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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 

OUVIDORIA AGRÁRIA NACIONAL 

Setor Bancário Norte, quadra 01, edifício Palácio do Desenvolvimento,  
9º andar, sala 921, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.057-900. 
Telefones (61) 2020.0904/0906 e fax (61) 2020.0525/0526 

E-mail oan@mda.gov.br 
 

 

PAUTA DA 461ª REUNIÃO DA COMISSÃO NACIONAL DE 
COMBATE À VIOLÊNCIA NO CAMPO, PRESIDIDA PELO 
OUVIDOR AGRÁRIO NACIONAL, DESEMBARGADOR 
GERCINO JOSÉ DA SILVA FILHO, EM SANTARÉM, NA SEDE 
DO INCRA, NO DIA 08 DE MAIO DE 2013, ÀS 09 HORAS. 
 

01 – Discutir conflito agrário na fazenda Libra, de propriedade de Rodrigo 
Maia, onde residem cerca de 40 famílias de trabalhadores rurais da 
comunidade Novo Progresso III, no município de Alenquer, que tem ordem 
judicial de reintegração de posse prolatada pela Vara Agrária de Santarém 
no bojo do processo 0001910-64.2010.814.0051, que apresenta Fazenda 
Libra Ltda como autora e Eugenio Rodrigues Rocha e outros como réus, 
atendendo solicitação formulada pelo deputado federal do Pará, doutor 
Cláudio Puty, através do Ofício nº 11, de 28 de fevereiro de 2013, enviado à 
Presidência do Incra e redirecionado à Ouvidoria Agrária Nacional, bem 
como correspondência da lavra do presidente da Câmara de Vereadores de 
Alenquer, doutor Rosinaldo da Cunha Rodrigues, do presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Alenquer, senhor 
João Gomes da Costa, e da CPT de Óbidos, senhor Josielson Santos da 
Costa, e e-mail da lavra do servidor da SR-30, doutor Hudson Roberto, 
datado de 30 de abril de 2013, protocolados na Ouvidoria Agrária Nacional. 
 
02 – Discutir conflito agrário no projeto de assentamento do Incra 
denominado Nova Altamira, localizado no município de Monte Alegre, 
atendendo pedido do servidor da SR-30, senhor Cleisson Martins, que 
remeteu e-mail à Ouvidoria Agrária Nacional relatando que o senhor 
Máximo Meirelles de Macedo ingressou na Justiça Estadual com ação de 
reintegração de posse no Fórum de Monte Alegre (processo 
2006.100.0176-7), em desfavor de Maria Cléia Meirelles da Silva, mas em 
razão de manifestação de interesse do Incra o feito foi deslocado para a 
Justiça Federal que o devolveu à Justiça Estadual. 
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03 - Discutir conflito agrário no projeto de assentamento do Incra 
denominado Terra Nossa, localizado no município de Novo Progresso, 
atendendo pedido do superintendente regional do Incra de Santarém, 
doutor Luiz Bacelar Guerreiro, através de telefonema à Ouvidoria Agrária 
Nacional. 
 
04 – Discutir conflitos agrários na área da Floresta Nacional do Jamanxim, 
situada no distrito de Castelo dos Sonhos, nos municípios de Altamira e 
Novo Progresso, haja vista que a coordenadora regional do ICMBio de 
Santarém, doutora Rosária Sena Cardoso Farias, relatou, durante a 350ª 
reunião da Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo, ocorrida 
em Altamira, no dia 10 de maio de 2012, que estão ocorrendo ocupações 
de médios e grandes posseiros na área denominada gleba Gorotire, 
inserida no perímetro da Flona, os quais pedem a redefinição do tamanho 
da Flona ou a sua desconstituição, bem como aguardam reconhecimento 
de suas posses. 
 
05 – Polícia Militar informar o andamento atual de procedimento instaurado 
para apurar possíveis práticas delituosas durante “despejo”, sem ordem 
judicial, na comunidade Muirapinima, inserida no projeto agroextrativista 
denominado Juruti Velho, no município de Juruti, haja vista que a major 
Cíntia Raquel Cardoso, através do Ofício nº 98, de 18 de julho de 2012, em 
resposta a pedido formulado pela Ouvidoria Agrária Nacional, esclareceu 
que foi instaurado procedimento na Corregedoria do CPR-I, em face de 
reclamação do representante da Associação das Comunidades da Região 
do Juruti Velho (Acorjuve), senhor Gerdenor Pereira dos Santos, enviada à 
Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior do Tribunal de Justiça do 
Pará, e redirecionada à Ouvidoria Agrária Nacional. 
 
06 - Incra e Terra Legal informar o andamento do processo 
21411.000929/84-11, que apresenta César Pena Fernandes como 
interessado, e que versa sobre possível regularização fundiária da fazenda 
Monte Carmelo, situada na gleba Pacoval, no município de Prainha, 
atendendo pedido formulado pelo ex-assessor agrário da PM do Distrito 
Federal, coronel Bartolomeu Vasconcelos. 
 
07 – Incra e Terra Legal informar o andamento da questão que envolve 
demarcação dos limites territoriais de atuação da unidade avançada de 
Altamira e da Superintendência Regional de Santarém, consoante registro 
efetivado no item 20 da 350ª reunião da Comissão Nacional de Combate à 
Violência no Campo, ocorrida em Altamira, haja vista que a definição em 
tela facilitará a adoção das medidas cabíveis para resolver conflito agrário 
entre posseiros e assentados no projeto de desenvolvimento sustentável 
denominado Mãe Menininha, situado no distrito de Cachoeira da Serra, no 
município de Altamira. 
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08 – Polícia Civil informar o andamento da ocorrência nº 
00294/2012000978-0, registrado na Delegacia da Mulher de Belém, onde a 
presidente da Associação dos Acampados de Pequenos Agricultores de 
Cachoeira da Serra, senhora Silvanira Teixeira de Paula, relatou que sofre 
ameaça de morte perpetrada por posseiros que ocupam o projeto de 
desenvolvimento sustentável do Incra denominado Mãe Menininha, situado 
no distrito de Cachoeira da Serra, no município de Altamira, consoante 
solicitação formulada por e-mail datado  de 15 de abril de 2012, remetido à 
delegada titular da Delegacia da Mulher de Belém, doutora Aline Oliveira 
Hollanda. 
 
09 – Polícia Civil informar o andamento da ocorrência nº 
00480/2012.000362-2, registrado na Delegacia de Polícia Civil de Castelo 
dos Sonhos, onde a presidente da Associação dos Acampados de 
Pequenos Agricultores de Cachoeira da Serra, senhora Silvanira Teixeira 
de Paula, relatou que sofre ameaça de morte perpetrada por posseiros que 
ocupam o projeto de desenvolvimento sustentável do Incra denominado 
Mãe Menininha, situado no distrito de Cachoeira da Serra, no município de 
Altamira, consoante solicitação formulada por e-mail datado  de 15 de abril 
de 2012, remetido ao delegado de Polícia Civil de Castelo dos Sonhos, 
doutor Caio Carmelo Rocha Lobo. 
 
10 - Discutir conflito agrário no lote 126 da gleba Bacajá, no município de 
Anapu, atendendo ao disposto em e-mail do servidor do Incra de Anapu, 
doutor Fagner Garcia Vicente, datado de 21 de abril de 2013, protocolado 
na Ouvidoria Agrária Nacional, onde relata que decisão do TRF da 1ª 
Região desfavorável ao Incra, no presente caso, aumentou o clima de 
tensão no referido local. 
 
11 – Discutir a questão referente ao indeferimento das Polícias Militar e 
Federal, ao pedido formulado pela Ouvidoria Agrária Nacional, em face de 
solicitação do Incra de Santarém, para disponibilizar policiais para fazerem 
a segurança do servidores do Incra que farão levantamento ocupacional no 
projeto de assentamento Ipiranga, nos municípios de Trairão e Itaituba. 
 
 
12 – Discutir conflito agrário na fazenda Água Flora, que está ocupada por 
cerca de 20 famílias de trabalhadores rurais sem-terras do acampamento 
denominado Nova Olinda, no município de Alenquer, de propriedade de 
José de Jesus Lima Monteiro, atendendo solicitação formulada por e-mail 
da lavra do servidor da SR-30, doutor Hudson Roberto, protocolada na 
Ouvidoria Agrária Nacional, datada de 30 de abril de 2013. 
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13 - Discutir conflito agrário na fazenda Malhadinha, que está ocupada por 
trabalhadores rurais sem-terras do acampamento denominado Nova União, 
no município de Alenquer, de propriedade de “Fleury”, atendendo 
solicitação formulada por e-mail da lavra do servidor da SR-30, doutor 
Hudson Roberto, protocolada na Ouvidoria Agrária Nacional, datada de 30 
de abril de 2013. 
 
14 - Discutir conflito agrário na fazenda Alfaiate, que está ocupada por 
trabalhadores rurais sem-terras do acampamento denominado Nova União, 
no município de Alenquer, de propriedade de Claudio Martins, atendendo 
solicitação formulada por e-mail da lavra do servidor da SR-30, doutor 
Hudson Roberto, protocolada na Ouvidoria Agrária Nacional, datada de 30 
de abril de 2013. 
 
15 - Discutir conflito agrário na fazenda Santa Cruz, que está ocupada por 
trabalhadores rurais sem-terras do acampamento denominado Nova União, 
no município de Alenquer, de propriedade de Azauri Valente, atendendo 
solicitação formulada por e-mail da lavra do servidor da SR-30, doutor 
Hudson Roberto, protocolada na Ouvidoria Agrária Nacional, datada de 30 
de abril de 2013. 
 
16 - Discutir conflito agrário na fazenda Livramento, que está ocupada por 
trabalhadores rurais sem-terras do acampamento denominado Nova União, 
no município de Alenquer, de propriedade de Giovandro Valente, 
atendendo solicitação formulada por e-mail da lavra do servidor da SR-30, 
doutor Hudson Roberto, protocolada na Ouvidoria Agrária Nacional, datada 
de 30 de abril de 2013. 
 
17 - Discutir conflito agrário na fazenda Ajara, que está ocupada por 
trabalhadores rurais sem-terras do acampamento denominado Ajara, no 
município de Alenquer, de propriedade de Davi Ferreira, atendendo 
solicitação formulada por e-mail da lavra do servidor da SR-30, doutor 
Hudson Roberto, protocolada na Ouvidoria Agrária Nacional, datada de 30 
de abril de 2013. 
 
18 - Discutir conflito agrário na fazenda Maringá, que está ocupada por 
trabalhadores rurais sem-terras do acampamento denominado Lírio do 
Vale, no município de Alenquer, atendendo solicitação formulada por e-mail 
da lavra do servidor da SR-30, doutor Hudson Roberto, protocolada na 
Ouvidoria Agrária Nacional, datada de 30 de abril de 2013. 
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19 - Discutir conflito agrário na fazenda Uirapuru, que está ocupada por 
trabalhadores rurais sem-terras do acampamento denominado Novo 
Progresso I e II, no município de Alenquer, de propriedade da empresa 
Curuá, atendendo solicitação formulada por e-mail da lavra do servidor da 
SR-30, doutor Hudson Roberto, protocolada na Ouvidoria Agrária Nacional, 
datada de 30 de abril de 2013. 
 
20 - Discutir conflito agrário na fazenda Porangaba, que está ocupada por 
trabalhadores rurais sem-terras do acampamento denominado Limão 
Grande, no município de Alenquer, atendendo solicitação formulada por e-
mail da lavra do servidor da SR-30, doutor Hudson Roberto, protocolada na 
Ouvidoria Agrária Nacional, datada de 30 de abril de 2013. 
 
21 - Discutir conflito agrário na fazenda Poção, que está ocupada por 
trabalhadores rurais sem-terras do acampamento denominado Poção, no 
município de Alenquer, de propriedade de “Lisboa”, atendendo solicitação 
formulada por e-mail da lavra do servidor da SR-30, doutor Hudson 
Roberto, protocolada na Ouvidoria Agrária Nacional, datada de 30 de abril 
de 2013. 
 
22 - Discutir conflito agrário na fazenda Dois Irmãos, que está ocupada por 
trabalhadores rurais sem-terras do acampamento denominado Sacrifício, no 
município de Alenquer, de propriedade de Zélia Volask, atendendo 
solicitação formulada por e-mail da lavra do servidor da SR-30, doutor 
Hudson Roberto, protocolada na Ouvidoria Agrária Nacional, datada de 30 
de abril de 2013. 
 
23 - Discutir conflito agrário na fazenda Bela Vista, que está ocupada por 
trabalhadores rurais sem-terras do acampamento denominado Bela Vista, 
no município de Alenquer, de propriedade de “Gilson da Brahma”, 
atendendo solicitação formulada por e-mail da lavra do servidor da SR-30, 
doutor Hudson Roberto, protocolada na Ouvidoria Agrária Nacional, datada 
de 30 de abril de 2013. 
 
24 - Discutir conflito agrário na fazenda São Luiz e Terra Preta, que está 
ocupada por trabalhadores rurais sem-terras do acampamento denominado 
São Luiz e Terra Preta, no município de Alenquer, atendendo solicitação 
formulada por e-mail da lavra do servidor da SR-30, doutor Hudson 
Roberto, protocolada na Ouvidoria Agrária Nacional, datada de 30 de abril 
de 2013. 
 
 
 
 
 
 



C:Adla Micheline/SR.30\PAUTA-461_CNVC -SANTAREM (maio.13).doc Página 6 

 

 
25 - Discutir conflito agrário na fazenda Praia Grande, que está ocupada 
por trabalhadores rurais sem-terras do acampamento denominado Praia 
Grande, no município de Alenquer, atendendo solicitação formulada por e-
mail da lavra do servidor da SR-30, doutor Hudson Roberto, protocolada na 
Ouvidoria Agrária Nacional, datada de 30 de abril de 2013. 
 
26 - Discutir conflito agrário na fazenda Zé Inglês/4x4, que está ocupada 
por trabalhadores rurais sem-terras do acampamento denominado Zé 
Inglês/4x4, no município de Alenquer, de propriedade da empresa Curuá, 
atendendo solicitação formulada por e-mail da lavra do servidor da SR-30, 
doutor Hudson Roberto, protocolada na Ouvidoria Agrária Nacional, datada 
de 30 de abril de 2013. 
 
27 - Discutir conflito agrário na fazenda São Paulo, que está ocupada por 
trabalhadores rurais sem-terras do acampamento denominado São Paulo, 
no município de Alenquer, de propriedade da empresa Curuá, atendendo 
solicitação formulada por e-mail da lavra do servidor da SR-30, doutor 
Hudson Roberto, protocolada na Ouvidoria Agrária Nacional, datada de 30 
de abril de 2013. 
 
28 - Discutir conflito agrário na fazenda Boa Esperança, que está ocupada 
por trabalhadores rurais sem-terras do acampamento denominado Boa 
Esperança, no município de Alenquer, de propriedade da empresa Curuá, 
atendendo solicitação formulada por e-mail da lavra do servidor da SR-30, 
doutor Hudson Roberto, protocolada na Ouvidoria Agrária Nacional, datada 
de 30 de abril de 2013. 
 
29 - Discutir conflito agrário na fazenda Goiana, que está ocupada por 
trabalhadores rurais sem-terras do acampamento denominado Goiana, no 
município de Alenquer, atendendo solicitação formulada por e-mail da lavra 
do servidor da SR-30, doutor Hudson Roberto, protocolada na Ouvidoria 
Agrária Nacional, datada de 30 de abril de 2013. 
 
30 - Discutir conflito agrário na fazenda Capitari, que está ocupada por 
trabalhadores rurais sem-terras do acampamento denominado Capitari, no 
município de Alenquer, de propriedade da empresa Curuá, atendendo 
solicitação formulada por e-mail da lavra do servidor da SR-30, doutor 
Hudson Roberto, protocolada na Ouvidoria Agrária Nacional, datada de 30 
de abril de 2013. 
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31 - Discutir conflito agrário na fazenda Campo Grande, que está ocupada 
por trabalhadores rurais sem-terras do acampamento denominado Estrada 
do Sena, no município de Alenquer, atendendo solicitação formulada por e-
mail da lavra do servidor da SR-30, doutor Hudson Roberto, protocolada na 
Ouvidoria Agrária Nacional, datada de 30 de abril de 2013. 
 
32 - Discutir conflito agrário na fazenda Cinco Anzóis, que está ocupada por 
trabalhadores rurais sem-terras do acampamento denominado Bacabal, no 
município de Alenquer, de propriedade da empresa Curuá, atendendo 
solicitação formulada por e-mail da lavra do servidor da SR-30, doutor 
Hudson Roberto, protocolada na Ouvidoria Agrária Nacional, datada de 30 
de abril de 2013. 
 
33 - Discutir conflito agrário na fazenda Aliança, que está ocupada por 
trabalhadores rurais sem-terras do acampamento denominado Mamia, no 
município de Alenquer, de propriedade de Nilton Bentes, atendendo 
solicitação formulada por e-mail da lavra do servidor da SR-30, doutor 
Hudson Roberto, protocolada na Ouvidoria Agrária Nacional, datada de 30 
de abril de 2013. 
 
 

Santarém, 08 de maio de 2013. 
 

 
 

 
 


