começou a oxploraçao 
atuvronar polo sistema do (dragas) .motortzudo: 

2. Oun, o Contostnnto .JOÀO IVAN BEZERRA 
Df:: ALMEIDA, adqulrtu do sous antocosaorce, direitos 
p,)ssün3t)rion, direitos dn cxptoraçao (príoridado tátlca] na 
l::fvr:-l nluvtonar do rnepoctjvo garirnpo,e bunfnltortas 
porventura cxtstcntus, conforme corrbormn os recibos de 
c ompra e venda o ccsu.ão do dlrnttoa cm anexo, no local 
ncnorntnado GP.Bti\.~PO NOSSA SE1,11-tORA DA COMCEiÇÁO. 

3. Que, no ano do 1982, os ora Ooutaatantea, 
construiram a PISTA OE POUSO, para aviões monomotoraa, e 
btwcaram organizar o legalizar as atividades de garimpagem 
atuvlonar , consoante corrobora o dossiô do documnntoe em 
nuoxo , o võrn exercendo suas atividades com regularidada, 
sum quatquer trânsito ou tnterterêncta de qualquer INDiGENA, 
quanto rncnos trínu lt·JDÍGENAi não havendo qualquer vestígio 
dt~ ocupação indígena, seja passado ou presento, somente 
habitado e ocupado por brancos, garimpeiros, a exploradores, 
da lavoura, pocuárta , extrattvterno, etc.; 

4.·· 6.- A área da posses e prioridades e 
pormtssàc do lavra garin1peira, pertencentes aos ora Contestantes 
~JOAO IVAN BESERRA OE ALMEIDA e CARMOSA BESERRA 
SAN ílAGO, está marcada pela sua ocupação pacífica [á ha mais 
do tros ( 3) dócadas, contendo na respectiva área, dentre outros, o 
soqutnto: 
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a- (O·i) uma Pista do pouso, para pouso do 
aorunavos monomotoros, om funcfonamento dosdo o ano do 1982, 
para atender as ucccsaldudes do respcctlvo garh1'1po. 

h)- tM081UZAÇ()ES DIVERSAS: 

n ~,-- (0:J) TRES (03) casas construídas 0111 madotra do lei, 
pi~o ürn cuncnto, cobertas coro tolhas brnsilit, ocupadaa para 
rt'";iklonc tas o atojm11c n tos: 

b-.:2- (01) uma estrada do torra, com oxtcnsao do (101un ) 
dez kllometroa: 

b-ô- (O·t) uma hnrraqorn de contoncno do rejeito da 
qt~rhnpogorn, C)df.Jidas, pola SECTAM, para libor~,t:,:ão da pcrrrussãc 
da lav1 a qarunpotrn, mcdtndo, (05) metros do altur, .. t por (60) metros 
do Iarqura: tudo conformo se vcríflca no projeto ambtontal, ern 

b-4·- Exlstlndo diversas lnstalaçoes acampamentoe o 
outros bcntottorlaa, exigidas para o projeto arnblontal, bom como 
inumcrua benfeitorias para a cxocuçào da lavra qarjmpclra, pura 
utcndor n pronuçao do aproxlmadamcute ("10) dez conjuntos do 
draqas 01n trabalhnndo: 

o.s- HEMFEITOnlAS AGl~OPASTüí~IS: 
Corno, (01) hectare do banana: (05) cinco hectare do 

maoachotra; contonae do trutolras dlvcrsaa, Incluaívo criações 
divD r::..:."t:~ do an ímn is dománticos. 

:;-- OOS LIMHTES E CONFRONTAÇÕES DAS 
PO;,S[S OE Tf:fU1AS DEt~OM!NAOJ\S GARIMPO NOSSA 
SEMI IOHA DA COtJCEIÇÁO: 

O GAHIMPO E PISTA DE POUSO NOSSA 
SENUOHA DA CONCEIÇÃO, ttca localizado no Município do 
.rncaroaoanqa, Estado do Pará, mals precisnmento na Bacia 
do H10 Mnrupat e nas confluências doa IGARAPÉS 
CP.STANMEIRA e SAMAUMA, quo são afluentes do Rio Marupa, 
o cortados por varios outros lgarapós, como das Cobras, do 
Gé:unpo., .rono, e varios outros lga.-apos, som denorntnaçao, 
curando localizado entro a margem euquerda do Rio MaruJ>a, e 
Mnrgern direita do Rio dac Tropaa. 

6.·~ O GA,RIMPO da NOSSA SENHORA DA 
COMGEtÇft.0, c~lá dcvídame ntc iiconciado pula SECRETARIA 
OE CS.TJ\DO OE GIEMCIA í: ftGr,SOLOGll\ E MEIO AMB11ENTE, do 
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Estado do Pará ·~ SECTAIJl1 (PROCESSO no. L.O. O·t31/94~ bem 
corno dctcntoros das PEHt\lllSSÕl:S DE LJ\VRA GARIMPEIRA, 
alinnnl.i: nos ( PnOCESSOS nos. 94/856.a26 a 94/85'1.367 1 em 
nome do CARMOSA 81:SEHHA SANTIAGO e PHOCESSOS nos. 
94/Uf»0.005 a 94/850.028., 001 .-.oiTiü do •. JOAO IVAN BEZERRA 
OE ALMEIDA, ) rnquorjmontoe promovidos iunto ao DNPM 
OEPAHTAf\;1ENTO NACIONAL OE PROOUCÂO MINEHAt, sa., \ .. 
í{i~gítto, no Estado do Pará, conforme corrboram os 
documentos acostndos, o copia da rnapucttva pubttcacão da 
(Ll\VBA GARIMPEIHA) [unto ao DOU., cm anexo. 

7... O respectivo GARIMPO NOSSA SENHORA 
DA CONCEIÇÃ01 fica quase na sua totalidade ENCRAVADO NA 
RE~lEHVA GARIMPEiRA7 criada pula Portaria dnfJhnislario das 
i~1inaa e Encrnin no. üU82 do 25 df? julho do ·1983, com urna 
r. ~ -·' ,,.1 .•. ''') 8 ·,-~ e: Q(j(rl 1···' ··~) iJ i t; a u •. ; ,. •... • ,.. o , .. 1, :.1 n,, .. ·. 

B... Quo, na localidade do posses da terras 
donontinadas GAntMPO MOSSA SEl--11-iORA CONCEIÇÃO, não há 
te rrns indigonas 1 do quo tratam o artigo ·11, 1 da no. 600·1 do ·t 9 de 
dezembro do i 973 e o Art. 2 :J ·1 da Constituiqao Fcdcrnl, que asshn 

11,·,·rir·<· ,····11 c·r··,, ,-..;· I 'd 'nd! ••.• -s ... ~ p . .:;; , .. ""~ .) -.1. ·. ··· ::,.ao racon 1ec1 os .aos m JOS sua 
.'') r."';! ,, ) i-,.- .- ;, '"1 ., ,-~ •. .,.. ,, .1 - ,. ,("' f · tti'" • {:9 //~ • .,,. ê ,..... • · , -~ ~ / -~ "° , • .J,• -. · -, •...• 4."" 
L•/ :/uf, .•• ~J..,.,.,J .;,OL :7,. (AJ..,,.11-no .. ,, llf!U.J,.,., ,..,fOUç .• :i •. , e /.,;l(,1 Ç,Ol.-.,, O o., 
ittroiias oriatoutos sobro as torras qua iredtctonotmonto ocupam, 
.. ·: ..J,·up~ itin do .j lkiiô:J aamarca-tas, o prolaqor o tazor raspottar todos 

AR T. 17, da Lei 6001- Roputam-se terras Indígenas: 
Inciso .. 1 ·· us torras ocupadas ou habitadas pôto« silvícolas, 

a que so rotarem os artiqos 4o, li/, (: '198 da [Oonstitulção 
aorrooaaa). 

E, o ART. 1 o. do Dooroto no. ·1775/96~ expressa: 

.•. ',h;; torras /11díganas do quo iram o art. -17j< I, da lei 
6001, do J!} do aezombro do ·f97H, o <J art. 2/11 da 
ô anetitsstção, sorão aamtntstrattvamouto aamarcadao por 
iniciativa t"J' sob a oriontaçao da órr1ao Poaorat do assistência 
ao ludto, de: acordo C(H11 o disposto naeta Docroto ~ 1 



.•. 
..:._ 
Proc. N. •.f.3..2.ó..b" 
Fl1 . .J2L_ -r- 
Rubrica.P...~-~ 

E mais. o POHTft.RIA DO MINl~,TÉRIO DA JUSTIÇA sob no. 
-1 <l do 9 fie [anc iro do corro uto ano de ·1 BH6, "esteboteco reqres 
sobra a ctaboraçao do Rol:1tório ctrcunstanctado do taentttiaeção e 
dottmitaçao cio torras ll1d(ganas o que so retoro o paràçrato 60. do 
:Ht/(10 2o. do Docroto n. 177fi do 8 de janeiro do /!?9B" . 

E, por sua voz o Parát1r.atá 6a. cio Artigo 2o. 
do pré cttado Decreto ·/7'75í!NJ. reza: 

. \ 

ART. 2o. $ 60.: +$00NC/_LJ/lJOS 0$ TRABALHOS DE 
IDENTIFICAÇÂO E lJEl.lllflNtAÇ.,10, () 13RUPO TÊCi\llCO 
...:1Pftl:SE!JT,1llA net:« T('IR/0 CIFlCUi'\ISTANCIALJiJ AO tJRGÃO 
FElJEH/11.. OE 11S8l.9rÊNDIA AO isuno, (.},4RACTERl.:CAND0 A 
tua:« INOÍ(JEl\fA .4 SEI? DEAIANCAOA ,.,. 

9.·· A PORTARIA no. 866, DE 12 DE 
SETEMBRO OE 19901' expedida pela FUNDAÇAO NACIONAL 00 
INDIO+UNAI, pretendendo a (AMPLIAÇÃO) da reserva atinente 
CH)S (ÍNDIOS MUNDlJHUf(USL om uma área de terra focalizada no 
municiplo do tlaltuba, Estndo do Para, com uma superfície 
oproximada de ·I .H65.000 ha., incluindo o perímetro [á demarcado, 
com 9..:18.54·1 hn., da reserva indígena Mundurukus, quo ó realmente 
,:i rosorva it1<Jino1H1 habltada o ocupada polos lndtos Mundur:-uln,s, o 
.:,,-::;n qurdqucr rundamonto verdadeiro o sem qunlquer justificativa, a 
i t .11.,.J.,;.1, \fll:\ uma s implos portarta, quor oncampar uma área (sem 
hi:.r·.11·:1~:nn !ndir;cnc.i) de: -, ,0·16.4!:iil (hum rmlhào, uozessois mll o 
qu •. itroc cntos e curcoonta o novo noctorcs), alorn da reserva 
.J;~Ld1::Hlüt dü H::18.54·t IH:L, para uma populaçáo do menos do (3.000) 
trc s rnil habitantes indiçionns. 

·10.- A arca prctondtda pela FUNAI, até a presente 
dnta ( nao encontra registro trnobntarto), nom titulos e 
documentos, consoante se corroboro com as certidões expedidas 
pelo Gart.órío do UNICO Oficio, do Município do .íacaréacanqa, 
Pan .. 'tt Comarc a de Itatíuba, datada ele 07 de fevereiro do corrente 
ano do ··19ú6; cm anexo; bo111 corno rc-ratttlca a NEGATIVA OE 
HEGI[} ruo IMOOWLIÁl·:uo, no Gnrtório do HEGiSTHO OE 
&MÓVi:]S) na Abrangõncin da Gornarc;n do ttattuna, Pará, 
Garhlri·n <i:ln Prtmctro Ofic io, V-J~.dl.or Maciel do r.JiaUos, corttdão 
.~ .••• ~· <'Jt d r".j ~ .••••• ,,,I~.~ d f') i 3 ,···§ -i .-.,ar" o dn 1 {)ti.'ifi •• ~ •..••.• .,. n·~)· e 
~.:;~ "1 •A \.li<,, E .• :1 ~~ ;:t . t... ~ •. (J Ih ·. {0• t.-" ,. a . 7 <..:;. • 4-·4 'h .•• J • 

.. 
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·1 ·1 _-· Com ,~ vlqõnota do Doe roto -1.775 do 08 do 
ja1llO iro uo -1 H961 o qua 1 dispoo sobro o p,· oce dlmouto 
.::-1d1úii1 tstrattvo do doma rcacuo das terras iudíucnas e d.1 outras 
ffffNidt.:nci[ls, publicado no dla on do [anolro do ·t 99fi, e a 
conseqüente POHTAHIA Mo. 14 do 9 do janotro do 1!1961 
publicada no dla 10 do [anctro de ·1H061 e~podida polo 
Ministório da .Iuutiç a, a íJU~I cctnbcteco rc!Jn.lã sobro a 
ühlhüroçio do rnlatório circunsiaru:;iado de 1dontifiüação o 
~kdt1rnitaçâo •d10 tcr r au indínona$ a quo 30 refere o paráqrafo 
6ü. d,i urtigo 2o. do nocroto 1.775. do a dü [onetro do 19961' 
pró--cJtado, bom corno oetabctcce prazo o normattaação para 0~. oc upnnloa, posseiros o f)roprioiélrh>8 posauldoras das 
torrar .• , (1ircilan e hrnlfcilorins porventura oxlutentca, 
fir.;.:n,1t1vürnn, suas contcsfncõus ndmtntetrutivne. Porquanto ou. 
oro C,1-ntontn nto 3., vem HH:l admtn istra thra apresentar a 
rc spoc üva ";ontunta<;ao t~ prcroneao dü ,unpliaçâo da ároa 
h'ifHOtHH\ l.;iundunu::auü1, em razao dn nao existir qualquer 
h~t-~itação ou ativir~.uh: lndir,onn naquela área, o eor habitada 
ü povoada por nrancoa, já há varias dócadaa, inclusiva 
i.';:At~iitH.h, inúhtürar. fnnülinst rnoraudo na local, o dali rcurando 
l'."tl tcrr a o $U~tonto para .::- ;;ohrovivôncia das reupoctfvas 
í.:\H1iH._;~~~ havendo ccntcnns de trabathadorou no Garbnpo 
t.lussú Senhora da Ooucctçüo e adjuccnotaa, quo dali 
;th1ba-cvhNH,a o dali suatcntam aeua f.r.unidi.·O"Cu, e consoqunrn 
H!Cth"!;~) s:,ara a [ducfaçtü» do nous tuhoa, ,&., ·:~1ei,-·· 
"It ié.~ 

i~: Gt1n-1 sabndork,, o Emlncnto Consultor da 
Untdüi Doutor f.,1iguoi Pró Du ülh101ra Furtado, exarou sou 
P/\f~ECl.:H AGI J/PHO--C.JtHUfi, adotado polo Advogado Gorai da 
i 1111;,n Doutor Geraldo MafJOla da Cruz Quint.ao, no PROCESSO 
i"-1. t10002.001930/94-·14, ASSUNTO OEMAHCAÇÂO DE TERRAS 
HJDiGENAS ~ EMENTA·· As terras indígenas domarcadas sorão 
;c.0111tiuu;.s ou dcsccnttnuae, de acordo oorn a efetiva ocupação 
do soro~ mas St1!-4undo ()S critérios fixndos no art. ~!31 da 
GorrnHh~i~~no Fodü ral, cstnbc tocoudo quatro dcatmaçôos para as 
lurr as t;crcn, coustdornclas ocupndan pelos aborlqlnoa: a) - as 
hnbitc1dnf. cm curatcr pormanonlo: b) · as usadas para atividadas 
pi odnti~1:1i:i; e; [if, .;:;üntlnünte:s de rocnrr.os ru-nbíontnis i'hJcossórías 
~·1.-J hciH .:.:::,1~u-· 0 .:'.i;, .:.lL iH)r;o:rn~'H'i~if, a rcpro<iuqúo física o. oultur al; 
'~ JP-J'.,,, G 
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tudo tc.so "~cnunt.fo ~0113 usos , contumoc o tradlçóos". Ainda o 
Erncrlto Consultor da l Jruao, in citado parecer, cxprcesa: 

"Jâ 110 tacanto as áreas de porombutação não toram 
a/::is da par si rerarktas 1u1 constttatçao. Urga pois que so 
cnqaaarom om pelo manos 111na das quatro dosttnaçõos 
pravtctas 1u1 üarta /l.1:11-111:.f'7, 

' '1 

E orn sua conclusão: 

uct)f.JCL.lJSlAO : A vista rio todo o exposta, ropita-se 
i'/Utl .a aornarc ação d(j torras i11diga11:1s. om áraaa oonttuuas ou 
J .. ssconttna as a matôria do tato, dapandonte do ratar aaupação 
J c strtt.irnouta s uiotta aos oarâmetros coastttuaknuüs traçados 
,,ú· .. .iri. ::i:Jt da carta ;Jrat1nar,. 

Corno so corrobora com o Respottável 
PAHECEf~ cio Douto Consultor da (Jniao , o publicado no DOU, om 
15 do uozcmnro de 19!}5, catabolooondo os re quialtos para serem 
cülU~idtJ ritdr.w torras índígo nas o sua conseqüente dcrnarcuçao, 
Ihcto ;;;0ou,1do sous usos, costumes e trndtcõcs, couaonnte expressa 
,:, ,:.~.:d·t3 t\ilaonr1 do Ufü 1 O/H8, ln art. '.231. 

l\ protonsao da FUNDAÇAO NACIOf~AL DO 
HIDIO, n~1 /\MPLIA(;Ao OJ\ AREA TERRITOHIAL EM FAVOR DOS 
!f.,ff)iOS iVIUt-H)I.H!Ut{US, ( OS GUAIS •. JÁ POSSUEM UMA ÁREA 
DEIVil'.nr~;\DI\ Dl?. (04B.ti41 HJ\) (NOVECENTOS E QUARENTA E 
O!Tü MIL, OUINHEMTOS E QUARENTA E HUM HECTARES), para 
urna populaçào (não superior na tres rnil iMDIOS), publicada na 
POHTAHIA na. 866 OE 12 DE SETEMBRO DE ~1990, ora derrogada, ó 
totatmonto tntundada, porque nao existo na ároa do protonsão do 
ampttacao, que ahsurdamente sorna a quantia superíor ha 
{1.0üü_OQO) IHUl'l mllhào do hectares, SEM EXISTIR QUALQUER 
i IABITA<]ÁO INDÍGENA, E OU PRODUÇÀO INDÍGENA, pois os 
ÍNDIOS MUNDURUt<US, não ocupam so quer (10°/o) D~Z POR 
CENTü, da área ía doma reada, quo sorna a quantia de (948.541 ha). 

On nrr- Contost.intos ~JOAO 1\/AN BEZERHA DE 
ft.LMEfD.i\ e CARltflOZ,u. bESEl~BA SP.NTl/1.(K), oxnrccm aliv1iciados o 
h:1l'ii1.'.HU rs ,:>::U~IHH10 > jti 11;1 nrats dn \ lb) qulnzo tHIOil1 o o rctortdo ?' 

.~k·'~~-~~~~~~--~~~~~~~~~- 
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Gi\.f{IMPO r.t08SA SEMI 1onA DA CONCEIÇAO, está orn atividada, 
(contaudo com seus antocouaorce ) la ha maíu do (aO) trtnta anos, o 
.Iosunvotvouoo auas auvldados do lavra qarlmpetra, culturas 
bntrH.::.:u:., cutluras ot~Jtív.):. o crlacoos anunala, crulm ,.Hl1 franca 
ativkirh k: ;l..qropnstoril, ja aproxlmndamouto Irou décados. 

Porquanto o protousáo do ampllaçâo do área 
pela FUMAI,, ·ô totalrnouto infundada o lncabivel, porque não 
preenche os requisitos minímos previstos no nrliuo 231 da Carta 
í1..1nnnr\ vigente, bom corno o Dor.: roto "i 7"75/96 e Portarln do 
MinitJiiriü da .Iustlca no. "'i4/H6 . .. • 

"l:-3.· ncssarto, ante o oxpouío requer: 

ar-Provar o alegado por todos os motos de provas 
pormlhdos 0111 direito, diligêncíar., vistorias, perícias) demarcaçõoa, 
[untada do documcutoa com a contestação, [untada do documentoa 
novos, oitlva do t.ostomunhas, arroladas oportunamonto, otc ... 

h)- Polos tundamcntos táticos o jurídicos apresentados, e 
provas do Gume ntats, ifl acostadas, bom corno as que serão 
prow 1zklr.w, durante a iustrucao do proccaso adrnlniatrallvc, e por 
outros mctos tonais, so]a acolhido do plano a presente contestação, 
o docconutltulda a protcnsao do arnpllaçào u , !,:,.. . ·· ·"" ,· 
ind1oenas, nn rogiao denominada Gi\HIMPO l·.JOSSA SEMHUt~A UA 
CUl.,!Ctl(~AO o adjaconclaa, localizadas no Município de 
.1,·,c;1rów::an g:i > Estn,Jo do Pará, por nao preoncher os requisitos 
~-H·n;_·bto~; na Cl.>n8t.Hui,:;i~o Fúciaral , art, 23'"1, Decreto ·1775/96 e 
r·ortnrh"i íVi ,L no. ·J4/96, lsto ó, não preencherem os requisitos para 
serem transformadas orn áreas indígenas. 

RESPEITOSAMENTE 

ESPERA MERECER ACOLHIMENTO 

DE ITAITUBA, P/BRASÍLIA, DF ., 15 DE MARÇO OE 1996 

.~wffJL~~- 
S(:1·.JUl{ FE1J)< AI .BER.fONI 

OAB PA S--H/.-;1 
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Escritório Albertoni 
ASSESSORIA E ~ONSUL TORIA JUlllDICA 

ADVOGADOS 
cSemir> (Jelíx dllbe&toni • OAB tPAr S-97~A 

8eélio cftntonío [};(achado ~ OAB <PA> • 5395·B 

RELAÇÃO DOCUMBUTOS DOS CON'11ES'rltHTES CARMOZA BESERRA SANTIAGO e 
JOÃO IVAN BEZERRA OE ALMEIDA, como segue: 

2.- Procuração de Carmoza Beserra Santiago; 

1.- Procuração de João Ivan Bezerra de Almeida; 

3.~ Procuração de carmoza Beserra santiago para João Ivan Bezer 

ra de Almeida; 

4-- Instrumento de contrato particular de compra e venda de di 

reitos,possessõrios, direitos de exploração mineral e ben 
. \ 

feitorias, atinente ao Gar-Lmp : .. Nossa senhora da Conceição; 

Instrumentes de procurações outorgados pela 1,;:ineração Nos 

sa Senhora da Conceição e s6cios das mesmas, inclusive có 

pia ·da constituição da respectiva empresa, a qual vendeu 1 

seus direitos para João Ivan Bezerra de Almeida; 

6.- Cópia da Licença Ambiental expedida pela sectam-Pa., em fa 

vor de JOÃO IVAN BEZERRA DE ALMEIDA; 

5.- 

7.- cópia dos Requerimentos de Permissãão de Lavra Garimpeira, 

em favor de JOÃO IVAN BEZERRA DE ALHEIDA, em ne.de (24)Vi!!_ 

te e quatro pedidos, inclusive c6pia do mapa de detalha; 

8.- cópia do DOU. das publicações das respectivas permissões' 

de LAVRA GARIMPEIRA, em favor de tOÃO IVAN BEZERRA DE AllME 

DA, em número de (27) vinte e sete ãreas, no resp~ctivo g~ 

rimpo Nossa senhora da Conceição; 

9-- cópia dos Requerimentos de PERMISSÃO DE LAVRA GARIHPEIRA, 

em nome de CARMOZA BESERRA SANTIAGO, referente ao Garimpo• 

Nossa senhora da Conceição; 

11.- 

Mapa de Situação das áreas requeridas por Carmoza Beserra• 

santiago; 

Planta de Detalhe das áreas·requeridas por Carmoza Beserra 

santiago, referente ao Garimpo Nossa senhora da Conceição; 

10.- 

M'. ~- 
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