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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA MESA QUILOMBOLA PARA 

QUESTÕES AGRÁRIAS E FUNDIÁRIAS DO ITERMA 

 

Aos 05 (cinco) dias do mês de junho de 2018, terça-feira, às 14h30, na sala de 

Digitalização do Instituto de Colonização e Terras do Maranhão ocorreu a quarta reunião 

ordinária da Mesa Quilombola de Questões Agrárias e Fundiárias 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 Oliveira Filho, 

que coordena esta Mesa; o Diretor de Recursos Fundiários, Levi Pinho Alves; o Chefe de 

Gabinete da Presidência, George Henrique Melo dos Reis; o Chefe de Divisão II, Antônio José 

Burgos; o engenheiro agrônomo, Raimundo Nonato Salazar; os assessores de Territórios 

Tradicionais, Anny Linhares e Ciro Brito.  

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

Luciene Dias Figueiredo, Secretária Adjunta de Extrativismo, Povos e Comunidades 

Tradicionais. 

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

Martins. 

Representando o INCRA-MA, a membra Ana Carolina Quadros. 

Representando a ACONERUQ, a membra Maria Nice Machado. 

Representando o Centro de Cultura Negra (CCN), a membra Celia Cristina Pinto e 

os convidados Talhia Pereira e o advogado Filipe Correa. 

Representando a CONAQ, a membra Maria do Socorro Barbosa. 

Representando a comunidade Tijuca, a participante Maria do Carmo Durans. 

Representando a UNIQUITUBA, a membra Eliane Frazão. 

Representando a UCQMI-Icatu, os participantes Saskia Santos da Conceição e 

Deusa Maria Gomes. 

Representando AMPI Alcântara, Francisco Noel de Jesus. 

Representando a Associação de M. P. Itamatatiua, os participantes José Ribamar de 

Jesus Barboza e Cleilane de Jesus Pereira. 

Representante a UNIQMATI, o membro Paulo Darcio Câmara. 

E do município de Penalva, a participante Geovana Machado. 

 

Pautas 

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. Leitura da Ata da III Reunião; 

2. Informativo dos trabalhos realizados nos últimos meses pelo Diretor Fundiário e 

demais membros da equipe técnica do Instituto; 
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3. Informativos dos trabalhos realizados pelas Secretarias de Estado que são 

membros da Mesa Quilombola; 

4. Exposição, pela Assessoria de Territórios Tradicionais, do levantamento dos 

processos de regularização fundiária quilombola em andamento no ITERMA; 

5. Indicação, pelos membros da Mesa, dos processos de regularização fundiária 

quilombola a serem priorizados pelo ITERMA; 

6. O que mais ocorrer; 

7. Encaminhamentos. 

 

Do andamento da reunião 

 

O presidente do ITERMA, Raimundo Filho, iniciou os trabalhos saudando a todos 

e elencando os esforços do Instituto em dar andamentos às questões quilombolas no órgão, bem 

como promover o debate no âmbito da Mesa e de outros meios de diálogo com os movimentos 

sociais nos lugares por onde tem ido. Em seguida, o chefe de Gabinete George Reis, fez a leitura 

da ata da 3ª reunião da Mesa Quilombola de questões agrárias e fundiárias, ao que a assembleia 

a aprovou sem retificações. 

Passando para o segundo ponto de pauta, Levi Alves, diretor do ITERMA, repassou 

algumas atualizações que ocorreram desde a última reunião, destacando o Acordo de 

Cooperação Técnica assinado por Estados do Nordeste e Minas Gerais e uma reunião que o 

ITERMA teve com representantes do INCRA–Brasília na superintendência do INCRA 

Maranhão, passando a palavra para os técnicos que trabalham com essa questão no Instituto. 

Ciro Brito, da Assessoria de Territórios Tradicionais, elencou os três 

encaminhamentos da reunião passada, dizendo que os dois primeiros, que diziam respeito a 

competências do Iterma, foram cumpridos. E que o terceiro estava planejado para ocorrer nesta 

reunião de hoje, quando as comunidades indicariam os processos prioritários. 

Anny Linhares, da Assessoria de Territórios Tradicionais, destacou que na reunião 

com o INCRA Brasília o ITERMA foi informado de que há benefícios de fomento do governo 

federal direcionados a comunidades quilombolas, ao que o presidente, Raimundo Filho, disse 

que é um ponto bem interessante, pois se trata de uma informação nova mesmo para o Iterma e 

que pode vir a beneficiar sobremaneira as comunidades quilombolas, tal como atualmente 

ocorre com os assentados. 

O presidente disse também que a Assessoria de Territórios Tradicionais, inclusive, 

já havia minutado um Acordo de Cooperação Técnica a ser estabelecido com o INCRA – 

encaminhamento de uma reunião que ITERMA e INCRA tiveram no ITERMA -, mas que, ao 

chegar lá, foram instruídos a formalizar um Convênio entre as instituições, e não ACT, 

esclarecendo que o convênio é um instrumento jurídico de maior abrangência de que os acordos 

de cooperação técnica, possibilitando-se transferência de recursos financeiros. 

Célia Pinto, do CCN, disse que se surpreende com essa notícia, já que o INCRA 

sempre alega que não dispõe de recursos para regularizar os territórios quilombolas. E ainda 

disse que vem questionando com o INCRA, nas suas mesas, como avançar nos acessos aos 

fomentos para as comunidades quilombolas, mesmo que não sejam regularizadas. 
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O presidente Raimundo Filho esclareceu que o convênio é uma maneira de utilizar 

os recursos de uma maneira menos burocrática e destacou a possibilidade de se buscar recursos 

por meio de emendas parlamentares. 

Passando para o terceiro ponto de pauta, a Secretária Adjunta da SAF, Luciene 

Figueiredo, falou do momento nacional que parece estar sendo aberto para as discussões em 

torno da temática povos e comunidades tradicionais, conectando com a questão do ACT 

assinado por vários órgãos do Maranhão com outros Estados do Nordeste e Minas Gerais. 

Falou da importância desta Mesa para reverberação de pautas e demandas e que 

essas discussões acabam chegando à Brasília de maneira positiva. Falou que lembra das 

primeiras mesas em que se dizia que a ideia era buscar além da regularização, políticas para as 

comunidades tradicionais, como agora vem acontecendo com essa ACT interestadual. 

Aproveitou e falou sobre a AGERP, pautando o fortalecimento do Sistema SAF, 

aprimoramento do diálogo com o ITERMA e que, recentemente, contratou um antropólogo para 

dinamizar as reflexões sobre terras de povos e comunidades tradicionais. 

Luciene disse que o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) está firmando 

com a AGERP um repasse de fomentos, que serão direcionados para Alcântara e beneficiarão 

mais de 300 (trezentas) famílias. Disse que seria interessante casar essa política com 

comunidades de lá que estejam requerendo regularização fundiária quilombola. A ideia é fazer 

as ações do Estado integradas, para fortalecer as comunidades mesmo depois das regularizações 

fundiárias. 

E disse ainda que o Decreto Estadual n. 32.433/2016 e a Instrução Normativa n. 

01/2018 SAF/ITERMA colocam o Maranhão numa vanguarda bem interessante nacionalmente. 

Em relação ao quarto ponto de pauta, Ciro Brito e Anny Linhares, da Assessoria de 

Territórios Tradicionais, apresentaram lista de 171 (cento e setenta e um) processos requerendo 

regularização fundiária quilombola que estão em andamento no ITERMA, destacando a 

metodologia adotada (busca no E-Processos). Mostraram um gráfico do tipo “pizza” na qual se 

divide os processos levantados por triênios, de acordo com o ano de entrada dos processos. 

Destacaram que no atual triênio (2016-2018) há um número bem relevante em relação aos 

triênios anteriores e considerando que o triênio atual ainda não chegou ao fim. 

Levi disse que acha interessante que as representações indiquem processos que 

sabem de áreas que não têm conflito, porque são mais ágeis para se titular. 

Carolina, do INCRA, disse que a tendência observada no INCRA foi virar uma bola 

de neve, portanto deve-se priorizar as comunidades que não têm conflito, caso existam. 

Maria Nice, da ACONERUQ, disse que além desses 171 processos, já pode dizer 

que tem muito mais, pois uma das atividades em andamento na ACONERUQ é levantar as 

comunidades quilombolas que necessitam de regularização no Estado. Mas não vão dizer que 

não vai ter conflito, porque a questão da terra sempre envolve conflitos, porque as comunidades 

tradicionais lutam pelos recursos naturais em pé e muitos não o fazem nem concordam. 

Levi esclareceu que o conflito a que fez menção é com supostos fazendeiros ou 

agentes externos, e não os conflitos internos. Falou da questão territorial, dizendo que está certo 

de que é uma dimensão que envolve conflitos, mas reiterou que caso haja algum caso que não 

exista conflitos a titulação seria mais rápida. 
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Em relação ao quinto ponto de pauta, optou-se por deixar para a parte final da 

reunião, uma vez que outras questões foram sendo colocadas. Passou-se ao ponto seis, o que 

ocorrer. 

Eliane Frazão, da UNIQUITUBA, disse que haveria uma regularização feita pelo 

ITERMA em uma comunidade de Anajatuba que, no cartório, ainda estaria no nome dos 

proprietários. E que os cartórios teriam pedido mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para 

passar essas terras para o nome das comunidades Queluz e Pedrinhas. 

Antônio José disse que o Estado teria comprado essas áreas e doado para três 

comunidades. Nesse sentido, restou o impasse em como fazer. Faltaria procedimento de 

averbação? Fica como encaminhamento para esclarecimento na próxima reunião. 

Luciene Figueiredo disse que houve uma situação parecida com esta em Lago do 

Junco, em que a comunidade, depois de 30 anos da regularização ainda não teve suas terras 

averbadas no cartório. E que atualmente não se tem conseguido resolver essa situação. 

Maria do Socorro Barbosa, da CONAQ, questionou: se o Estado não tem 

capacidade técnica para resolver a questão da extensão rural e assistência técnica, como que a 

prefeitura vai fazer? Porque a experiência dela lhe convence de que as prefeituras não dão conta 

e ainda “desviam” alguns recursos. E no final as comunidades estão ficando prejudicadas. Daí 

a necessidade de articular e delimitar com a AGERP. Porque o Estado tem mais capacidade do 

que uma Prefeitura, na sua opinião. 

Levi destacou que o dinheiro de crédito de fomento cai na conta de cada um. É 

individual. E que esses créditos são direcionados a territórios titulados. E pediu esclarecimentos 

para a representante do INCRA-MA presente, Ana Carolina. 

Filipe Correa, advogado do Centro de Cultura Negra, pediu esclarecimentos sobre 

os créditos, se seriam destinados somente a comunidades tituladas. Ou se há casos que em 

bastaria o RTID. 

Levi disse ainda que precisam de mais informações, porque na reunião com o 

INCRA Brasília apenas comentaram brevemente sobre e falaram que se trata de créditos muito 

recentes. 

Saskia da Conceição, representante da União das Comunidades Quilombolas de 

Icatu, disse que sua comunidade está sofrendo conflitos depois que o ITERMA passou lá. O 

advogado Filipe falou sobre o caso de Bom Sucesso em conflito com a comunidade de São 

Miguel. A primeira não tem divergência em relação à questão territorial. A segunda sim.  As 

comunidades não têm condição de fazer a limpeza dos picos, pois quando os técnicos estão há 

uma certa segurança, mas sem eles lá, aparecem pessoas armadas para fazer ameaças e colocam 

perigo para essas pessoas. 

  

Dos encaminhamentos 

 

O advogado da CCN pediu esclarecimentos na próxima reunião sobre esses três 

créditos do INCRA destinados a comunidades quilombolas, alegando que recentemente o STF 

teria julgado que não é legal distinguir o público de políticas públicas entre “titulados” e “não 

titulados”. 
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Considerando que as representações quilombolas diagnosticaram alguns entraves 

na lista dos processos quilombolas e que preferiram não indicar os processos prioritários por 

hora, os representantes da Mesa acordaram, por unanimidade, em abrir prazo de 15 (quinze) 

dias para retificações na lista de processos quilombolas e já indicar processos prioritários, 

privilegiando comunidades que não relatem conflitos ou conflitos muito graves. 

Além disso, ficou acordado que os processos prioritários a serem elencados seriam 

aqueles em que as comunidades estejam mais articuladas e que estejam mobilizadas em torno 

da ideia de território. 

Levi propôs a criação de um grupo de trabalho para minutar o convênio com o 

INCRA, ao que a Mesa deliberou uma reunião inicial desse grupo de trabalho para o dia 08 de 

junho de 2018, as 14h na sala da Assessoria de Territórios Tradicionais no ITERMA. A 

participação deste grupo de trabalho é livre e a reunião será aberta e pública. 

Nada mais havendo a registrar, estabeleceu o senhor Presidente que se encerrasse 

esta ata. A maioria dos presentes assinaram a lista de presença anexa, e parte integrante desta 

ata, ao que se percebeu a ausência da assinatura de Carolina, do INCRA e Eliane Frazão da 

UNIQTUBA. Eu, Ciro de Souza Brito, da Assessoria de Territórios Tradicionais, digitei a 

presente, ao que Anny Linhares rubricou, e cuja aprovação se dará na próxima reunião prevista 

para ocorrer dia 07 de agosto de 2018. 


