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localizado na nascente do mesmo; do ponto 19, de c.p.a. 315366 E e
9048129 N, segue em linha reta numa distância de 1494 m até o
ponto 20, localizado em nascente de tributário sem denominação do
Rio Puinicici; do ponto 20, de c.p.a. 315900 E e 9046733 N, segue a
jusante pela margem direita deste até o ponto 21, na confluência com
o Rio Puinicici; do ponto 21, de c.p.a. 317945 E e 9045304 N, segue
a jusante pela margem esquerda do Rio Puinicici até o ponto 22,
localizado na confluência de tributário sem denominação; do ponto
22, de c.p.a. 327206 E e 9051876 N, segue a montante pela margem
direita do citado tributário até o ponto 23, nascente deste; do ponto
23, de c.p.a. 329544 E e 9055712 N, segue em linha reta numa
distância de 2408 m até o ponto 24, localizado em nascente de
tributário sem denominação do Rio Puinicici; do ponto 24, de c.p.a.
329965 E e 9058083 N, segue a jusante pela margem esquerda do
referido tributário até o ponto 25, na confluência deste com o Rio
Puinicici; do ponto 25, de c.p.a. 323053 E e 9059691 N, segue a
montante pela margem direita do tributário citado até o ponto 26,
nascente deste; do ponto 26, de c.p.a. 323518 E e 9069556 N, segue
em linha reta numa distância de 6667 m até o ponto 27, localizado no
perímetro da Terra Indígena Caititu; do ponto 27, de c.p.a. 321425 E
e 9075886 N, segue ao longo do perímetro da Terra Indígena Caititu
até o ponto 28; do ponto 28, de c.p.a. 326856 E e 9132366 N, segue
em linha reta numa distância de 6643 m até o ponto 29, localizado na
confluência do Rio Umari com tributário sem denominação; do ponto
29, de c.p.a. 333489 E e 9131990 N, segue a jusante pela margem
esquerda do Rio Umari até o ponto 30, na confluência deste com
tributário sem denominação; do ponto 30, de c.p.a. 332795 E e
9140401 N, segue em linha reta numa distância de 18204 m até o
ponto 31, localizado na nascente de tributário sem denominação do
Igarapé Punaenã; do ponto 31, de c.p.a. 338472 E e 9157698 N,
segue a jusante pela margem esquerda do mencionado tributário até o
ponto 32, na confluência deste com o Igarapé Punaenã; do ponto 32,
de c.p.a. 335880 E e 9162439 N, segue a montante pela margem
direita do Igarapé Punaenã até o ponto 33, na confluência deste com
tributário sem denominação; do ponto 33, de c.p.a. 339072 E e
9162707 N, segue a montante do referido tributário até o ponto 34,
nascente deste; do ponto 34, de c.p.a. 347950 E e 9168039 N, segue
em linha reta numa distância de 2170 m até o ponto 35, nascente de
tributário sem denominação do Igarapé dos Macacos; do ponto 35, de
c.p.a. 350109 E e 9168259 N, segue a jusante pela margem esquerda
do citado tributário até o ponto 36, confluência deste com o Igarapé
dos Macacos; do ponto 36, de c.p.a. 357367 E e 9163893 N, segue a
jusante pela margem esquerda do Igarapé dos Macacos até o ponto
37, confluência deste com o Rio Mucuim; do ponto 37, de c.p.a.
363966 E e 9164793 N, segue em linha reta numa distância de 281 m
até o ponto 38, localizado na margem direita do Rio Mucuim; do
ponto 38, de c.p.a. 364062 E e 9165058 N, segue a jusante pela
margem direita do Rio Mucuim até o ponto 39; do ponto 39, de c.p.a.
363265 E e 9174894 N, segue em linha reta numa distância de 922 m
até o ponto 40; do ponto 40, de c.p.a. 364118 E e 9175244 N, segue
em linha reta numa distância de 11588 m até o ponto 41, localizado
em drenagem sem denominação; do ponto 41, de c.p.a. 375637 E e
9173978 N, segue em linha reta numa distância de 725 m até o ponto
42; do ponto 42, de c.p.a. 376168 E e 9174472 N, segue em linha reta
numa distância de 1592 m até o ponto 43; do ponto 43, de c.p.a.
377758 E e 9174377 N, segue em linha reta numa distância de 2570
m até o ponto 44; do ponto 44, de c.p.a. 380175 E e 9173502 N,
passa pelo Rio Assua e segue em linha reta numa distância de 1760
m até o ponto 45, localizado na margem direita do Rio Assuã; do
ponto 45, de c.p.a. 381935 E e 9173510 N, segue a montante pela
margem direita do Rio Assuã até o ponto 46; do ponto 46, de c.p.a.
382830 E e 9172827 N, segue em linha reta numa distância de 1737
m até o ponto 47; do ponto 47, de c.p.a. 382754 E e 9174563 N,
segue em linha reta numa distância de 1216 m até o ponto 48,
localizado na margem direita do Rio Assuã; do ponto 48, de c.p.a.
381538 E e 9174549 N, segue a jusante pela margem direita do Rio
Assuã até o ponto 49; do ponto 49, de c.p.a. 381968 E e 9181910 N,
segue em linha reta numa distância de 109 m até o ponto 50, lo-
calizado no perímetro da Terra Indígena Juma; do ponto 50, de c.p.a.
382065 E e 9181859 N, segue ao longo do perímetro da Terra In-
dígena Juma até o ponto 51; do ponto 51, de c.p.a. 390832 E e
9178280 N, segue em linha reta numa distância de 18197 m até o
ponto 52, localizado na margem direita do Rio Assuã; do ponto 52,
de c.p.a. 390360 E e 9160089 N, segue a montante pela margem
direita do braço maior do Rio Assuã, até o ponto 53, localizado na
confluência deste com tributário sem denominação; do ponto 53, de
c.p.a. 394511 E e 9158768 N, segue a montante pela margem direita
do referido tributário até o ponto 54; do ponto 54, de c.p.a. 401187 E
e 9162519 N, segue em linha reta numa distância de 6618 m até o
ponto 55, na confluência do Rio Itaparaná com tributário sem de-
nominação; do ponto 55, de c.p.a. 407776 E e 9163138 N, segue a
jusante pela margem esquerda do Rio Itaparaná até o ponto 56; do
ponto 56, de c.p.a. 408454 E e 9166386 N, segue em linha reta numa
distância de 12632 m até o ponto 57, na margem direita do Igarapé
Tabocal; do ponto 57, de c.p.a. 421085 E e 9166166 N, segue a
montante pela margem direita do Igarapé Tabocal até o ponto 58,
confluência deste com tributário sem denominação; do ponto 58, de
c.p.a. 419824 E e 9159102 N, segue a montante pela margem direita
do citado tributário até o ponto 59; do ponto 59, de c.p.a. 425880 E
e 9158924 N, passa pelo Igarapé Preto e segue em linha reta numa
distância de 8104 m até o ponto 60; do ponto 60, de c.p.a. 433953 E
e 9159639 N, segue em linha reta numa distância de 3422 m até o
ponto 61, localizado na margem esquerda do Igarapé Juari; do ponto
61, de c.p.a. 437343 E e 9159167 N, segue em linha reta numa
distância de 8747 m até o ponto 62, na margem direita de tributário
sem denominação do Rio Ipixuna ou Paranapixuna; do ponto 62, de
c.p.a. 437352 E e 9150420 N, segue a montante pela margem direita
do citado tributário até o ponto 63, nascente deste; do ponto 63, de
c.p.a. 430587 E e 9148572 N, segue em linha reta numa distância de
5747 m até o ponto 64, nascente de tributário sem denominação do

Igarapé Mirari; do ponto 64, de c.p.a. 430523 E e 9142825 N, segue
a jusante pela margem esquerda do referido tributário até o ponto 65,
na confluência deste com o Igarapé Mirari; do ponto 65, de c.p.a.
433428 E e 9132393 N, segue a montante pela margem direita do
Igarapé Mirari até o ponto 66; do ponto 66, de c.p.a. 431204 E e
9126113 N, segue a montante pela margem direita do tributário citado
até o ponto 67, nascente deste; do ponto 67, de c.p.a. 409734 E e
9128710 N, segue em linha reta numa distância de 2510 m até o
ponto 68; do ponto 68, de c.p.a. 409101 E e 9126281 N, segue em
linha reta numa distância de 1898 m até o ponto 69, localizado na
nascente tributário sem denominação do Rio Assuã; do ponto 69, de
c.p.a. 407279 E e 9125747 N, segue a jusante pela margem direita do
tributário informado até o ponto 70, confluência deste com o Rio
Assuã; do ponto 70, de c.p.a. 397454 E e 9121054 N, segue a
montante pela margem direita do Rio Assuã até o ponto 71, con-
fluência deste com tributário sem denominação; do ponto 71, de c.p.a.
397313 E e 9119771 N, segue a montante pela margem em linha reta
numa distância de 11693 m até o ponto 72; do ponto 72, de c.p.a.
388956 E e 9111592 N, segue em linha reta numa distância de 8592
m até o ponto 73, localizado em tributário sem denominação do Rio
Mucuim; do ponto 73, de c.p.a. 381753 E e 9106908 N, segue em
linha reta numa distância de 7532 m até o ponto 74, localizado na
confluência do Rio Mucurim com tributário sem denominação; do
ponto 74, de c.p.a. 374399 E e 9105277 N, segue a montante pela
margem direita do Rio Mucurim até o ponto 75, confluência deste
com tributário sem denominação; do ponto 75, de c.p.a. 367120 E e
9050926 N, segue a montante pela margem direita do tributário citado
até o ponto 76, nascente deste; do ponto 76, de c.p.a. 349209 E e
9040073 N, segue em linha reta numa distância de 4830 m até o
ponto 77, nascente de tributário sem denominação do Rio Mucurim;
do ponto 77, de c.p.a. 353526 E e 9037905 N, segue em linha reta
numa distância de 8829 m até o ponto 78, na confluência de tributário
sem denominação do Rio Mucurim; do ponto 78, de c.p.a. 358407 E
e 9030547 N, segue a jusante pela margem esquerda do referido
tributário até o ponto 79, confluência deste com outro tributário; do
ponto 79, de c.p.a. 362704 E e 9031247 N, segue a montante pela
margem direita do tributário mencionado até o ponto 80, nascente do
citado tributário; do ponto 80, de c.p.a. 358268 E e 9026176 N, segue
em linha reta numa distância de 6298 m até o ponto 81, localizado na
confluência do Rio Mucurim com tributário sem denominação; do
ponto 81, de c.p.a. 359526 E e 9020004 N, segue a montante pela
margem direita do Rio Mucurim até o ponto 82, nascente deste; do
ponto 82, de c.p.a. 334225 E e 9016096 N, segue em linha reta numa
distância de 1509 m até o ponto 83; do ponto 83, de c.p.a. 332716 E
e 9016069 N, segue em linha reta numa distância de 8740 m até o
ponto 84, na divisão entre os Estados do Amazonas e de Rondônia;
do ponto 84, de c.p.a. 332615 E e 9007329 N, segue pela divisão
estadual AM/RO até o ponto 85, este localizado no perímetro da
Estação Ecológica Serra dos Três Irmãos (Decreto no 4.584, de 28 de
março de 1990); do ponto 85, de c.p.a. 316051 E e 9002978 N, segue
ao longo do perímetro da Estação Ecológica citada até o ponto 86,
localizado na Estação Ecológica Antônio Mujica Nava (Decreto no

7.635, 7 de novembro de 1996); do ponto 86, de c.p.a. 278816 E e
8966603 N, segue ao longo do perímetro da Estação Ecológica men-
cionada até o ponto 87; do ponto 87, de c.p.a. 276090 E e 8964776
N, segue em linha reta numa distância de 3012 m até o ponto 88,
localizado na margem direita do tributário sem denominação do Rio
Coti; do ponto 88, de c.p.a. 273632 E e 8963034 N, segue a jusante
pela margem direita do tributário citado até o ponto 89, confluência
deste com o Rio Coti; do ponto 89, de c.p.a. 268336 E e 8973087 N,
segue a montante pela margem esquerda do Rio Coti até o ponto 90,
nascente deste; do ponto 90, de c.p.a. 266000 E e 8956158 N, segue
em linha reta numa distância de 2191 m até o ponto 91, localizado no
perímetro da Floresta de Rendimento Sustentável (FLORSU) do Rio
Vermelho (Decreto no 4.582, de 28 de março de 1990); do ponto 91,
de c.p.a. 264103 E e 8955061 N, segue ao longo do perímetro da
citada FLORSU até o ponto 92; do ponto 92, de c.p.a. 247266 E e
8972142 N, segue em linha reta numa distância de 6133 m até o
ponto 93; do ponto 93, de c.p.a. 246255 E e 8978192 N, segue em
linha reta numa distância de 500 m até o ponto 94, localizado na
margem esquerda do Igarapé Anaiquê; do ponto 94, de c.p.a. 245755
E e 8978213 N, segue a jusante pela margem esquerda do Igarapé
Anaiquê até o ponto 95, confluência deste com tributário sem de-
nominação; do ponto 95, de c.p.a. 248137 E e 8996736 N, segue a
montante pela margem esquerda do tributário citado até o ponto 96;
do ponto 96, de c.p.a. 239381 E e 9004301 N, segue em linha reta
numa distância de 8785 m até o ponto 97, localizado na confluência
de do Igarapé Coari com tributário sem denominação; do ponto 97, de
c.p.a. 231828 E e 9008788 N, segue a montante pela margem es-
querda do tributário mencionado até o ponto 98, nascente deste; do
ponto 98, de c.p.a. 223890 E e 8994672 N, segue em linha reta numa
distância de 12518 m até o ponto 99, nascente de tributário sem
denominação do Igarapé Coari; do ponto 99, de c.p.a. 211904 E e
8991058 N, segue a jusante pela margem direita do referido tributário
até o ponto 0, início da descrição deste memorial descritivo, per-
fazendo uma área aproximada de um milhão, quinhentos e setenta e
dois mil e quatrocentos e vinte e dois hectares e perímetro de mil,
cento e setenta e cinco quilômetros.

§ 1o Ficam excluídas dos limites do Parque Nacional Ma-
pinguari as faixas de servidão do Gasoduto Urucu-Porto Velho e seus
futuros ramais.

§ 2o O subsolo da área descrita no caput deste artigo integra
os limites do Parque Nacional Mapinguari.

Art. 3o Fica estabelecido como limite da zona de amor-
tecimento do Parque Nacional do Mapinguari a faixa de dez qui-
lômetros em projeção horizontal, a partir do seu perímetro.

Art. 4o Fica permitido o deslocamento de embarcações ao
longo do leito dos Rios Açuã e Mucuim, no interior do Parque
Nacional Mapinguari, conforme o disposto no Plano de Manejo da
unidade de conservação.

Art. 5o Cabe ao Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade - Instituto Chico Mendes administrar o Parque Na-
cional Mapinguari, adotando as medidas necessárias à sua efetiva
implantação.

Art. 6o As terras da União contidas nos limites do Parque
Nacional Mapinguari, de que trata o art. 2o deste Decreto, serão
cedidas ao Instituto Chico Mendes pela Secretaria de Patrimônio da
União do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, na forma
da lei.

Art. 7o Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de
desapropriação, pelo Instituto Chico Mendes, os imóveis rurais pri-
vados existentes no Parque Nacional Mapinguari, nos termos dos arts.
5o, alínea "k", e 6o do Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941.

Parágrafo único. A Procuradoria-Geral Federal, órgão da Ad-
vocacia-Geral da União, por intermédio de sua unidade jurídica de
execução junto ao Instituto Chico Mendes, fica autorizada a promover
as medidas administrativas e judiciais pertinentes, visando à decla-
ração de nulidade de eventuais títulos de propriedade e respectivos
registros imobiliários considerados irregulares, incidentes no Parque
Nacional Mapinguari.

Art. 8o Fica facultada à Fundação Nacional do Índio - FU-
NAI a continuidade dos levantamentos da área de ocupação dos gru-
pos indígenas isolados nos limites do Parque Nacional Mapinguari.

Art. 9o Participarão da análise e elaboração do Plano de
Manejo do Parque, o Conselho de Defesa Nacional, por meio de sua
Secretaria-Executiva, e o Ministério da Defesa.

Art. 10. No exercício das atribuições constitucionais e legais
das Forças Armadas e da Polícia Federal no Parque Nacional Ma-
pinguari, estão compreendidas:

I - a liberdade de trânsito e acesso, por via aquática, aérea ou
terrestre, de militares e policiais para a realização de deslocamento,
estacionamentos, patrulhamento e demais operações ou atividades,
indispensáveis à segurança e integridade do território nacional;

II - a instalação e manutenção de unidades militares e po-
liciais, de equipamentos para fiscalização e apoio à navegação aérea
e marítima, bem como das vias de acesso e demais medidas de infra-
estrutura e logística necessárias, compatibilizadas com o Plano de
Manejo da Unidade, quando fora da faixa de fronteira; e

III - a implantação de programas e projetos de controle e
ocupação da fronteira.

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 5 de junho de 2008; 187o da Independência e 120o

da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Carlos Minc

<!ID1150554-0>

DECRETO DE 5 DE JUNHO DE 2008

Dispõe sobre a criação da Reserva Extra-
tivista Ituxí, localizada no Município de
Lábrea, no Estado do Amazonas, e dá ou-
tras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, tendo em vista
o disposto no art. 18 da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e no
Decreto no 4.340, de 22 de agosto de 2002, e o que consta do
processo no 02005.002872/2005-19,

D E C R E T A :

Art. 1o Fica criada a Reserva Extrativista Ituxí, localizada no
Município de Lábrea, no Estado do Amazonas, com uma área apro-
ximada de setecentos e setenta e seis mil, novecentos e quarenta
hectares, com base cartográfica elaborada a partir das folhas SC-20-
V-A e SA-20-Y-C, na escala 1:250.000, publicadas pelo IBGE, e com
o seguinte memorial descritivo: partindo do Ponto 1, de coordenadas
geográficas aproximadas 65° 11' 28.43"WGr e 7° 52' 32.31"S, lo-
calizado na margem esquerda do Rio Ituxí, segue por uma reta de
azimute 137° 31' 25" e por uma distância aproximada de 265,74 m
até o Ponto 2, de coordenadas geográficas aproximadas 65° 11'
22.61"WGr e 7° 52' 38.71"S, localizado na margem direita do Rio
Ituxí na confluência com o Igarapé Socó; deste, segue pelo referido
igarapé no sentido montante por uma distância aproximada de
28.549,65 m até o Ponto 3, de coordenadas geográficas aproximadas
65° 3' 35.30" WGr e 8° 1' 35.47"S, localizado na nascente do Igarapé
Socó; deste, segue por uma reta de azimute 80° 52' 32" e por uma
distância aproximada de 1.935,93 m até o Ponto 4, de coordenadas
geográficas aproximadas 65° 2' 32.85"WGr e 8° 1' 25.79"S, loca-
lizado na nascente de um igarapé sem denominação afluente da mar-
gem direita do Igarapé Bom Futuro; deste, segue pelo referido igarapé
no sentido jusante por uma distância aproximada de 8.490,69 m até o
Ponto 5, de coordenadas geográficas aproximadas 65° 0' 38.59"WGr
e 8° 5' 16.95"S, localizado na confluência deste igarapé com o Iga-
rapé Bom Futuro; deste, segue pelo referido igarapé no sentido mon-
tante por uma distância aproximada de 4.839,99 m até o Ponto 6, de
coordenadas geográficas aproximadas 64° 58' 22.69"WGr e 8° 4'
16.28"S, localizado na margem direita do Igarapé Bom Futuro (do
Ponto 6 ao Ponto 26, confronta com a Terra Indígena Caititu); deste,
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segue pelo Igarapé Bom Futuro no sentido montante por uma dis-
tância aproximada de 24.357,174 m, pelo limite da Terra Indígena de
Caititu, até o Ponto 7 = SAT-01, de coordenadas geográficas apro-
ximadas 64° 53' 23.487"WGr e 8° 12' 44.717"; deste, segue por uma
reta de azimute 120° 03' 49" e por uma distância aproximada de
161,69 m até o Ponto 8 = MA2, de coordenadas geográficas apro-
ximadas 64° 53' 18.909"WGr e 8° 12' 47.378"S; deste, segue por uma
reta de azimute 120° 01' 41" e por uma distância aproximada de
1.800,47 m até o Ponto 9 = M-58, de coordenadas geográficas apro-
ximadas 64° 52' 28.119"WGr e 8° 13' 16.928"S; deste, segue por uma
reta de azimute 120° 02' 08" e por uma distância aproximada de
2.049,79 m até o Ponto 10 = M-57, de coordenadas geográficas
aproximadas 64° 51' 30.310"WGr e 8° 13' 50.604"S; deste, segue por
uma reta de azimute 120° 01' 58" e por um distância aproximada de
2.035,98 m até o Ponto 11 = M-56, de coordenadas geográficas
aproximadas 64° 50' 32.883"WGr e 8° 14' 24.008"S; deste, segue por
uma reta de azimute 119° 59' 05" e por uma distância aproximada de
1.248,58 m até o Ponto 12 = M-55, de coordenadas geográficas
aproximadas 64° 49' 57.657"WGr e 8° 14' 44.493"S; deste, segue por
uma reta de azimute 127° 30' 54" e por uma distância aproximada de
2.055,93 m até o Ponto 13 = M-54, de coordenadas geográficas
aproximadas 64° 49' 4.557"WGr e 8° 15' 25.479"S; deste, segue por
uma reta de azimute 127° 33' 07" e por uma distância aproximada de
1.952,49 m até o Ponto 14 = M-53, de coordenadas geográficas
aproximadas 64° 48' 14.148"WGr e 8° 16' 4.434"S; deste, segue por
uma reta de azimute 127° 31' 08" e por um distância aproximada de
2.019,63 m até o Ponto 15 = M-52, de coordenadas geográficas
aproximadas 64° 47' 21.985"WGr e 8° 16' 44.707"S; deste, segue por
uma reta de azimute 127° 28' 34" e por uma distância aproximada de
2.054,47 m até o Ponto 16 = M-51, de coordenadas geográficas
aproximadas 64° 46' 28.907"WGr e 8° 17' 25.636"S; deste, segue por
uma reta de azimute 127° 28' 06" e por uma distância aproximada de
1.418,65 m até o Ponto 17 = M-50, de coordenadas geográficas
aproximadas 64° 45' 52.231"WGr e 8° 17' 53.903"S; deste, segue por
uma reta de azimute 129° 22' 01" e por uma distância aproximada de
2.075,85 m até o Ponto 18 = M-49, de coordenadas geográficas
aproximadas 64° 44' 53.278"WGr e 8° 18' 27.278"S; deste, segue por
uma reta de azimute 119° 20' 34" e por uma distância aproximada de
1.926,40 m até o Ponto 19 = M-48, de coordenadas geográficas
aproximadas 64° 43' 58.521"WGr e 8° 18' 58.264"S; deste, segue por
uma reta de azimute 119° 19' 15" e por uma distância aproximada de
2.037,99 m até o Ponto 20 = M-47, de coordenadas geográficas
aproximadas 64° 43' 0.614"WGr e 8° 19' 30.972"S; deste, segue por
uma reta de azimute 119° 18' 04" e por uma distância aproximada de
1.971,80 m até o Ponto 21 = M-46, de coordenadas geográficas
aproximadas 64° 42' 4.560"WGr e 8° 20' 2.639"S; deste, segue por
uma reta de azimute 119° 21' 58" e por uma distância aproximada de
2.029,00 m até o Ponto 22 = M-45, de coordenadas geográficas
aproximadas 64° 41' 6.904"WGr e 8° 20' 35.265"S; deste, segue por
uma reta de azimute 119° 17' 59" e por uma distância aproximada de
1.965,76 m até o Ponto 23 = M-44, de coordenadas geográficas
aproximadas 64° 40' 11.002"WGr e 8° 21' 6.829"S; deste, segue por
uma reta de azimute 119° 19' 42" e por uma distância aproximada de
2.023,23 m até o Ponto 24 = M-43, de coordenadas geográficas
aproximadas 64° 39' 13.498"WGr e 8° 21' 39.33"S; deste, segue por
uma reta de azimute 119° 19' 46" e por uma distância aproximada de
1.770,01 m até o Ponto 25 = M-42, de coordenadas geográficas
aproximadas 64° 38' 23.166"WGr e 8° 22' 7.736"S; deste, segue por
uma reta de azimute 056° 02' 28" e por uma distância aproximada de
2.393,49 m até o Ponto 26 = M-41, de coordenadas geográficas
aproximadas 64° 37' 18.262"WGr e 8° 21' 24.463"S, localizado na
nascente do Igarapé Paciá; deste, segue por uma reta de azimute 162o

19' 17" e por uma distância aproximada de 6.870,46 m até o Ponto
27, de coordenadas geográficas aproximadas 64° 36' 10.79" WGr e 8°
24' 57.85"S, localizado na nascente de um igarapé sem denominação
afluente da margem direita do Rio Punicici; deste, segue pelo referido
igarapé, no sentido jusante, por uma distância aproximada de
10.667,37 m até o Ponto 28, de coordenadas geográficas aproximadas
64° 36' 24.96" "WGr e 8° 30' 13.39" S, localizado na confluência
deste igarapé com outro igarapé sem denominação afluente da mar-
gem direita do Rio Punicici; deste segue pelo referido igarapé no
sentido montante por uma distância aproximada de 7.484,02 m até o
Ponto 29, de coordenadas geográficas aproximadas 64° 32' 42.46"
WGr e 8° 31' 1.94" S, localizado na nascente do igarapé; deste, segue
por uma reta de azimute 189° 53' 28" e por uma distância aproximada
de 2.461,59 m até o Ponto 30, de coordenadas geográficas apro-
ximadas 64° 32' 56.61"WGr e 8° 32' 20.82"S, localizado na nascente
de um igarapé sem denominação afluente da margem direita do Rio
Punicici; deste, segue pelo referido igarapé no sentido jusante por
uma distância aproximada de 5.112.729 m até o Ponto 31, de co-
ordenadas geográficas aproximadas 64° 34' 15.49"WGr e 8° 34'
28.26"S, localizado na confluência deste igarapé com o Rio Punicici;
deste, segue pelo Rio Punicici no sentido montante por uma distância
aproximada de 15.681,025 m até o Ponto 32, de coordenadas geo-
gráficas aproximadas 64° 39' 16.90"WGr e 8° 37' 58.62"S, localizado
na confluência deste rio com um igarapé sem denominação na sua
margem esquerda; deste, segue pelo referido igarapé sem denomi-
nação no sentido montante por uma distância aproximada de
2.434,104 m até o Ponto 33, de coordenadas geográficas aproximadas
64° 40' 17.57"WGr e 8° 37' 16.14"S, localizado na nascente do
igarapé; deste, segue por uma reta de azimute 336° 21' 54" e por uma
distância aproximada de 1.451,78 m até o Ponto 34, de coordenadas
geográficas aproximadas 64° 40' 37.78"WGr e 8° 36' 29.62"S, lo-
calizado na nascente de um igarapé sem denominação; deste, segue
pelo referido igarapé no sentido jusante por uma distância aproximada
de 14.552,328 m até o Ponto 35, de coordenadas geográficas apro-
ximadas 64° 44' 49.12"WGr e 8° 30' 18.47"S, localizado na con-
fluência deste igarapé com outro igarapé sem denominação afluente
da margem esquerda do Rio Punicici; deste, segue por uma reta de
azimute 304° 07' 25" e por uma distância aproximada de 6.337,103 m

até o Ponto 36, de coordenadas geográficas aproximadas 64° 47'
40.10"WGr e 8° 28' 21.97"S, localizado na margem direita de um
igarapé sem denominação afluente da margem esquerda do Rio Pu-
nicici; deste, segue pelo referido igarapé no sentido montante, por
uma distância aproximada de 4.059,485 m até o Ponto 37, de co-
ordenadas geográficas aproximadas 64° 48' 52.03"WGr e 8° 26'
39.62"S, localizado na nascente do igarapé; deste, segue por uma reta
de azimute 304° 28' 48"e por uma distância aproximada de 1.347,772
m até o Ponto 38, de coordenadas geográficas aproximadas 64° 49'
28.23"WGr e 8° 26' 14.64"S, localizado na nascente de um igarapé
sem denominação; deste, segue pelo referido igarapé no sentido ju-
sante por uma distância aproximada de 8.664,04 m até o Ponto 39, de
coordenadas geográficas aproximadas 64° 53' 12.13"WGr e 8° 25'
5.99"S, localizado na confluência deste igarapé com outro igarapé
sem denominação afluente da margem esquerda do Rio Punicici;
deste, segue pelo referido igarapé no sentido montante por uma dis-
tância aproximada de 13.063,55 m até o Ponto 40, de coordenadas
geográficas aproximadas 64° 53' 3.26"WGr e 8° 31' 22.62"S, lo-
calizado na confluência deste igarapé com outro igarapé sem de-
nominação; deste, segue por uma reta de azimute 295° 00' 31"e por
uma distância aproximada de 12.775,68 m até o Ponto 41, de co-
ordenadas geográficas aproximadas 64° 59' 20.86"WGr e 8° 28'
24.96"S, localizado na nascente de um igarapé sem denominação;
deste, segue por uma reta de azimute 191° 38' 58" e por uma dis-
tância aproximada de 7.787,28 m até o Ponto 42, de coordenadas
geográficas aproximadas 65° 0' 12.19"WGr e 8° 32' 26.52"S, lo-
calizado na nascente de um igarapé sem denominação afluente da
margem direita do Rio Ciriquiqui; deste, segue pelo referido igarapé
no sentido jusante por uma distância aproximada de 15.230,80 m até
o Ponto 43, de coordenadas geográficas aproximadas 65° 7'
17.15"WGr e 8° 31' 10.95"S, localizado na confluência deste igarapé
com o Rio Ciriquiqui; deste, segue pelo Rio Ciriquiqui no sentido
montante por uma distância aproximada de 2.260,26 m até o Ponto
44, de coordenadas geográficas aproximadas 65° 7' 41.23"WGr e 8°
31' 49.37"S, localizado na confluência deste rio com um igarapé sem
denominação; deste, segue pelo referido igarapé no sentido montante
por uma distância aproximada de 31.239,10 m até o Ponto 45, de
coordenadas geográficas aproximadas 65° 19' 17.41"WGr e 8° 38'
0.63"S, localizado na nascente do igarapé; deste, segue por uma reta
de azimute 282° 57' 54" e por uma distância aproximada de 1.421,86
m até o Ponto 46, de coordenadas geográficas aproximadas 65° 20'
2.65"WGr e 8° 37' 49.98"S, localizado na nascente de um igarapé
sem denominação afluente da margem direita do Rio Coti; deste,
segue pelo referido igarapé no sentido jusante por uma distância
aproximada de 12.263,45 m até o Ponto 47, de coordenadas geo-
gráficas aproximadas 65° 20' 21.60"WGr e 8° 43' 28.02"S, localizado
na confluência deste igarapé com o Rio Coti; deste, segue pelo Rio
Coti no sentido jusante por uma distância aproximada de 24.940,53 m
até o Ponto 48, de coordenadas geográficas aproximadas 65° 27'
0.43"WGr e 8° 41' 12.59"S, localizado na margem esquerda do Rio
Coti na confluência com um igarapé sem denominação; deste, segue
pelo referido igarapé no sentido montante por uma distância apro-
ximada de 10.179,66 m até até o Ponto 49, de coordenadas geo-
gráficas aproximadas 65° 29' 29.18"WGr e 8° 45' 11.38"S, localizado
na nascente do igarapé; deste, segue por uma reta de azimute 61° 48'
49" e por uma distância aproximada de 1.549,73 m até o Ponto 50, de
coordenadas geográficas aproximadas 65° 28' 44.36"WGr e 8° 44'
47.87"S, localizado na nascente de um igarapé sem denominação
afluente da margem direita do Igarapé Coari; deste, segue pelo re-
ferido igarapé no sentido jusante por uma distância aproximada de
18.654,44 m até o Ponto 51, de coordenadas geográficas aproximadas
65° 28' 58.59"WGr e 8° 54' 9.72"S, localizado no Igarapé Coari;
deste, segue pelo Igarapé Coari no sentido jusante por uma distância
aproximada de 18.274,59 m até o Ponto 52, de coordenadas geo-
gráficas aproximadas 65° 34' 52.65"WGr e 8° 54' 21.06"S, localizado
no Igarapé Coari na confluência com um igarapé sem denominação;
deste, segue pelo referido Igarapé no sentido montante por uma dis-
tância aproximada de 19.836,55 m até o Ponto 53, de coordenadas
geográficas aproximadas 65° 41' 46.42"WGr e 8° 59' 36.71"S, lo-
calizado na nascente do Igarapé; deste, segue por uma reta de azimute
259° 55' 27" e por uma distância aproximada de 3.218,07 m até o
Ponto 54, de coordenadas geográficas aproximadas 65° 43'
30.21"WGr e 8° 59' 54.23"S, localizado na nascente de um igarapé
sem denominação afluente da margem direita do Rio Curiquetê; des-
te, segue pelo referido igarapé no sentido jusante por uma distância
aproximada de 4.932,28 m até o Ponto 55, de coordenadas geo-
gráficas aproximadas 65° 45' 54.11"WGr e 8° 59' 19.10"S, localizado
no Rio Curiquetê; deste, segue pelo Rio Curiquetê no sentido jusante
por uma distância aproximada de 3.710,85 m até o Ponto 56, de
coordenadas geográficas aproximadas 65° 46' 42.15"WGr e 8° 58'
22.98"S, localizado no Rio Curiquetê na confluência com um igarapé
sem denominação; deste, segue pelo referido igarapé no sentido mon-
tante por uma distância aproximada de 7.584,43 m até o Ponto 57, de
coordenadas geográficas aproximadas 65° 49' 54.43"WGr e 8° 57'
41.65"S, localizado na nascente do igarapé; deste, segue por uma reta
de azimute 006° 35' 19" e por uma distância aproximada de 5.071,49
m até o Ponto 58, de coordenadas geográficas aproximadas 65° 49'
34.14"WGr e 8° 54' 57.93"S, localizado na nascente de um igarapé
sem denominação afluente da margem esquerda do Rio Curiquetê;
deste, segue por uma reta de azimute 34° 11' 08" e por uma distância
aproximada de 9.471,47 m até o Ponto 59, de coordenadas geo-
gráficas aproximadas 65° 46' 38.16"WGr e 8° 50' 44.41"S, localizado
na nascente do Igarapé Bacabal, afluente da margem direita do Rio
Ituxí; deste, segue por uma reta de azimute 359° 07' 14" e por uma
distância aproximada de 7.214,85 m até o Ponto 60, de coordenadas
geográficas aproximadas 65° 46' 40.03"WGr e 8° 46' 49.77"S, lo-
calizado na nascente de um igarapé sem denominação, afluente da
margem direita do Rio Ituxí; deste, segue por uma reta de azimute
25° 25' 48" e por uma distância aproximada de 6.350,28 m até o
Ponto 61, de coordenadas geográficas aproximadas 65° 45' 9.50"WGr

e 8° 43' 43.89"S, localizado na nascente de um igarapé sem de-
nominação, afluente da margem direita do Rio Ituxí; deste, segue por
uma reta de azimute 89° 04' 58" e por uma distância aproximada de
3.811,02 m até o Ponto 62, de coordenadas geográficas aproximadas
65° 43' 4.92"WGr e 8° 43' 42.81"S, localizado na nascente do Igarapé
Malaquins, afluente da margem direita do Rio Ituxí; deste, segue por
uma reta de azimute 41° 47' 41"e por uma distância aproximada de
2.366,08 m até o Ponto 63, de coordenadas geográficas aproximadas
65° 42' 2.95"WGr e 8° 42' 45.80"S, localizado na nascente de um
igarapé sem denominação, afluente da margem direita do Rio Ituxí;
deste, segue por uma reta de azimute 16° 17' 55" e por uma distância
aproximada de 4.954,09 m até o Ponto 64, de coordenadas geo-
gráficas aproximadas 65° 41' 26.40"WGr e 8° 40' 11.48"S, localizado
na nascente de um igarapé sem denominação, afluente da margem
direita do Rio Ituxí; deste, segue por uma reta de azimute 12° 12' 46"
e por uma distância aproximada de 8.491,17 m até o Ponto 65, de
coordenadas geográficas aproximadas 65° 40' 25.78"WGr e 8° 35'
41.95"S, localizado na nascente de um igarapé sem denominação,
afluente da margem esquerda do Rio Curiquetê; deste, segue por uma
reta de azimute 30° 43' 24" e por uma distância aproximada de
3.237,38 m até o Ponto 66, de coordenadas geográficas aproximadas
65° 39' 31.10"WGr e 8° 34' 11.78"S, localizado na nascente de um
igarapé sem denominação, afluente da margem esquerda do Rio Coti;
deste, segue pelo referido igarapé no sentido montante por uma dis-
tância aproximada de 18.781,04 m até o Ponto 67, de coordenadas
geográficas aproximadas 65° 34' 15.24"WGr e 8° 29' 44.88"S, lo-
calizado na confluência deste igarapé com o Rio Curuquetê; deste,
segue pelo Rio Curuquetê sentido jusante por uma distância apro-
ximada de 42.333,42 m até o Ponto 68, de coordenadas geográficas
aproximadas 65° 40' 21.36"WGr e 8° 19' 42.71"S, localizado na
confluência deste rio com a margem direita do Rio Ituxí; deste, segue
por uma reta de azimute 002° 03' 32" e por uma distância aproximada
de 276,18 m até o Ponto 69, de coordenadas geográficas aproximadas
65° 40' 20.97"WGr e 8° 19' 33.75"S, localizado na margem esquerda
do Rio Ituxí; deste, segue pela margem esquerda do Rio Ituxí no
sentido montante por uma distância aproximada de 4.089,43 m até o
Ponto 70, de coordenadas geográficas aproximadas 65° 42' 28.61"
WGr e 8° 20' 7.51"S, localizado na confluência do Rio Ituxí com um
igarapé sem denominação; deste, segue pelo referido igarapé no sen-
tido montante por uma distância aproximada de 1.006,07 m até o
Ponto 71, de coordenadas geográficas aproximadas 65° 42'
53.16"WGr e 8° 19' 46.35"S, localizado na confluência deste igarapé
com outro igarapé sem denominação; deste, segue por uma reta de
azimute 347° 19' 09" e por uma distância aproximada de 3.035,03 m
até o Ponto 72, de coordenadas geográficas aproximadas 65° 43'
14.26"WGr e 8° 18' 9.86"S, localizado na nascente de um igarapé
sem denominação afluente da margem direita do Igarapé dos Pecados;
deste, segue por uma reta de azimute 003° 40' 38" e por uma dis-
tância aproximada de 3.709,64 m até o Ponto 73, de coordenadas
geográficas aproximadas 65° 43' 5.66"WGr e 8° 16' 9.52" S, lo-
calizado na confluência de um igarapé sem denominação com o
Igarapé dos Pecados; deste, segue pelo igarapé sem denominação no
sentido montante por uma distância aproximada de 7.854,03 m até o
Ponto 74, de coordenadas geográficas aproximadas 65° 45'
46.77"WGr e 8° 14' 33.47"S, localizado na nascente do igarapé;
deste, segue por uma reta de azimute 351° 02' 04" e por uma dis-
tância aproximada de 2.653,42 m até o Ponto 75, de coordenadas
geográficas aproximadas 65° 45' 59.68"WGr e 8° 13' 8.12" S, lo-
calizado na nascente de um igarapé sem denominação; deste, segue
por uma reta de azimute 071° 35' 47" e por uma distância aproximada
de 3.240,33 m até o Ponto 76, de coordenadas geográficas apro-
ximadas 65° 44' 19.08"WGr e 8° 12' 35.53"S, localizado em um
igarapé sem denominação; deste, segue por uma reta de azimute 61°
37' 28" e por uma distância aproximada de 3.347,72 m até o Ponto
77, de coordenadas geográficas aproximadas 65° 42' 42.56"WGr e 8°
11' 44.45" S, localizado na nascente de um igarapé sem denominação
afluente da margem esquerda do Rio Ituxí; deste, segue por uma reta
de azimute 55° 08' 20" e por uma distância aproximada de 4.714,94
m até o Ponto 78, de coordenadas geográficas aproximadas 65° 40'
35.67"WGr e 8° 10' 17.63"S, localizado na nascente do Igarapé do
Juriti afluente da margem esquerda do Rio Ituxí; deste, segue por uma
reta de azimute 37° 22' 30" e por uma distância aproximada de
4.033,07 m até o Ponto 79, de coordenadas geográficas aproximadas
65° 39' 15.06"WGr e 8° 8' 33.90"S, localizado na nascente de um
igarapé sem denominação afluente da margem direita do Igarapé
Mangutiari; deste, segue pelo referido igarapé no sentido jusante por
uma distância aproximada de 6.022,96 m até o Ponto 80, de co-
ordenadas geográficas aproximadas 65° 37' 37.03"WGr e 8° 6'
12.31"S, localizado no Igarapé Mangutiari afluente da margem es-
querda do Rio Ituxí; deste, segue pelo referido igarapé no sentido
jusante por uma distância aproximada de 1.042,72 m até o Ponto 81,
de coordenadas geográficas aproximadas 65° 37' 5.58"WGr e 8° 6'
22.97"S, localizado na confluência deste igarapé com outro sem de-
nominação; deste, segue pelo referido igarapé no sentido montante
por uma distância aproximada de 8.101,14 m até o Ponto 82, de
coordenadas geográficas aproximadas 65° 37' 5.89"WGr e 8° 3'
19.58"S, localizado na nascente do igarapé; deste, segue por uma reta
de azimute 82° 51' 41" e por uma distância aproximada de 941,49 m
até o Ponto 83, de coordenadas geográficas aproximadas 65° 36'
35.37"WGr e 8° 3' 15.96"S, localizado na nascente de um igarapé
sem denominação afluente da margem direita do Rio Sepatini; deste,
segue por uma reta de azimute 53° 13' 24" e por uma distância
aproximada de 4.007,04 m até o Ponto 84, de coordenadas geo-
gráficas aproximadas 65° 34' 50.12"WGr e 8° 1' 58.57"S, localizado
na nascente de um igarapé sem denominação afluente da margem
direita do Rio Sepatini; deste, segue por uma reta de azimute 20° 50'
49" e por uma distância aproximada de 3.259,38 m até o Ponto 85, de
coordenadas geográficas aproximadas 65° 34' 11.64"WGr e 8° 0'
19.73"S, localizado na nascente de um igarapé sem denominação
afluente da margem esquerda do Rio Ituxí; deste, segue por uma reta
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de azimute 68° 31' 32" e por uma distância aproximada de 1.964,03
m até o Ponto 86, de coordenadas geográficas aproximadas 65° 33'
11.85"WGr e 7° 59' 56.70"S, localizado na nascente de um igarapé
sem denominação afluente da margem direita do Rio Sepatini; deste,
segue por uma reta de azimute 20° 19' 33" e por uma distância
aproximada de 7.100,11 m até o Ponto 87, de coordenadas geo-
gráficas aproximadas 65° 31' 50.03"WGr e 7° 56' 20.60"S, localizado
na nascente do Igarapé do Vamos Ver afluente da margem esquerda
do Rio Ituxí; deste, segue pelo referido igarapé no sentido jusante por
uma distância aproximada de 6.896,05 m até o Ponto 88, de co-
ordenadas geográficas aproximadas 65° 29' 19.71"WGr e 7° 58'
20.32"S, localizado na confluência deste igarapé com um igarapé sem
denominação; deste, segue pelo referido igarapé no sentido montante
por uma distância aproximada de 5.854,01 m até o Ponto 89, de
coordenadas geográficas aproximadas 65° 27' 20.12"WGr e 7° 56'
6.36"S, localizado na nascente do igarapé; deste, segue por uma reta
de azimute 85° 03' 45" e por uma distância aproximada de 2.567,72
m até o Ponto 90, de coordenadas geográficas aproximadas 65° 25'
56.60"WGr e 7° 55' 59.64"S, localizado na nascente do Igarapé Ma-
nuaú afluente da margem direita do Rio Sepatini; deste, segue por
uma reta de azimute 56° 36' 28" e por uma distância aproximada de
3.544,90 m até o Ponto 91, de coordenadas geográficas aproximadas
65° 24' 19.64"WGr e 7° 54' 56.74"S, localizado na nascente de um
igarapé sem denominação afluente da margem esquerda do Rio Ituxí;
deste, segue pelo referido igarapé no sentido jusante por uma dis-
tância aproximada de 32.218,75 m até o Ponto 92, de coordenadas
geográficas aproximadas 65° 12' 48.96"WGr e 7° 52' 51.60"S, lo-
calizado na confluência deste igarapé com a margem esquerda do Rio
Ituxí; deste, segue pela margem esquerda do Rio Ituxí no sentido
jusante por uma distância aproximada de 4.081,47 m até o Ponto 01,
início deste memorial descritivo, totalizando um perímetro aproxi-
mado de seiscentos e trinta e sete mil e vinte e cinco metros.

Art. 2o A Reserva Extrativista Ituxí tem por objetivo proteger
os meios de vida e garantir a utilização e a conservação dos recursos
naturais renováveis tradicionalmente utilizados pelas comunidades de
Mangutiari, Goiaba, Pedreiras do Amazonas, Praia Alta, Floresta,
Cabeçudo, Estirão da Pedreira,Vila Canaã, Vila Vitória, Capurana,
Curequetê, Carajuriã, São Luis, Paumapi, Punicici, Ciriquiqui, Vera,
Nova Esperança, Pacu e demais comunidades incidentes na área de
sua abrangência.

Art. 3o As principais atividades econômicas da Reserva Ex-
trativista Ituxí estão relacionadas ao uso tradicional da castanha, co-
paíba, andiroba, seringa e da pesca sustentável do mandin, surubim e
pirarucu.

Art. 4o Caberá ao Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade - Instituto Chico Mendes administrar a Reserva Ex-
trativista Ituxí, adotando as medidas necessárias para sua implantação
e controle, nos termos do art. 18 da Lei no 9.985, de 18 de julho de
2000, providenciando, no caso de terras da União, o contrato de
cessão de uso gratuito com a população tradicional extrativista, para
efeito de sua celebração pela Secretaria do Patrimônio da União do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e acompanhar o
cumprimento das condições nele estipuladas, na forma da lei.

Art. 5o Ficam declarados de interesse social, para fins de
desapropriação, na forma da Lei no 4.132, de 10 de setembro de 1962,
os imóveis rurais de legítimo domínio privado e suas benfeitorias que
vierem a ser identificados nos limites da Reserva Extrativista Ituxí.

§ 1o O Instituto Chico Mendes fica autorizado a promover e
executar as desapropriações de que trata o caput deste artigo, po-
dendo, para efeito de imissão de posse, alegar a urgência a que se
refere o art. 15 do Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941.

§ 2o A Procuradoria-Geral Federal, órgão da Advocacia-Ge-
ral da União, por intermédio de sua unidade jurídica de execução
junto ao Instituto Chico Mendes, fica autorizada a promover as me-
didas administrativas e judiciais pertinentes, visando a declaração de
nulidade de eventuais títulos de propriedade e respectivos registros
imobiliários considerados irregulares, incidentes na Reserva Extra-
tivista Ituxí.

Art. 6o Fica facultada à Fundação Nacional do Índio - FU-
NAI a continuidade dos levantamentos da área de ocupação dos
grupos indígenas isolados nos limites da Reserva Extrativista Ituxí.

Art. 7o Participarão da análise e elaboração do Plano de
Manejo da Reserva Extrativista Ituxí, o Conselho de Defesa Nacional,
por meio de sua Secretaria-Executiva, e o Ministério da Defesa.

Art. 8o No exercício das atribuições constitucionais e legais
das Forças Armadas e da Polícia Federal na Reserva Extrativista
Ituxí, estão compreendidas:

I - a liberdade de trânsito e acesso, por via aquática, aérea ou
terrestre, de militares e policiais para a realização de deslocamento,
estacionamentos, patrulhamento e demais operações ou atividades,
indispensáveis à segurança e integridade do território nacional;

II - a instalação e manutenção de unidades militares e po-
liciais, de equipamentos para fiscalização e apoio à navegação aérea
e marítima, bem como das vias de acesso e demais medidas de infra-
estrutura e logística necessárias, compatibilizadas com o Plano de
Manejo da Unidade, quando fora da faixa de fronteira; e

III - a implantação de programas e projetos de controle e
ocupação da fronteira.

Art. 9o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 5 de junho de 2008; 187o da Independência e 120o

da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Carlos Minc
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DECRETO DE 5 DE JUNHO DE 2008

Cria a Reserva Extrativista Rio Xingu, no
Município de Altamira, Estado do Pará, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, tendo em vista
o disposto no art. 18 da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e no
Decreto no 4.340, de 22 de agosto de 2002, e o que consta do
Processo no 02001.006394/2004-67,

D E C R E T A :

Art. 1o Fica criada a Reserva Extrativista Rio Xingu, no
Município de Altamira, Estado do Pará, com uma área aproximada de
trezentos e três mil, oitocentos e quarenta e um hectares e quatro ares
de áreas terrestres, tendo por base as Folhas MI-723, MI-792, MI-
793, MI-862, MI-865, MI-866, MI-942 e MI-943, de escala
1:100.000, editadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
- IBGE, com o seguinte memorial descritivo: partindo do Ponto 1, de
coordenadas geográficas aproximadas 04º22'05" S e 52º44'00" Wgr.;
deste, segue a montante pela margem esquerda do Igarapé Baliza até
a confluência com um igarapé sem denominação, por uma distância
aproximada de 12.823,97 metros, até Ponto 2, de coordenadas geo-
gráficas aproximadas 04°24'54" S e 52°49'50" Wgr.; deste, segue por
uma linha reta de azimute 193°58'09" e distância de 17.800,44 metros
até o Ponto 3, de coordenadas geográficas aproximadas 04°34'16" S e
52°52'11" Wgr., situado no Igarapé Floresta; deste, segue por uma
linha reta de azimute 203°58'26" e distância de 10.640,99 metros até
o Ponto 4, de coordenadas geográficas aproximadas 04°39'32" S e
52°54'32" Wgr., situado no Igarapé do Estragado; deste, segue em
linha reta de azimute 204°38'06" e distância de 12.278,56 metros até
o Ponto 5, de coordenadas geográficas aproximadas 04°45'35" S e
52°57'19" Wgr., situado em um afluente sem denominação da mar-
gem esquerda do Igarapé Piracuí; deste, segue em linha reta de
azimute 197°39'56" e distância de 7.789,31 metros até o Ponto 6, de
coordenadas geográficas aproximadas 04°49'35" S e 52°58'36" Wgr.,
situado em um igarapé sem denominação, afluente da margem direita
do Igarapé Piracuí; deste, segue em linha reta de azimute 214°25'28"
e distância de 15.555,12 metros até o Ponto 7, de coordenadas geo-
gráficas aproximadas 04°56'33" S e 53°03'23" Wgr., situado em um
igarapé sem denominação; deste, segue em linha reta de azimute
190°42'22" e distância de 10.452,95 metros até o Ponto 8, de co-
ordenadas geográficas aproximadas 05°02'07" S e 53°04'27" Wgr.,
situado no Igarapé Forte Veneza; deste, segue em linha reta de azi-
mute 171°48'15" e distância de 20.352,88 metros até o Ponto 9, de
coordenadas geográficas aproximadas 05°13'03" S e 53°02'55" Wgr.,
situado no Igarapé Humaitá; deste, segue em linha reta de azimute
176°14'05" e distância de 14.250,76 metros até o Ponto 10, de co-
ordenadas geográficas aproximadas 05°20'46" S e 53°02'26" Wgr.,
situado na confluência de um igarapé sem denominação com o Iga-
rapé do Cipó; deste, segue em linha reta de azimute 158°47'45" e
distância de 15.899,43 metros até o Ponto 11, de coordenadas geo-
gráficas aproximadas 05°28'49" S e 52°59'21" Wgr., situado na mar-
gem esquerda do Rio do Pardo; deste, segue em linha reta de azimute
132°37'30" e distância de 3.486,42 metros até o Ponto 12, de co-
ordenadas geográficas aproximadas 05°30'06" S e 52°57'58" Wgr.,
situado em um igarapé sem denominação, afluente da margem direita
do Rio Pardo; deste, segue em linha reta de azimute 118°38'42" e
distância de 10.181,88 metros até o Ponto 13, de coordenadas geo-
gráficas aproximadas 05°32'46" S e 52°53'08" Wgr., situado na ca-
beceira de um igarapé sem denominação; deste, segue em linha reta
de azimute 143°50'30" e distância de 6.451,65 metros até o Ponto 14,
de coordenadas geográficas aproximadas 05°35'36" S e 52°51'05"
Wgr., situado no Igarapé Caxinduba; deste, segue em linha reta de
azimute 165°34'34" e distância de 9.558,28 metros até o Ponto 15, de
coordenadas geográficas aproximadas 05°40'37" S e 52°49'49" Wgr.,
situado no Igarapé do Coqueiro; deste, segue a jusante pelo referido
igarapé por uma distância de 15.785,32 metros até a sua foz no Rio
Xingu, no Ponto 16, de coordenadas geográficas aproximadas
05o36'54" S e 52o42'32" Wgr.; deste segue em linha reta de azimute
62°46'16" e distância de 2.583,34 metros situado na margem direita
do Rio Xingu, no Ponto 17, de coordenadas geográficas aproximadas
05o36'16" S e 52o41'18" Wgr.; deste segue pela margem direita do
Rio Xingu por uma distância de 183.539,14 metros até o Ponto 18, de
coordenadas geográficas aproximadas 04o20'46" S e 52o41'27" Wgr;
deste segue em linha reta de azimute 242°45'10" e distância de
5.320,77 metros até o Ponto 1, início deste memorial descritivo,
totalizando um perímetro aproximado de trezentos e setenta e quatro
mil, setecentos e cinqüenta e um metros e vinte e dois centímetros.

Art. 2o A Reserva Extrativista Rio Xingu tem por objetivo
proteger os meios de vida e a cultura da população extrativista re-
sidente na área de sua abrangência e assegurar o uso sustentável dos
recursos naturais da unidade.

Art. 3o Caberá ao Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade - Instituto Chico Mendes administrar a Reserva Ex-
trativista Rio Xingu, adotando as medidas necessárias para sua im-
plantação e controle, nos termos do art. 18 da Lei no 9.985, de 18 de
julho de 2000, providenciando, no caso de terras da União, o contrato
de concessão de direito real de uso resolúvel com a população tra-
dicional extrativista, para efeito de sua celebração pela Secretaria do
Patrimônio da União do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, e acompanhar o cumprimento das condições nele estipuladas,
na forma da lei.

Art. 4o Ficam declarados de interesse social, para fins de
desapropriação, na forma da Lei no 4.132, de 10 de setembro de 1962,
os imóveis rurais de legitimo domínio privado e suas benfeitorias que
vierem a ser identificados na Reserva Extrativista Rio Xingu.

§ 1o O Instituto Chico Mendes fica autorizado a promover e
executar as desapropriações de que trata este artigo, podendo, para
efeito de imissão de posse, alegar a urgência a que se refere o art. 15
do Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941.

§ 2o As áreas que vierem a ser identificadas como de do-
mínio do Estado do Pará somente poderão ser desapropriadas após a
devida autorização legislativa.

§ 3o A Procuradoria-Geral Federal, órgão da Advocacia-Ge-
ral da União, por intermédio de sua unidade jurídica de execução
junto ao Instituto Chico Mendes, fica autorizada a promover as me-
didas administrativas e judiciais pertinentes, visando a declaração de
nulidade de eventuais títulos de propriedade e respectivos registros
imobiliários considerados irregulares, incidentes na unidade de con-
servação ora criada.

Art. 5o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 5 de junho de 2008; 187o da Independência e 120o

da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Carlos Minc

Presidência da República
.

DESPACHOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
<!ID1150556-0>

MENSAGEM

Nº 345, de 5 de junho de 2008. Encaminhamento ao Congresso
Nacional do texto do projeto de lei que "Institui a Política Nacional
sobre Mudança do Clima e dá outras providências".
<!ID1150544-0>

MINISTÉRIO DA DEFESA

Exposição de Motivos

No 257, de 3 de junho de 2008. Sobrevôo no território nacional de
aeronaves pertencentes aos países abaixo relacionados:

1) República Argentina:

- aeronave tipo L-100-30, pertencente à Força Aérea daquele
País, em missão de transporte de material aeronáutico, com a seguinte
programação, no mês de junho de 2008:

dia 3 - procedente Resistência, Argentina, pouso em Manaus e de-
colagem no mesmo dia com destino a Santo Domingo, República
Dominicana; e

dia 4 - procedente de Santo Domingo, pouso em Manaus e decolagem
no mesmo dia com destino a Buenos Aires, Argentina;

2) República da França:

- aeronave tipo CASA CN235, pertencente à Força Aérea
daquele País, em missão de transporte de carga, com a seguinte
programação, no mês de junho de 2008:

dia 4 - procedente da Ilha do Sal, Cabo Verde, pouso em Natal; e

dia 5 - decolagem de Natal e destino a Caiena, Guiana Francesa.
Homologo. Em 5 de junho de 2008.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Exposição de Motivos

No 25, de 13 de maio de 2008. Resolução no 4, de 13 de maio de
2008, do Conselho Nacional de Política Energética - CNPE. Aprovo.
Em 5 de junho de 2008.


