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ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA MESA QUILOMBOLA PARA 

QUESTÕES FUNDIÁRIAS E AGRÁRIAS DO ITERMA 

 

Aos 05 (cinco) dias do mês de fevereiro de 2019, terça-feira, às 14h30, no 

Auditório da Casa de Cultura Josué Montello, localizado na Rua das Hortas, ocorreu a oitava 

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 o Diretor-Presidente Raimundo de Oliveira 

Filho, o Diretor de Recursos Fundiários Levi Alves, a chefe da procuradoria jurídica Juliana 

Linhares, a coordenadora da Comissão de Territórios Tradicionais Anny Linhares e a 

estagiária Rosimeiry Sena. 

 

Na condição de membros da mesa estiveram presentes:  

Representando a Secretaria de Igualdade Racial (SEIR), a membra Wilma Maria 

Martins. 

Representando a Secretaria de Agricultura Familiar (SAF), a membra Luciene 

Dias Figueiredo. 

Representando o Centro de Cultura Negra (CCN) e a Coordenação Nacional das 

Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ), a membra Célia Cristina Pinto. 

Representando a União das Associações Quilombolas das Comunidades 

Remanescentes de Quilombo do Município Anajatuba (UNIQUITUBA), as membras Eliane 

Frazão e Dogivânia Sousa Lima. 

Representando a União das Comunidades Quilombolas do Município de Icatú 

(UCQMI), a membra Deusa Maria Gomes. 

Representando a União das Comunidades Quilombolas de Itapecuru Mirim 

UNIQUITA, a membra Hellen Jacqueline P. 

Representando a União das Comunidades Quilombolas do Município de Matinha 

UNIQMATI, o membro Paulo Darcio Câmara. 

Representando o Território Quilombola de São Benedito dos Colocados, 

Valdivino Silva.  

 

Na condição de participante/ouvinte da mesa estiveram presentes: 

Andreya Leia do Município de Anajatuba.  

Jacimara Michelle A. de Oliveira do Município de Icatú 

Saskia Santos da Conceição do Município de Icatú 

Juscelino Santos da Silva do Município de Codó. 

Maria do Rosário Costa Ferreira do Município de Matinha. 

Antonio José e Marcelino do Município de Icatú. 

Tallia Fernanda Pereira do Centro de Cultura Negra. 
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Ivo Fonseca do Centro de Cultura Negra. 

      

 Da Pauta 

Após a composição da mesa, com seus referidos membros e convidados, passou-

se à leitura da pauta da reunião, proposta pela Assessoria de Territórios Tradicionais do 

ITERMA: 

1- Abertura da Mesa; 

2- Leitura da Ata da última reunião da Mesa; 

3- Informativo sobre as últimas ações da Comissão de Territórios Tradicionais; 

4- Informativo das secretarias de estado; 

5- Acompanhamento dos processos pelos membros; 

6- Encaminhamentos finais e encerramento 

Das Discussões 

O Diretor-Presidente do Instituto iniciou a reunião da oitava Mesa Quilombola 

saudando a todos os presentes com boas vindas ao ano que se inicia com a retomada das 

reuniões da Mesa. Em seguida, o Diretor Levi Alves fez alguns agradecimentos aos parceiros 

e aos movimentos que estiveram contribuindo com as discussões da Mesa. A Secretária 

Adjunta da SAF, Luciene Figueiredo, saúda a Mesa e lamenta sobre atual conjuntura política 

brasileira, que no seu entendimento reforça a necessidade de continuidade dos trabalhos que 

venham beneficiar povos e comunidades tradicionais.  

Após as apresentações, Anny Linhares leu a ata da sétima reunião da Mesa 

Quilombola, colocando as pautas passadas e os respectivos encaminhamentos dando início as 

discussões. Sendo a ata aprovada pelos presentes. 

Após a leitura da Ata, a coordenadora Anny apresenta o resultado do relatório 

sobre os processos em andamento, descrevendo que todos os processos físicos situados no 

arquivo da Comissão foram identificados e sistematizados pela estagiária Rosimeiry e em 

seguida analisados. Em resumo, atualmente a Comissão identificou 103 processos em 

andamento, posto que parte dos processos foram arquivados por questão de temporalidade 

relativa a vigência da lei estadual de regularização de terras quilombolas, sendo parte 

encaminhada para os setores competentes, apresentou o gráfico do quantitativo de processo 

por estágio de tramitação e o gráfico das titulações. Finalizando com algumas projeções para 

o ano de 2019, com destaque para as áreas arrecadadas no Município de Serrando do 

Maranhão. 

 Dando sequência, seguiu tratando sobre o andamento dos processos priorizados 

pela Mesa por município, a saber: Alcântara (Comunidade Itamatatiua); Anajatuba 

(Comunidades Cupaúba, Teso Grande e São Roque); Icatú (Comunidades Bom Sucesso, 

Santo Antônio dos Caboclos, Fazenda e Peral); Mirinzal (Comunidades Axuí, Aranha e 

Vivo); Matinha (Comunidades Bom Jesus, São Caetano e Patos). 

Dando seguimento a pauta foi aberto espaço para os informes das secretarias de 

estado. Contexto em que a secretária Luciene descreveu algumas políticas públicas 

desenvolvidas pelas SAF como: manutenções de convênios; abertura de novos projetos de 

acordo com o orçamento da secretaria; discorrendo também sobre os resultados das ações do 

ano passado (2018), como por exemplo a entrega de cisternas na Rota Quilombola e finaliza 
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asseverando que serão feitas novas atividades e discussões com os movimentos sociais a 

respeito do CAR a ser implementado esse ano. 

Em seguida, Célia pede a fala e contribui a respeito do CAR, fazendo observações 

sobre o desenvolvimento do CAR nos territórios tradicionais de acordo com as orientações do 

Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. Não obstante, pergunta para o 

ITERMA se já fizeram nas comunidades tituladas, pedindo respostas aos órgãos. 

Após a fala da Célia, membros (as) questionam em relação ao que foi dito sobre o 

CAR, fazendo perguntas a respeito e pedindo mais informações da Secretária. Dona Rosário, 

da UNIQMATI, Seu Valdivino de Codó e outros, falam sobre suas experiências em relação ao 

CAR, as dúvidas existentes sobre a dificuldade de implementação nos territórios nas tratativas 

com a AGERP. Luciene faz esclarecimentos sobre o CAR de acordo com as falas, indicando 

que as comunidades interessadas oficializem a SAF com a solicitação para que o 

levantamento seja realizado nas respectivas comunidades. 

Dando sequência aos informes das secretarias, a membra Wilma Maria da SEIR 

fala sobre a constituição da Patrulha Negro Cosme, dizendo que a escrita do decreto foi 

concluída, sendo a minuta atualmente apreciada pela Secretaria do Meio Ambiente, para que 

seja encaminhada a casa civil. O objetivo da Patrulha é combater os conflitos existentes nas 

comunidades quilombolas.  

Após tais esclarecimentos, o senhor Ivo Fonseca Silva do Centro de Cultura 

Negra entrega ao Presidente um documento solicitando a abertura de processo administrativo 

para regularização fundiária da Comunidade Quilombola Brejo, localizada no Município de 

Guimarães, o que foi recepcionado pelo presidente. 

Sobre as comunidades priorizadas pela Mesa, Saskia de Icatú, representante das 

comunidades Fazenda e Peral, esclarece que as comunidades estão com dificuldades de abrir 

o processo administrativo no ITERMA, tendo em vista que a associação está com problema 

na organização das documentações da associação comunitária. Diante dessa questão, vários 

membros reforçam a necessidade das comunidades permanecem como prioritárias, sugerindo 

que o processo pudesse ser aberto pela UQCMI. Com isso, ficou acordado que seria realizado 

o requerimento oficial para abertura do processo.  

Após o fechamento desses processos, o senhor Ivo Fonseca, aciona a Comissão 

para dá continuidade ao processo de Mirinzal, precisamente na Comunidade Quilombola de 

Axuí, relatando que recentemente esteve na Comunidade e que o diálogo na perspectiva 

territorial, envolvendo outras comunidades está se consolidando. Sobre esse relato, a 

coordenadora Anny comentou sobre as ações realizadas pela Comissão em campo com base 

na reivindicação para regularização das comunidades de Axuí, Aranha e Vivo, que nas 

tratativas internas ficou Vivo se posicionou contra a inserção no Território, Aranha não 

recebeu a equipe do ITERMA, desse modo ficou acordado com o senhor Zé Luís que o 

ITERMA daria continuidade a titulação da Comunidade Axuí, uma vez que está já estaria 

arrecadada pelo Estado. 

Sobre o Território de Itamatatiua, a procuradora Juliana informou que no mês de 

dezembro foi realizada uma reunião com as lideranças do Território e que foi acordado a 

possibilidade das comunidades ingressarem individualmente no ITERMA, considerando a 
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morosidade do processo da discriminatória judicial do Território. Diante disso, a ATEQUILA 

irá fazer reuniões locais para avaliar com as comunidades os interesses latentes.  

Sobre o Território Sesmaria do Jardim, localizado no município de Matinha, Dona 

Rosário pede inicialmente em sua fala para ser membra da Mesa. Ela e seu Paulo falam mais 

uma vez sobre o conflito interno envolvendo a comunidade Patos, o que tem prejudicado o 

andamento do processo de regularização. Diante das dificuldades enfrentadas e entendendo 

que já se esgotaram as possibilidades de acordo com a comunidade, solicita para que o 

ITERMA realize uma reunião com a comunidade de Patos sem a participação dos quilombos, 

de modo que seja esclarecido os direitos coletivos relativos a regularização. 

Sobre a solicitação de Dona Rosário para ser membra, a coordenadora solicita 

para que seja apresentado um novo ofício da UNIQMAT, pois anteriormente já foi 

apresentado o membro titular e o suplente que representa a organização. Com relação a 

reunião em Patos comentou que irá ser marcado uma reunião para consultar a comunidade 

sobre seu ingresso ou não no processo do Território. 

Prosseguindo com os municípios priorizados, Seu Valdivino do Quilombo São 

Benedito dos Colocados, Município de Codó, comentou que já acompanhou as 

documentações enviadas pelo cartório ao ITERMA e, entende que as mesmas não estão de 

acordo com a solicitação do ITERMA, pois os documentos não fazem referência ao perímetro 

do Território, mas sim as comunidades vizinhas. 

Finalizando os informes sobre os processos priorizados, Anny descreve já foram 

realizados a coleta de dados em campo para o levantamento ocupacional das comunidades de 

Teso Grande, São Roque Cupaúba, localizadas no município de Anajatuba. Em seguida, 

Nonato Masson propusera reuniões com as lideranças para fazer um calendário de ações.  

Nada mais a ser dito, o Presidente Lídio comenta as dificuldades enfrentadas e a 

necessidade de melhoria, recorda que o assessor jurídico Ciro Brito deixou de compor a 

Comissão por ter ingresso numa nova frente de trabalho no Estado do Pará, com isso coloca 

que esforços estão sendo realizados no sentido de contratar um novo assessor para a 

Comissão.  

Jaqueline da UNIQUITA opina afirmando que apesar dos esforços realizados e do 

engajamento visível da equipe é importante que essa contratação ocorra com urgência e que 

ela também observe a necessidade de selecionar um profissional que conhece a realidade das 

comunidades quilombolas, que se identifique com as pautas apresentadas pelo movimento, 

pois não seriam aceitas qualquer perfil. 

Diante do exposto o presidente solicita para que os movimentos presentes enviem 

currículos que advogados para concorrerem a vaga disponível, sendo acordado o prazo de 

uma semana para o recebimento dos currículos que passaram pelo processo de seleção. 

 

 

Dos encaminhamentos 

Das discussões estabelecidas sistematizamos os seguintes encaminhamentos finais: 

 

I- Fazenda e Peral irão providenciar o requerimento para abertura do processo de 

regularização; 
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II- O ITERMA deverá realizar uma reunião na Comunidade de Patos; 

III- Lideranças de Anajatuba irão comparecer no ITERMA para fechar calendário de 

ações; 

IV- Recebimento de currículos de profissionais advogados no prazo de uma semana 

para seleção do assessor jurídico da associação; 

V- O ITERMA irá dar seguimento ao processo de Axuí; 

VI- As comunidades quilombolas interessadas em realizar o CAR coletivo deve 

oficializar a solicitação para a Secretaria de Agricultura Familiar; 

VII- A UNIQMAT deve apresentar novo ofício com a revisão dos membros da Mesa 

VIII- O ITERMA deverá abrir o processo da comunidade Brejo em Guimarães. 

 

Nada mais havendo a registrar, estabeleceu o presidente Raimundo de Oliveira Filho 

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

contribuíram com esta oitava 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. 

 


