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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA MESA QUILOMBOLA PARA 
QUESTÕES FUNDIÁRIAS E AGRÁRIAS DO ITERMA 
 

Aos cinco dias do mês de dezembro do ano 2017, às 14 horas, no Auditório 

do ITERMA ocorreu a primeira reunião da Mesa Quilombola para Questões Agrárias e 

Fundiárias, cujo funcionamento e a composição foram definidas pela 

PORTARIA/ITERMA/GABINETE/ nº 238/2017, publicada no DOEMA em 24/11/2017.  

 

Dos presentes 

 

Presentes pelo ITERMA estavam o Diretor-Presidente do ITERMA, Raimundo 

de Oliveira Filho, que coordena esta Mesa; o Diretor de Assentamento e 

Desenvolvimento Rural do ITERMA, Renê Frazão Campos; o Diretor de Recursos 

Fundiários do ITERMA, Paulo Sérgio Campos Castro; a Chefe da Procuradoria Jurídica 

do ITERMA, Juliana Corrêa Linhares; o Chefe de Gabinete George Henrique Melo dos 

Reis; O Engenheiro Agrônomo Raimundo Nonato Salazar do Nascimento; os Assessores 

em Territórios Tradicionais Anny da Silva Linhares e Ciro de Sousa Brito. Presentes os 

seguintes membros convidados: 

Representando a Secretaria de Estado Extraordinária da Igualdade Racial 

(SEIR) a membra titular Wilma Maria Martins Pereira; 

Representando a Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (SAF) a 

membra titular Luciene Dias Figueiredo e o membro suplente José Mesquita; 

Representando a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades 

Negras Rurais Quilombolas (CONAQ/MA) a membra titular Maria do Socorro Nascimento 

Barbosa; 

Representando o Centro de Cultura Negra do Maranhão (CCN) a membra 

suplente Célia Cristina da Silva Pinto; 

Representando a União das Comunidades Negras Rurais Quilombolas de 

Anajatuba (UNIQUITUBA) a membra titular Eliane Frazão Rosa Araújo e a membra 

suplente Dorgivania Sousa Lima; 

Representando a União das Comunidades Negras Rurais Quilombolas de 

Itapecuru-Mirim (UNIQUITA) o membro titular João Corrêa dos Santos e a membra 

suplente Hellen Jacqueline Pires Belfort Pereira; 

Representando a União das Comunidades Negras Rurais Quilombolas de 

Matinha (UNIQUIMAT) o membro titular Paulo Dárcio Câmara, o suplente João 

Domingos Ribeiro Câmera e o participante eventual/ouvinte Valdemir Trindade Mendes;  

Representando a União das Comunidades Quilombola do Município de Icatu 

(UCQMI) a membra titular Irene Gomes da Silva Tavares e a membra suplente Deuza 

Maria da Silva Gomes. 
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Representando a Associação do Território Étnico Quilombola de Alcântara 

(ATEQUILA) o membro titular Francisco Noel de Jesus e o participante eventual/ouvinte 

Sérvulo de Jesus Borges; 

Representando o Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu 

(MIQCB) a membra titular Francisca da Silva Nascimento e a participante 

eventual/Ouvinte Hélia Maria Pereira Costa; 

      Registramos ainda a presença de Charles Bral do Município Barreirinhas e de   

Norian dos Santos Ferreira do Município de Serrano na condição de participantes 

eventuais/ouvintes. 

 

Das disposições iniciais 

 

Após a verificação de presença, o Diretor-Presidente saudou a todos os 

presentes e declarou aberta a primeira reunião da Mesa, tendo explicado suas 

finalidades. Em sequência foi lida e apresentada a pauta com os seguintes itens: 

 

PAUTA DA REUNIÃO 

14hs- Abertura dos trabalhos com boas-vindas aos membros da Mesa 

Quilombola- Presidente Raimundo Lídio 

14h10- Apresentação dos colaboradores institucionais 

14hs20- Com a palavra: as secretarias estaduais 

14hs40- Com a palavra: os membros das organizações sociais por ordem de 

inscrição 

15hs00- Apresentação da lista dos processos das comunidades quilombolas 

que tramitam no Instituto- Sr. Raimundo Salazar 

              Apresentação dos trabalhos realizados pelas Assessorias de 

Territórios Tradicionais nos municípios de Matinha e Codó - Anny Linhares e 

Ciro Brito 

15hs40- Divulgação do cronograma de reuniões para 2018 

16h00- Leitura da Ata de Posse 

             Fala de encerramento e Coffee-break 

 

 Junto com a pauta da reunião, cada membro recebeu uma ficha de cadastro 

para informar os dados dos membros (titular e suplente) da Mesa, assim como o 

calendário anual das reuniões que irão acontecer no ano de 2018. 
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Do andamento da reunião 

 

Dando seguimento a pauta, cada membro fez uma breve apresentação sobre 

sua organização de representação e explanou sobre as principais problemáticas 

vivenciadas pelas comunidades quilombolas do seu município. Neste sentido, ao usar a 

palavra o Senhor Paulo Câmara de Matinha discorreu sobre o conflito na região dos 

quilombos de Matinha, decorrentes dos cercamentos dos campos e da criação de 

búfalos, práticas estas que trazem sérios danos para a agricultura, para pesca e para o 

modo de vida em geral, destacou as comunidades de Graça, Caranguejo, 13 de maio, 

Caldo Quente, Curva da Mangueira (problemática da cerca), dentre outras como 

Palestina, problemas de acesso à água. Destacou ainda que o Rio Grande e o Rio 

Pindova passam por grandes problemas ambientais. 

Seu Borges de Alcântara considera que a constituição da Mesa Quilombola é 

um momento histórico, pois estão recebendo uma resposta de uma provocação ao 

Governo do Estado. Considera também que a mesa é importante para falar sobre um 

povo que contribuiu muito com este país, fazendo menção ao povo negro que foi durante 

séculos escravizado. Portanto, este Governo está abrindo um espaço importante, num 

tempo célere, posto que a reivindicação para a constituição da Mesa foi respondida após 

3 meses de envio da carta organizada pelo Movimento.  

Falou que é importante o exercício da transversalidade na abordagem, 

embora seja a terra a principal demanda dos povos e comunidades quilombolas. Depois 

desse passo virão as demais políticas públicas para benefício da população que ajudou 

a construir esse Brasil e tudo o que hoje ele é. Falou que é importante superar a visão 

“coitadista” que se construíra e, que o Estado do Maranhão tem visto o Quilombola de 

igual para igual. Que o novo paradigma só será possível com responsabilidade por parte 

dos agentes, desde o governador até o Presidente do ITERMA. Reafirma que este é um 

momento histórico, para que se construa a partir de agora uma nova história neste 

campo. 

Luciene Figueiredo, Secretária Adjunta da SAF, falou que por ordem do 

Secretário Adelmo Soares, ela e o Servidor Mesquita estão compondo a Mesa 

Quilombola, descreve que a SAF possui a Superintendência de Reordenamento Agrário, 

esta que já contribuiu com duas missões do ITERMA em comunidades quilombolas do 

Estado (Codó e Matinha). Falou que a integração das ações SAF-ITERMA é importante 

para garantir o desenvolvimento de políticas. 

A membra Eliane Frazão da UNIQUITUBA, ressaltou o prazer de estar nessa 

Mesa de discussão, lembrou que no Município de Anajatuba já conseguiram a titulação 

de três comunidades e que para essas Comunidades é uma felicidade a conquista da 

terra, ainda têm 18 processos para serem atendidos para maior tranquilidade do Povo 

Quilombola de Anajatuba. Pediu ainda esclarecimentos sobre a verba indenizatória para 
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os membros da Mesa. Pediu ainda alteração dos horários das reuniões, para que seja 

facilitado o retorno e também fez o apelo para que o ITERMA viabilize as diárias para 

ajudar no deslocamento dos membros da Mesa, visto que muitos moram longe e as 

organizações são carentes em recursos. 

Por sua vez, Elen Jaqueline afirmou que no Estado do Maranhão são mais de 

70 comunidades certificadas pela Fundação Cultural Palmares. A mesma solicita mais 

ajuda para melhor entendimento acerca de uma ação civil pública movida em Itapecuru-

Mirim. Ressaltou que existem ainda muitos conflitos nos territórios, com fazendeiros, 

grileiros, dentre outros. Que atualmente enfrentam dificuldades de diálogo com o DNIT, 

pois dentro do Quilombo a duplicação da BR tinha causado muita poeira e derrubada de 

árvores frutíferas (mangas). Que a comunidade pede ajuda das Secretarias no processo 

de entendimento com o DNIT. Afirmou que o Quilombo sofre ainda com problemas 

relacionas à saúde e educação. Que essa é a luta da UNIQUITA. 

O Senhor Francisco afirmou que a luta de Itamatatiua é antiga e já dura toda 

sua vida. Lembra que o Território é muito maior do que apenas a comunidade 

Itamatatiua, existem inúmeros povoados, medindo no total de mais de 57 mil hectares 

de terras. Afirmou que na ação discriminatória está consignado que a terra foi doada 

para uma imagem de Nossa Senhora e que os quilombolas beneficiários não poderiam 

vender e nem desmembrar, de forma que são nulos os atos cartoriais contrários à 

destinação inicial. Tendo em vista que a terra de Itamatatiua não possui conflitos e nem 

demanda para indenização entende que existe muita facilidade para obtenção do título 

e não compreende portanto o porquê da dificuldade do processo não avançar. 

A fim de apresentar brevemente as frentes de trabalho desenvolvidas pelo 

Instituto, o Engenheiro Agrônomo Salazar, afirmou que recentemente uma equipe esteve 

em diversas comunidades e Territórios, para fazer o reconhecimento de Comunidades 

Quilombolas. Esclareceu o panorama dos trabalhos realizados no Quilombo Graça em 

Matinha, mas também em outras áreas do Estado, como no município de Anajatuba e 

demais. 

A União Quilombola de ICATU, afirmou que no Município, a Comunidade de 

Jacareí ainda depende de titulação, tendo o processo iniciado em 2008. 

Ciro e Anny da Assessoria do ITERMA discorreram sobre as ações já 

realizadas, pertinentes ao levantamento ocupacional de alguns Territórios em que o 

ITERMA tem atuado. Iniciaram discorrendo sobre as questões legais e jurídicas a nível 

estadual voltadas para regularização de territórios quilombolas. Ciro falou sobre a 

constituição recente da Assessoria e da atuação da mesma nos municípios de Matinha 

e Codó, respectivamente no Território da Sesmaria do Jardim e no Território de São 

Benedito dos Colocados. Anny ressaltou a importância da presença das entidades aqui 

e da participação efetiva no processo. Especificou como ocorreram os levantamentos 

ocupacionais nos territórios citados, dando ênfase aos objetivos e metodologia do 
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Levantamento, sendo este instrumento à base do que se pensa para a Instrução 

Normativa que está em fase de conclusão. 

A Secretária-Adjunta Luciene Dias informou sobre a uma reunião dia 13/12 

próximo que ocorrerá na SAF sobre um seminário a respeito do Projeto SIG-Fundiário, 

que visa a digitalizar o acervo do ITERMA e o acervo cartorial, além de apoiar projetos 

em Comunidades Tradicionais. Ressaltou sobre a importância do acervo digitalizado 

para os trabalhos do ITERMA nas questões quilombolas. 

 

Dos encaminhamentos para a próxima reunião 

 

ATEQUILA 

- Situação do processo de Itamatatiua; 

 

UNIQUITA 

- Situação do Processo de Mocambo; 

- Situação do Processo de Moreira e Jussaral; 

 

SERRANO 

- Situação do Processo de Rio de Peixe; 

 

UNIQUITUBA 

- Avaliar a possibilidade de juntar as comunidades de Retiro e São João da Mata na 

perspectiva de Território; 

- Situação dos Processos de São José e Zé Bernardo, Ponta Bonita, Carro Quebrado, 

Assutinga, Cumbi, Ladeira e Santo Antônio do Côco e Ilha do Teso 

 

CONAQ 

- Pediu retorno sobre a área Achuí em Mirinzal (com processo); 

 

Das contribuições finais 

 

A Senhora Socorro, da CONAQ, pediu a participação da SPU na mesa por 

conta das Glebas da União, pediu ainda para seja analisada com carinho a questão da 

ajuda de custo para participação dos membros, ou seja para viabilizar o funcionamento 

da mesa. 

Borges da ATEQUILA pediu para que o ITERMA firmasse o compromisso de 

comparecimento e que as Secretarias do Estado presentes participem por 

representantes que estejam envolvidos no processo. Pediu que o ITERMA que acolhe a 

mesa se esforce para se adequar para dar uma resposta efetiva aos quilombolas, 

especialmente considerando a demanda atual para a regularização de Territórios. 
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 Finalizando os trabalhos, Anny e George apresentaram as datas do calendário 

das reuniões que irão ocorrer no ano de 2018, a saber: 

Calendário 2018 

06 de fevereiro 

03 de abril 

05 de junho 

07 de agosto 

02 de outubro 

04 de dezembro 

 

Ao final, na forma do artigo 2º, parágrafo 1º da já citada Portaria, está prevista a à 

leitura da ata, porém esta ocorrerá na próxima reunião, conforme deliberação da Mesa. 

Depois de aprovada pelos Presentes, para que sejam considerados empossados na 

mesa os membros indicados, sem prejuízo de novas indicações. Nada mais havendo a 

registrar, estabeleceu o Senhor Presidente que se encerrasse esta ata. Todos os 

presentes constam na lista de presença anexa e parte integrante desta ata. Eu, George 

Henrique Melo dos Reis, Chefe de Gabinete, digitei e rubriquei. 

 

 

 

 


