
rAcervo 
-1/\ 1 SA INSTITUTO 

~ //\( Documentação 
SOCIOA1,181UIT~ Í. 
Fonte.:z:>.o.u~ ~{G f' (~1 
Data .:30 /JJ (c.a:>O Pg ~ f ~ 
Olass. </J 3 9 '1J rt> \ <?> 3 

· Ministério da Cultura 
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DESPACHO DA PRESIDENTA 
Eni 23 .d$ agosto. de 200.0 

Aisunto: Aprova Relatório de.Identüica~o e Reconheciin,tmtó Territorial da Comwridade ~an~e 
de Quilombos da Çaçandocà, situàda no município .de'Ubatuba, ·estado· de São Paul<( e a. delimi~· .das 
terras, ocupadas pela mesma; segundo o relatório elaborado pela equipe técnica da Fundaçãc)J!Í~. de 
Terras .dó Estado. de São Paulo "José Gomes da Silva'\. coordenado pela Antropi,ióga:,A!~ 
Schiuµtt 001l1 ujballios técnicos de demarcação, , J."AA1~s pela Diretoria Adjunta. de ~sos 
Fundiátjot. CQI!forme. ~cardo de. Cooperação Técni~ fiI:màdo. pelo Convêníe µ~ 07/98, publi~o no 
Diário .Oficial da lJnião, do dia 02 de julilo deJ998; entre a Fún<lação Cultural Pi!lmares - MinC e a 
S~etaria iiâ)ustiçà e da Defesa e da Cidadania. hlstitu~de Terras do Estado de São P~ô. · · · · . .· 
A Presidenta da FUlldação Cultural Palmares - FCP; ,tendo em vista os autos do Processo FCP n," 
Ol420.0002'1Í/9S--09; e consideranduo Parecer n," 002/FÇPIMinC/2000 do Grupo Técmco"iPStituido pela 
P'Oitiíria'Iriteriúí"da Fundação Cultural Palmares n.º 2 l, de 30 de agosto de 1999~ publicada rioJioletim 
Interno N° 12; do mês de agosto da Fundação Cultural PàJ.niares/MinC, formado por Eliane Gantâfüio 0' 

·. Dowyer- Antt:op(,loga; José Paulo Freire de Carvalho-Advogado e Sociólogo; LucÍana:.Vàléria Pinheiro 
Gonçalves .é Advogada; Edi Freitas de Paula -': licenciada em Geografia, Màrlerie. Santos P~a - 

. Psicillô · -é ·Mâréô 'Ahtôoio E. . ·• lista da' Süva e:: Licenciado em Geografi "Yfáêe às razões e 
. jtlsíi~~~ ápf~~tf~Hs, decid~ . . - " ' . ·· · • . ·. .: . " a; \,: '- ' <-' . 

Li,~ .Apioy~ a.~nc~·.,OÔjefo do citado. Pam:er: ~nhe~nd~ .os ~dp~ de.Jd~~~o e 
:~~entç1Jemforial;daCoutunidade·fé~ésÇéirt~·de.(luiloml?ode.Caçand~-tionJürii1:i~ió de 

, 'Ulia#\ba;.e difdeli!Ílltaçãô'das terras ocupadas pela mésma; nos.termos do Memoiia!D!'scrith,:o'. .. . :. 

· · 2·~ Détêmtiilar a·pµblicação, 110 Diário Oficial da União,d~ê Despacho e do Memorial Descritivo: · · 

3. Oficil!l" aos seguintes órgãos: INCRA - Instii:üto Nacl,onal de Colonização e ReftiII!!l! Agr{iria; li3ÂMA 
'- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dosRecursos Naturais Renováveis/FUNAl .:. Fun<lação 
Naéionâi'do Índio; IPHAN- Instituto do ]>atririiôniôiHistórico e Artístico Nacional; e .a SPU - S~ 
do Patrimônio da União, para que se manifestem; Iio·prazo de 30 (trinta) dias, ·sobre·questões incidentes 
na área deli.mitada. no âmbito de suas respectivas competências. 

MEMORIAL D~SCRITIVO 

Co~unidade de Caçaâd~ 
Municlpio·=· i:rbatuba ~ SP 

_.~el'ÚJJem,:}~pe~eti;o,de_Ubatuba · . ,, .. 
Area: 890,0000 ba - Pel'.Í)lletro: 17.71M4:~ 

:·~riçi~ da Gleba: . · 

Inícía-sene PQDto 01 com eôoiâenwasiITMEs~J17:687,9900m eNÓRTE 7.394j~J,.fl()()n(tegue- 
. se ~la .orla maritúna, ccnfrontando' ec>m. o Oceano ·A~tico com distância· de 9.822,77m, chega-se _8() 
ponto 02; deste, segue-se pelo espigão, cónftóntíindo: Ç()IJl terras· de Felício Simão, F'.ilh~ com di~éià de 
3.592,87iu, chega-~ ao ponto 03; deste, segue-f!C pelo espigão, oonfrontando i:om ~ ·da "Cólistri®ra 
Imobiliária Jeq'llitibá · Ltda com distância .de 1.413'.7Im, chega-se ao ponto .04; deste, segue,.se pelo 

.. · éspisi9,"!Í()nfrm:itaitdo:com · terras de 05; deste; segúe:-'Se pelo espigão; confrontando.com: lêJTaSide'Nagib 
Abdo Hanna com distâncià de 216,79m, chega-~ ao,ppnto 06; deste, segue-se pelo espigão; co~o 
cem ,teµ-as da Construtora Imobiliária Jequitibá ü<Íit: <;oin distância de 218/x)m, ch*:•se, .. ao-~fü; 
.deste, segue-se pelo espigão, confrontando com terras do·Condomlnio Praia do Pi.dso"ronidistãilcià'de 
L914;20ol, e::~~-~ ao ponto OI, inicio desta desctição. '· · · 
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