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ADÃO JOS~ DE SOUZA, brasi1eiro, casado, residente 

nesta cidade de Tucumã-Pará, CPF nQ 066.479.102-63 , vem com o 

devido respeito e acato a presença de v. E..<.1 com fundama~to no§• 

8~, artigo 22 do Decreto l.775 de o8 de janeiro de 1.996 expor e 

requerer o que se segue: 

1. DOS FATOS 

o requerente é possuidor de um lote de terras na 

GLEBA SÃO Jost, margem direita do RIO CEDRO, também conheoido co 

mo igarapé do 1ontra cujo domina desde 1.988 a títuJ.o de posse, • 

mansa e pací~ica e com área aproximadamente de 1.500 hectares. 

O requerente ao l.ongo desses anóe formou paa·tagem 
na área que totaliza hoje 350(1rezentos e cinquenta} hectares, e~ 

tr~da.s, casa de co1ono e outras benfeitorias que caracterizam uma 

propriedade rura1. l 
1 

Por força de ato ministerial foi em 1.992 assina- 

do uxn decreto que incJ.u.ia. a posse do requerente na área indígena 1 

APITEP..EWA, o que fere o direi to primário já que em:bora não possua 
a documentação da terr~ o requo~ence domina a área através da PO!!, 
se mansa e pacífica e nela faz seus inv-estimentos. 

2. :00 D!..~ITO 

Publicado no diário Oficial da llhião em 09 de 

janeiro de 1996 peritite o Decreto 1.775 de 08 de janeiro de 1996, 

que os prejudicados possam conteetar junto ao órgão que organiza• 

e disciplina a matéria a delimitação e a demarcação de áreas ind_! 
genas, demonstrendc serviços e pleiteando inde.ni.zações. 
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3. DO REQUERIM"EliTO 

Diante do exposto requer a V.Exl a reVisão na deter 

mina9ão da área indígena APITEREWA que, data venia, apresenta v:!ci 
os em seu relatório e a exc1usão da '2-ea do requerente dos limites• 

dessa área indígena. 

Espera deferimento 

Tucumã{Fa), em 26 de Março de 1996 

rf:'~~r 
ADÃb1JOSt DE 

Requerente SOUZA 
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Fundação Nacional do lndlo 
MINIST~RIO DA JUSTIÇA 

Ao: Serviço de Protocolo 
Assunto: Formação de Processo 

Solicito autuar a documentação em anexo, com n:~ 8(:,irni11ks curactcrist i cus 

Requerimento s/u" d~ 2 6 mm ço de 199<,. 

Interessado: ADÃO JOSÉ DE SOUZA 

Assunto: Solicita rever limites Terra Indigena APYTEREWA/ 

PA - Decreto 1775/96. 
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