
 

 

Nos dias 17 e 18 de maio, o Fórum 

Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional dos Povos Tradicionais 

de Matriz Africana, esteve 

nacionalmente reunido em 

Seminário do Marco Legal dos 

Povos Tradicionais de Matriz 

Africana (POTMA). Um encontro 

organizado a partir da Frente 

Parlamentar Nacional em defesa 

dos POTMA, composta por 

parlamentares de diversas legendas 

que assumem compromissos com 

nosso povo e a Teia Nacional em 

defesa dos POTMA, composta de 

Autoridades Tradicionais do PT, 

PC do B, PSB, PDT e PSol e do 

FONSANPOTMA, neste caso, 

aqueles que não estão filiados a 

nenhum partido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram dois intensos dias de 

atividades e reuniões, tal qual foi a 

caminhada que nos trouxe até este 

momento. O Seminário foi 

constituído de 3 mesas, atividades 

culturais e exposições. No primeiro 

dia, à Mesa 01, realizou-se a análise 

de conjuntura, a partir dos 

POTMA 

<https://youtu.be/KoGi38W6DM4

>  e, à Mesa 02, a Plenária da 

Frente e da Teia, ambas ocorridas 

na Câmara Federal, na sala Freitas 

Nobre, contando com 

representações do DF e entorno, 

além de RS, RJ, SP, MT, BA, MG, 

SC, GO <https://youtu.be/OBy-

bUB5fGI>.  

A partir desses debates surgiram 

alguns encaminhamentos, dentre 

eles o nome do Projeto Lei do 

marco legal dos POTMA, como PL 

Makota Valdina, haja vista ter sido 

uma autoridade tradicional que 

contribuiu de forma singular na 

elaboração dos conceitos que 

definem os povos e comunidades 

tradicionais de matriz africana. 

Houve também a solicitação do 

prêmio do Congresso Federal a 

personalidades tradicionais de 

matriz africana à Luísa Bairros, na 

altura Ministra da SEPRIR, pelo 

desempenho de toda articulação 

política que lhe cabia para tornar 

possível e material o Plano de 

Desenvolvimento, o Caderno de 

Debates, o Guia para o 

Mapeamento e o Marco Conceitual 

dos povos e comunidades 
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tradicionais de Matriz Africana. E 

a aprovação da carta compromisso 

dos POTMA por uma cidade nova 

possível a partir de um novo 

modelo civilizatório com a criação 

e um GT para finalizar as bases 

conceituais.  

O encerramento do dia deu-se pelas 

ações culturais Afoxé Omó Ayó, o 

slam Funmilayó e Kisamuilo que 

animaram nosso coletivo com 

apresentações repletas de energia, 

além da exposição de produtos e 

serviços do DF e entorno e de SP 

reforçando a importância 

efetivadas construções de nossas 

cooperativas como formas de 

consolidarmos nossa soberania 

alimentar.  

No segundo dia, à mesa 03, o debate 

foi acerca da construção da rede 

das Frentes Parlamentares, seguido 

do cortejo com o Coletivo 

Boiadeiro Boi pelo lançamento do 

PL Makota Valdina do Marco 

Legal dos POTMA e pelo prêmio à 

Luísa Bairros. No contínuo do 

cortejo iniciou-se a Audiência 

Pública presidida pela Deputada 

Federal Erika Kokay do PT-DF, na 

Comissão de Direitos Humanos da 

Câmara dos Deputados, onde foi 

protocolado o Projeto de Lei 1279-

2022 /PL Makota Valdina. 

<https://youtu.be/ZcqLg4R_5fI> 

 

 

 

 

 

O PL Makota Valdina é uma 

construção coletiva que dispõe 

sobre o Marco Legal dos Povos e 

Comunidades Tradicionais de 

Matriz Africana, altera a Lei nº 

12.288, de 20 de julho de 2010 

(Estatuto da Igualdade Racial) e a 

Lei Nº 10.257, de 10 de julho de 

2001 (Estatuto da Cidade). Seus 

objetivos são o reconhecimento da 

contribuição dos POTMA na 

construção do Brasil; a valorização 

da ancestralidade que estabelece 

vínculos identitários entre o 

continente africano e o Brasil; e a 

reparação pelo crime contra a 

humanidade que foi a escravidão e 

pelas violações dos direitos civis, 

sociais, políticos, culturais e 

econômicos dela decorrentes 

cometidas pelo Estado Brasileiro, 

por pessoas físicas e por 

instituições da sociedade. Para 

leit6ura completa acesse: 

https://www.camara.leg.br/proposi

coesWeb/prop_mostrarintegra;jses

sionid=node019v9ihho4rkcs934y8q
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w692fp1432454.node0?codteor=21

71337&filename=Tramitacao-

PL%201279%2F2022&fbclid=IwA

R3QbYVOFuDkBMPKCbqicwDZ

STETvD4xdBKMf7SGA3AZzNGP

7-m-SX19HlA 

Toda essa luta só vai ser vencida se 

continuarmos nos ‘akilobando’ e 

mostrando a eles que Por menos que 

contem a história, não te esqueço 

meu povo, se Palmares não vive 

mais, faremos tudo de novo! 

Chegou o momento de divulgarmos 

nas redes a PL. É importante que 

acessem o site da câmara e votem 

concordando totalmente para 

apoiar o PL 1279/2022 - Lei Makota 

Valdina na câmara Federal. 

Acessem e sinalizem que 

concordam plenamente, a fim de 

darmos celeridade nos trâmites. 

https://forms.camara.leg.br/ex/enq

uetes/2323493?fbclid=IwAR3WTX

19uqxpICIlyZJbMbOB7ARxVr5o

h7_gNon5y9FA0GlJxMVbJ58YKa
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