
ESTADO DO MARANHÃO 

INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS DO MARANHÃO   

DIRETORIA DE RECURSOS FUNDIÁRIOS 

ASSESSORIA DE TERRITÓRIOS TRADICIONAIS 

 

ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA MESA QUILOMBOLA PARA 

QUESTÕES AGRÁRIAS E FUNDIÁRIAS DO ITERMA 

 

Aos 04 (quatro) dias do mês de junho de 2019, terça-feira, às 14h30, no 

auditório do Instituto de Terras de Colonização do Maranhão, ocorreu a décima reunião 

ordinária da Mesa Quilombola para Questões Fundiárias e Agrárias do ITERMA, cujo 

funcionamento e composição foram definidos pela Portaria nº 238/2017 ITERMA, 

publicada no DOE em 24 de novembro de 2017. 

 

Dos presentes 

 

Estiveram presentes pelo ITERMA, a procuradora jurídica Juliana Linhares, 

o diretor de Recursos Fundiários Levi Alves, a coordenadora da Comissão de 

Territórios Tradicionais Anny Linhares, a assessora jurídica da Comissão de Territórios 

Tradicionais Mônica Borges e a estagiária Rosimeiry Sena. 

 

Na condição de membros da mesa estiveram presentes 

Representando o Centro de Cultura Negra (CCN) a membra Célia Cristina 

da S. Pinto;  

Representando a União das Associações Quilombolas das Comunidades 

Remanescentes de Quilombo do Município Anajatuba (UNIQUITUBA), a membra 

Eliane Frazão. 

Representando a União das Comunidades Quilombola do Município de 

Icatú (UCQMI), a membra Deusa Maria da Silva Gomes; 

Representando a Associação do Território Étnico Quilombola de Alcântara 

(ATEQUILA), o membro Francisco Noel de Jesus. 

Representando a União das Comunidades Quilombolas de Matinha 

(UNIQMAT) o membro Paulo Dárcio Camara; 

Luciene Dias Figueiredo representando a Secretária de Estado da 

Agricultura Familiar (SAF). 

 

Na condição de participante/ouvinte da mesa estiveram presentes 

Maria do Rosário S. C. Ferreira (UNIQMAT). 

Nonnato Masson do Centro de Cultura Negra (CCN-MA). 

José de Mesquita da Secretária de Estado da Agricultura Familiar (SAF). 

Jacimara Michelle Assunção de Oliveira da União das Comunidades 

Quilombola do Município de Icatú (UCQMI), 

Elida Carine Santos Torres da União das Comunidades Quilombola do 

Município de Icatú (UQCMI). 



Candida Correa dos Santos da União das Comunidades Quilombola do 

Município de Icatú (UCQMI). 

Ivaldo Correa dos Santos da Comunidade quilombola de Santa Maria. 

Raimundo Mauricio do Centro de Cultura Negra (CCN) 

José Urbano das Silva da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e 

Extensão Rural do Maranhão da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão 

Rural do Maranhão (AGERP) 

Claudia Regina Cascaes da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e 

Extensão Rural do Maranhão (AGERP) 

Joselias Castro Ribeiro da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e 

Extensão Rural do Maranhão (AGERP) 

Samara Porto (SAF)0 

Jeane Gomes Ribeiro da Secretaria Extraordinária da Igualdade Racial 

(SEIR) 

Tatiana Ferreira da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e 

Participação Popular (SEDHPOP) 

 

                 

Da Pauta 

 

Após a composição da mesa, com seus referidos membros e 

participantes/ouvintes, a Coordenadora Anny Linhares apresentou a seguinte pauta:  

 1- Abertura da Mesa; 

 2- Leitura dos encaminhamentos da reunião anterior; 

 3-Informativo sobre as últimas ações desenvolvidas pela Comissão de 

Territórios Tradicionais; 

a) relatório dos Processos Prioritários; 

b) calendário das viagens; 

 6- Informativo das Secretarias de Governo 

 

Das Discussões 

 

A Coordenadora Anny Linhares deu início à reunião da décima Mesa 

Quilombola na presença da procuradora Juliana Linhares, da assessora jurídica Mônica 

Borges e da estagiária Rosimeiry Sena, saudando os membros e os participantes 

presentes, na oportunidade também pediu desculpas pela ausência do diretor-presidente 

Raimundo Lídio que estava atendendo a agenda institucional acerca do orçamento 

participativo. 

Em seguida foi realizada a leitura dos encaminhamentos registrados na ata 

da nona Reunião da Mesa Quilombola, sendo o conteúdo apresentado aprovado pelos 

presentes. 

Logo em seguida foi realizada a descrição dos encaminhamentos executados 

pela Comissão de Territórios Tradicionais, quais sejam: 



1. A comissão de Territórios Tradicionais dará seguimento nas agendas 

estabelecidas com as comunidades priorizadas; 

2. A UNIQTUBA solicita a inclusão da Comunidade de Carro Quebrado 

do município de Anajatuba nos casos prioritários, o que deverá ser 

votado na próxima reunião e, solicitar o apoio das Secretarias (SAF, 

SEDHPOP e SEIR) com relação aos conflitos de Queluz; 

3. Criar um GT com as secretarias para priorizar o Território de São 

Benedito dos Colocados, avaliando a possibilidade de celebrar acordo 

com a PLAN e o proprietário da área para que seja construído o poço; 

4. Enviar a solicitação da Mesa para o Governador solicitando o 

sancionamento do Decreto Patrulha Negro Cosme. 

 

 Incialmente, acerca do ponto 1 Anny relatou que ficou estabelecido agenda 

de viagens até o mês de julho, haja vista que  o diretor requereu que fosse feita somente 

desse período. Nesse sentido, foi feito calendário para as respectivas Comunidades: 

Soledade, Santo Antônio e São Benedito (Serrano), Queluz (Anajatuba), Brejo 

(Guimarães), São Benedito dos Colocados (Codó), Axuí (Mirinzal), Aranha ( Santa 

Helena) e Tijuca (Peri-Mirim), deste modo, estamos esperando autorização da casa civil 

para iniciar as viagens. 

Sobre o ponto 4 fora encaminhado ao Poder Executivo Estadual um Ofício 

em nome da Mesa Quilombola reiterando o pedido de assinatura do Decreto Patrulha 

Negro Cosme e, na oportunidade, encaminhou-se ainda, carta do Território Quilombola 

de São Benedito dos Colocados juntamente com ata da Reunião da Mesa cujo conteúdo 

relata a situação do acesso a agua potável e a perfuração do poço artesiano que aflige a 

referida Comunidade. 

Aproveitando o ensejo a procuradora Juliana pediu a fala e informou que no 

que concerne ao caso em comento foi realizado acordo entre a Plan e a prefeitura do 

município de Codó, onde teria sido efetuado pagamento (por parte do executivo 

municipal) para a liberação da perfuração do poço. Informação esta que não pôde ser 

averiguada por falta de lideranças do Território Quilombola na reunião. Porém, é valido 

ressaltar que sobre o ponto 3 foi constituído o Grupo de Trabalho com as secretarias que 

auxiliaram nas tratativas do caso. 

Prosseguindo, no ponto 2 Anny menciona o processo administrativo da 

Comunidade Quilombola de Carro Quebrado, por se tratar de um processo recentemente 

priorizado pela Mesa e por está envolvido em demanda judicial, pede que a assessora 

jurídica da Comissão Mônica Borges relate o andamento do mesmo. Mônica inicia sua 

explanação comunicando que a Comunidade em questão deu entrada ao processo no ano 

de 2016 tendo sido, inclusive, georreferenciada. Com esse levantamento topográfico em 

mãos a Comissão requereu à Coordenação Recursos Fundiários que fizesse um mapa 

com as coordenadas e submetesse ao SIGEF para que possíveis sobreposições (caso 

encontradas) fossem expostas, tudo isso no intuito de gerar uma peça processual para 

auxiliar a Comunidade em sua defesa judicial. No entanto, nenhuma área aparecera 

sobreposta, somente encontraram uma área limítrofe denominada Fazenda de Santa 

Joana II. 



Após a fala da assessora, a membra Eliane Frazão comenta dois pontos 

específicos acerca do processo. Primeiro, que a área georreferenciada pelos técnicos do 

Instituto de Colonização e Terras do Maranhão (ITERMA) é aquém da área 

efetivamente ocupada e pretendida pela Comunidade. Segundo, que sabedores dessa 

discrepância na mensuração da área, a Comunidade em parceria com o Programa de 

Mestrado em Cartografia Social da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA 

elaboraram um mapa social que contém as reais dimensões do Território que será 

utilizado na defesa judicial, como também, encaminhado para ser juntado ao processo 

administrativo de regularização fundiária. Ademais, ressalta que levando em 

consideração essas novas informações e limites, possivelmente, haveria registro de 

sobreposições.  

Na continuidade Luciene Figueiredo faz o seguinte questionamento a 

membra Eliane: o fato da comunidade saber que o georreferenciamento corresponde a 

área reivindicada e não ao território vivido de fato, não seria o caso de fazer a ampliação 

da área georreferenciada? Pois posicionado essa nova peça técnica futuramente seria 

uma estratégia do movimento para garantir a regularização desta área e, por 

consequente, pedir a ampliação do Território? Eliane responde negando que seja este o 

objetivo e que no momento se busca dar continuidade ao que já foi encaminhado. 

Juliana assevera que os dados e os pareceres que serão elaborados pelo Instituto para 

ajudar no processo judicial serão pautados no georreferenciamento feito pelos técnicos 

do ITERMA, ou seja, na área reivindicada de fato.  

Mônica retoma a fala e instrui que diante destes novos dados é necessário 

que a Comunidade oficie o Instituto requerendo a realização de um novo 

georreferenciamento, inclusive, sob condição de urgência haja vista que o prazo para 

apresentação da defesa está se esgotando. 

Anny apresenta então um quadro acerca do andamento dos processos que é 

distribuído a cada membro presente, com destaque, ao processo de Sesmaria do Jardim, 

onde o diretor Levi Alves apresenta uma breve exposição sobre a situação fundiária de 

algumas áreas com matrícula de propriedade, nestas áreas as dimensões contidas nas 

escrituras não batem com a área registrada pelo ITERMA no levantamento ocupacional.  

O membro Paulo então aduz que mesmo que nas escrituras as áreas sejam 

fora do Território, todos os proprietários possuem posse dentro da área reivindicada 

para regularização, inclusive que na reunião que ocorrera na Comunidade de Patos 40 

quilombolas não votaram na assembleia que foi realizada a fim de averiguar sobre a 

permanência ou saída da Comunidade no processo. Juliana assevera a necessidade que 

existe destes 40 quilombolas que não votaram na reunião formalizar sua vontade acerca 

da permanência no referido processo, podendo ser até mesmo através de abaixo 

assinado. Relata ainda das possibilidades que surgiram para a regularização de Sesmaria 

dos Jardins, tais como: Resex, Assentamento Agroextrativista, Regularizar cada 

comunidade e excluir Patos e Regularizar tudo fazendo ilhas de propriedades que 

passariam por uma serie de critérios para permanecerem na área. 

Cláudia Cascaes neste momento sugere que seja criado um Grupo Técnico 

que estude a Legislação e veja primeiro todas as possibilidades possíveis de 

regularização e segundo, qual caminho seria mais interessante ser traçado. Celia se 



posiciona afirmando que já ponto pacífico no Movimento o entendimento que de o 

Território de Sesmaria do Jardim dever ser titulado em sua integralidade como território 

quilombola. 

Posterior, segue a lista e adentra ao processo do município de Alcântara, 

onde membro Francisco Noel pede a fala e relata que a Associação de Itamatatiua 

continua em seu trabalho de campo mobilizando as comunidades. Neste momento 

Mônica questiona acerca da morosidade na discriminatória e acrescenta quem sem essa 

solucionada não há como fazer regularização, instiga se já não é o momento do 

movimento denunciar essa demora. Deste modo, fica como encaminhamento que a 

comunidade de Itamatatiua elaborará uma denúncia acerca da morosidade processual no 

que  tange a discriminatória e continuará a mobilização de campo. 

Posterior iniciasse a explicação dos processos quilombolas do município de 

Anajatuba, que estão em fase de elaboração do levantamento ocupacional. Neste 

momento o participante Nonnato Masson questiona sobre prazos de entrega dos 

mencionados relatórios, assim como o estabelecimento de calendários de ações.  

É falado ainda pela membra Eliane que é perceptível a sobrecarga e a 

grande demanda de trabalho sob responsabilidade da Comissão de Territórios 

Tradicionais. Há o reconhecimento de que a Comissão está trabalhando de acordo com 

suas possibilidades, mas que o quantitativo de processos aumenta vertiginosamente, 

inclusive os priorizados pela Mesa Quilombola, que na Quinta Mesa eram 9 e que na 

Décima passa a ser 21 processos. Portanto, há uma limitação diante dos recursos 

financeiros, recursos humanos e recursos materiais em atender as demandas atualmente 

existentes, até porque há um passivo de trabalho acumulado de anos anteriores. Haja 

vista, que a criação da Comissão deu-se em setembro de 2018. 

 Cláudia aproveita o ensejo e relata sobre a situação vivida na AGERP que 

também atua com restrição de pessoal e aproveita a oportunidade para esclarecer que 

implantação dos Diques de Produção nas Ilhas do Teso em Anajatuba ocorreu em 

parceria de várias Secretarias, no que concerne ao lugar escolhido coube a Sedes, a 

Agerp ficou incumbida de apoio a assistência técnica e , que atualmente um técnico é 

responsável por 90 famílias mas que possuem 200 cadastrados, tornando impossível 

acompanhar as mesmas.  

Superada a pauta Anajatuba, Mônica inicia a fala relatando a situação dos 

processos do município de Icatu. As primeiras comunidades que são Santa Maria e 

Peral, que apesar de possuírem o status de processo prioritário ainda hoje não possuem 

processos formalizados no Instituto. Sobre o caso em epigrafe a membra Célia informa 

que a Santa Maria dera entrada ao processo no dia de hoje, mas que já haviam saído da 

reunião em decorrência da volta para a comunidade. Mônica continua a descrição dos 

processos do município em questão e ultrapassa para a Comunidade de Bom Sucesso, 

informa que nesta comunidade foi iniciado o georreferenciamento, mas que somente 60 

por cento da área foi demarcada por conta de não entendimento acerca dos limites 

internos entre a comunidade limítrofe. Na ocasião Nonnato pede a fala e reitera que a 

Comunidade reconhece e é sabedora de seus limites e que a equipe do Instituto não 

concluiu o georreferenciamento por conta de conflitos existentes na região, inclusive 

relembra que a Comissão ficou de acionar o Ministério Publico para mediar à situação.  



Por fim, informa que Santo Antônio dos Caboclos está contemplada no 

calendário do primeiro semestre dessa Comissão que será realizado ate julho a coleta de 

dados do levantamento ocupacional. 

  

Encaminhamentos finais 

 

I. Será criado um Grupo Técnico para estudo da Legislação para que se veja todas 

as possibilidades de regularização, como também qual seria o melhor caminho a 

ser traçado no processo de Sesmaria do Jardim; 

II. A Comunidade Quilombola de Carro Quebrado oficiará o Instituto requerendo a 

realização de um novo georreferenciamento; 

III. Sesmaria do Jardim elaborará um abaixo assinado com os quilombolas 

moradores da comunidade de Patos que não compareceram a Assembleia, para 

que seja juntado ao processo a demonstração de interesse pela inserção da 

referida comunidade no processo administrativo em curso; 

IV. Será elaborado uma denúncia acerca da morosidade processual no que tange a 

discriminatória de Alcântara concomitante a mobilização interna de campo; 

V. A Mesa irá elaborar um pedido de audiência com o governador para tratar sobre 

o fortalecimento institucional para a regularização de territórios quilombolas; 

 

Nada mais havendo a registrar, estabeleceu a Comissão de Territórios 

Tradicionais que se encerrasse esta ata e agradecendo a presença dos membros e 

participantes que contribuíram com esta sexta reunião ordinária da Mesa Quilombola. 

Os presentes assinaram a lista de presença anexa e parte integrante desta ata. Eu, Anny 

da Silva Linhares, Coordenadora da Comissão, digitei e rubriquei a presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


