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ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE VEREDA VIANA /CNPJ 01.28.475/0001-59 

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE/MG 

ATA DE PRESENÇA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA DE 

VEREDA VIANA PARA ENTREGA TOTALMENTE GRATUITA DE 300 CESTAS BÁSICAS DO 

PROGRAMA DE DOAÇÕES DE CESTAS BÁSICAS DO BANCO DE ALIMENTOS DA 

ASSOCIAÇÃO CIVIL, INSCRITA COM CNPJ/MF SOB O Nº 02.736.448/0001-48, SITUADA A 

RUA ATIBAIA, 218, PACAEMBU, SÃO PAULO/SP, CEP 01235-010. DATA:____ / 08 / 2021. 

Associação Quilombola de Vereda Viana, sediada na comunidade rural de São João da Ponte 

/MG , fundada aos 24 de setembro de 1995, registrada no Cartório de Pessoas Jurídicas de São 

João da Ponte /MG, averbada no livro nºA-05 no registro nº 476, as fls, 153 v a 154, feito em 19 

de janeiro de 1996 e do CNPJ nº.10.028.475/0001-59, publicação do ato de reconhecimento da 

comunidade como remanescente de quilombo pela Fundação Palmares, no  Diário Oficial da 

União , data da publicação: 13/12/2006, seção 1,nº 238, fl 60.  O presidente da Associação 

Quilombola de Vereda Viana, Lindomar de Lima Pereira, agradeceu a presença de todos e 

iniciou a reunião explicando que a comunidade quilombola rural de Vereda Viana, bem como 

diversas outras comunidades rurais quilombolas do país, ainda convive com a triste e dura 

realidade  de vivenciar os seguintes problemas sociais: desemprego, êxodo rural , ausência de 

alternativas para promover a sobrevivência , falta de oportunidades para geração de renda na 

própria comunidade, falta de investimentos em políticas públicas sociais nas áreas da cultura, 

esporte, lazer, saneamento básico , educação ,saúde e segurança pública e alimentar. Em 

seguida submeteu a pauta da presente reunião para deliberação de todos. Aprovada sem 

nenhuma alteração. Logo após, o presidente Lindomar informou que a Associação Quilombola 

de Vereda Viana recebeu a doação de 300 cestas básicas DO PROGRAMA DE DOAÇÕES DE 

CESTAS BÁSICAS DO BANCO DE ALIMENTOS DA ASSOCIAÇÃO CIVIL, inscrita com 

CNPJ/MF SOB O Nº 02.736.448/0001-48, situada à rua: ATIBAIA, 218, PACAEMBU, SÃO 

PAULO/SP, CEP 01235-010.  Na sequência, o presidente Lindomar informou que as doações 

serão destinadas ao combate da insegurança alimentar das famílias em situação de pobreza e 

extrema pobreza, as famílias contempladas serão selecionadas por terem sido atingidas 

diretamente pelo contexto da pandemia da Covid-19, seja pela perda dos chefes de famílias, ou 

pelo desemprego. Neste momento o presidente esclarece que o recebimento de 300 cestas 

básicas é uma benção de Deus, que veio para minimizar os efeitos negativos da pandemia nas 

famílias da comunidade e faz um agradecimento especial a todos os responsáveis pela 

organização do Programa de Doações de Cestas Básicas do Banco de Alimentos da Associação 

Civil pelo belíssimo exemplo humanitário. Em seguida, o presidente Lindomar afirmar que, 

conforme foi anteriormente decido pelos membros da Associação Quilombola de Vereda Viana, 

a benção do recebimento de 300 cestas básicas será dividida entre outras comunidades rurais e 

carentes vizinhas da Comunidade de Vereda Viana.  No que diz respeito à falta de renda e 

desemprego conseguiremos também atender as famílias em vulnerabilidade das seguintes 

comunidades rurais: 32 pessoas da Associação Comunitária Quilombola De Agreste inscrita com 

o CNPJ: 01.070.245.0001-58, 50 pessoas da Associação Quilombola De Sete Ladeiras inscrita 

com o CNPJ: 10.702.799/0001-11, 35 pessoas da Associação Dos Moradores Trabalhadores 

Pequenos Produtores Rurais Da Comunidade De Caxambú II inscrita com o CNPJ: 

11.923.062/0001-91, 80 pessoas da Associação Comunitária Dos Pequenos Produtores Rurais 

De Santo Antônio Da Boa Vista inscrita com o CNPJ: 22.013.066/0001-59, totalizando a entrega 

de 197 cestas básicas para as comunidades parceiras da Associação Quilombola de Vereda 

Viana. Restando 103 cestas básicas para serem distribuídas na própria comunidade rural 

quilombola de Vereda Viana. Aprovado por unanimidade. Portanto, das 300 cestas básicas 

recebidas 103 serão distribuídas pela Associação Quilombola de Vereda Viana e 197 pelas 
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demais associações citadas acima. Lembrando que para muitas dessas famílias a cesta básica é 

a principal fonte de alimento. Estiveram participando como convidados os presidentes das 

associações: o presidente da Associação Comunitária Quilombola De Agreste o senhor Clasio 

Martins de Souza, o presidente da Associação Quilombola De Sete Ladeiras o senhor Ivanildo 

Ferreira Santos, a presidente da Associação Dos Moradores Trabalhadores Pequenos 

Produtores Rurais Da Comunidade De Caxambú II a senhora  Regina de Cássia Ferreira da 

Silva Diniz, a presidente  da Associação Comunitária Dos Pequenos Produtores Rurais De Santo 

Antônio Da Boa Vista a senhora Kelly Cristina de Deus Ferreira.  Ainda em tempo, o presidente 

ressaltou a importância da solidariedade entre as comunidades das associações para o 

enfrentamento dos efeitos nocivos da pandemia do Covid-19. As doações das cestas básicas   

contribuíram de maneira magnífica na qualidade de vida de todos os beneficiários contemplados. 

Enfim, neste momento, não havendo mais nada o que relatar, lavrei a presente ata, que após 

lida e aprovada será assinada por mim que sou a secretária, pelo presidente da Associação 

Quilombola de Vereda Viana e pelos demais presentes. Município de São João da Ponte /Minas 

Gerais. 
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