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ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA MESA QUILOMBOLA PARA 

QUESTÕES AGRÁRIAS E FUNDIÁRIAS DO ITERMA 

 

Aos 07 (sete) dias do mês de agosto de 2018, terça-feira, às 14h30, no 

auditório da Casa de Cultura Josué Montello ocorreu a quinta 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 de Recursos Fundiários, Levi 

Pinho Alves, representando o Diretor-presidente Raimundo Oliveira Filho, que coordena 

esta Mesa; 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 Igualdade Racial (SEIR), a membra Wilma 

Maria Martins Pereira. 

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

Cristina da Silva Pinto e o participante Nonnato Masson dos Santos. 

Representando a União das Associações Quilombolas das Comunidades 

Remanescentes de Quilombo do Município (UNIQUITUBA), a membra titular Eliane 

Frazão Rosa Araújo. 

Representando a União das Comunidades Negras Rurais Quilombolas de 

Itapecuru-Mirim (UNIQUITA), a membra suplente Hellen Jaqueline P. B Perreira. 

Representando a União das Comunidades Quilombolas do Município de Icatú 

(UCQMI), a membra suplente Deusa Maria da Silva Gomes e os participantes Heliomar 

Barreto Torres, Saskia Santos da Conceição e Andrea de Jesus Pereira Mota. 

Representando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alcântara, o 

participante Antonio Marcos Pinto Diniz. 

Representando a Comunidade Quilombola de Mirinzal, o participante José L. 

Pinheiro.  

Representante a União das Comunidades Quilombolas do Município de 

Matinha (UNIQMATI), o membro titular Paulo Darcio Câmara e a participante Maria do 

Rosário Soares Costa Ferreira. 

Representando o Território Quilombola de São Benedito dos Colocados 

(Codó), o participante Valdivino Silva. 

 

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. Leitura da Ata da IV Reunião; 
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2. Informativo dos trabalhos realizados no último bimestre pelo Diretor 

Fundiário e demais membros da equipe técnica do Instituto; 

3. Informativos dos trabalhos realizados pelas Secretarias de Estado que são 

membros da Mesa Quilombola; 

4. Apresentação dos processos de regularização fundiária quilombola a serem 

priorizados pelo ITERMA; 

5. Planejamento para elaboração do plano de trabalho; 

6. O que mais ocorrer; 

7. Encaminhamentos finais 

 

Do andamento da reunião 

 

O diretor de recursos fundiários, Levi Alves, iniciou os trabalhos da Mesa 

saudando os presentes, leu a pauta apresentada e solicitou a leitura da ata da IV reunião 

da Mesa Quilombola para análise e aprovação dos membros, ação que foi realizada pelo 

chefe de Gabinete George Henrique Reis, ao que a assembleia aprovou sem retificações. 

 No tocante aos encaminhamentos, a respeito do repasse dos fomentos do 

Programa Nacional de Reforma Agrária para as comunidades quilombolas, o diretor 

explanou que o ITERMA está aguardando a equipe do Instituto Nacional de Colonização 

e Reforma Agrária  (INCRA) apresentar essa política pública para avaliação de como a e 

mesma poderá ser desenvolvida pelo governo do estado, mas até o momento não houve 

a reunião. Destacou ainda que com relação a indicação das comunidades quilombolas a 

serem priorizadas pelo ITERMA apenas a representação do Município de Anajatuba 

(UNIQTUBA) teria entregado sua proposta no prazo estipulado. 

 Com relação as indicações, a membra Célia Cristina do CCN-MA, descreveu que 

o movimento estava aguardando a lista dos processos em andamento com a discriminação 

das comunidades envolvidas, tendo em vista que a lista apresentada anteriormente pelo 

ITERMA descreve a pessoa jurídica ou física requerente do processo, mas não traz o 

detalhamento das comunidades. De todo modo, o CCN-MA optou por apresentar nesta 

reunião sua lista de indicações após diálogo estabelecido previamente com as 

representações municipais. Destacou ainda que nas reuniões anteriores já haviam sido 

apresentados as demandas vigentes e não houve resultado e, que a novidade da lista seria 

apenas a comunidade quilombola de Fazenda e Peral no Município de Icatú.  

Nesta ata, registramos que a lista das comunidades indicadas foi entregue no 

documento intitulado “encaminhamentos da reunião com os representantes da Mesa 

Quilombola do ITERMA”. O documento apresenta os quatro pontos seguintes 

reproduzidos na íntegra. 

1- Que o ITERMA seja responsável por todo o processo de demarcação inclusive os 

picos acompanhados pelas lideranças que conheçam os territórios principalmente 

em áreas que envolve supostos proprietários; 

2- O ITERMA deve notificar os supostos proprietários quando for fazer o 

georreferenciamento das áreas quilombolas em questão; 

3- Preparar melhor os técnicos do ITERMA sobre a abordagem com os territórios 

quilombolas para evitar conflitos que estão aparecendo. 
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4- Territórios priorizados 

 

Alcântara- Processo Itamatatiua 

Anajatuba- Cupauba, Teso Grande e São Roque 

Icatu- Bom Sucesso e Santo Antônio dos Caboclos 

Verificar se tem processo- Fazenda/Peral 

Matinha- Território Sesmaria do Jardim 

 

Com base no documento recebido, o diretor Levi seguiu a reunião avaliando os 

pontos acima apresentados. Com relação a abertura de picadas, o mesmo esclareceu que 

não é de responsabilidade do ITERMA, mas que para este processo é possível pedir apoio 

da segurança pública e providenciar o acompanhamento do ITERMA. 

A membra Jaqueline contribuiu ressaltando que havia o entendimento de que o 

ITERMA não poderia abrir as picadas, até pelo desconhecimento dos limites dos 

territórios, mas que é preciso acompanhar esse processo e ter o cuidado de identificar as 

pessoas que de fato conhecem a história e a área em questão. 

O assessor Ciro indica acionar o ministério público local para acompanhar esses 

processos, tendo em vista o diálogo que o ITERMA tem buscado desenvolver com o 

órgão. Neste sentido, o chefe de gabinete George Henrique explica que há um grupo de 

trabalho sobre territórios quilombolas no Ministério Público e que portanto eles podem 

contribuir com os conflitos locais. Neste sentido, a membra Célia expõe a dificuldade de 

tratar com algumas procuradorias. 

A participante Maria do Rosário da UNIQMAT entende que a comunidade não 

deve abrir os picos, lembra que em 2006 o território em que vive não chegou num 

consenso com o ITERMA sobre a demarcação do território, por conta do medo dos 

comunitários de ficarem na mira daquelas que são contra a regularização fundiária da 

área, destaca que quando a associação entrou com o processo, as lideranças criaram 

inimigos. Em suas palavras “antes nós fazíamos o pico, mas hoje não temos mais acesso. 

Mesmo quando o governo estar, quando vão embora nós ficamos ameaçados. Eu acho 

sim que hoje tem ter alguém responsável pelas nossas questões quilombolas. Se o 

ITERMA não for responsável, vai pedir pra segurança pública”. 

Diante do exposto o diretor questiona- Qual seria o melhor encaminhamento? Um 

contrato de abertura de picada? 

A participante Rosário afirma: “Não sei o melhor encaminhamento mais temos 

nossos assessores, eu digo que é preciso os gestores públicos estarem dentro de nossos 

territórios, falarem para nossos inimigos dos nossos direitos”.  

Ao solicitar a palavra, o participante José Pinheiro do Quilombo Axuí, descreve 

que na Comunidade de Axuí (Mirinzal) ocorreu o caso de pessoas que nunca moraram na 

comunidade, venderem uma casa por 80 reais para pessoas desconhecidas, que por sua 

vez cercaram tudo e depois foi tendo loteamentos. 

O participante Valdivino do Território Quilombola de São Benedito do Colocados 

(Codó) colocou as dificuldades de acesso aos direitos, tendo em vista a ação dos grupos 

dominantes. Diante dos conflitos latentes, entende que é preciso o apoio do estado, pois 

as comunidades não têm condições de seguir com a “cara e a coragem”. 
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O Diretor Levi acorda que no tocante ao trabalho necessário para abrir os picos, o 

ITERMA não irá realizar, mas acompanhará os trabalhos e acionará a segurança pública.  

Neste sentido, a participante Andrea do Quilombo Bom Sucesso, argumenta que 

“Depois que os homens [técnicos do ITERMA] iniciaram o processo de demarcação da 

área, surgiu um conflito com dois povoados, um dos povoados envolve uma família que 

não se autodeclara como quilombola e não aceita os limites propostos pela comunidade 

de Bom Sucesso, o que tem impossibilitado a finalização dos trabalhos”. Neste sentido 

solicita apoio, tendo em vista que boa parte dos serviços já foram realizados e têm pessoas 

que estão com receio, muito por conta da falta de maiores informações.  

O Diretor solicita para que seja providenciado o acompanhamento do Quilombo 

de Bom Sucesso pela segurança pública. 

O engenheiro agrônomo Salazar do ITERMA contribui com a discussão relatando 

que ajudou pessoalmente a abrir alguns picos quando estava atuando na área, porém como 

teve a contenda entre as famílias, apenas 70% do serviço foi possível concluir. O chefe 

de divisão Antônio complementa afirmando que todas as comunidades que estavam 

trabalhando solicitaram apoio da segurança pública. 

Com relação as comunidades de Anajatuba, a membra Eliane Frazão afirma que 

com as divergências locais a UNIQUITUBA irá apresentar apenas três comunidades para 

serem priorizadas: Cupaúba, São Roque e Teso Grande, pois nessas comunidades não 

existem divergências internas, mas possivelmente será preciso apoio da segurança para 

algumas ações em campo. 

O diretor Levi ratifica então a necessidade do ITERMA solicitar apoio da 

Segurança Pública, Secretaria Extraordinária de Igualdade Racial e Batalhão da Polícia 

Militar. Além disso, questiona sobre o caso do Território Quilombola Sesmaria do Jardim, 

também apresentado como processo prioritário. 

 O assessor Ciro da Comissão de Territórios Tradicionais informou que o processo 

se encontra em fase de análise das contestações pela Procuradoria Jurídica do Instituto e 

que o próximo passo será a publicação de um decreto para dar início ao processo de 

desapropriação. 

A membra Célia Cristina do CCN questiona a respeito da temporalidade das 

análises das contestações. 

O chefe de gabinete George explica que não há um prazo determinado e que neste 

momento estão sendo analisados todos os documentos apresentados, especialmente os 

documentos cartoriais, com análise da cadeia dominial até destaque da terra do patrimônio 

público 

 Sobre o processo do Território de São Benedito dos Colocados, o Senhor 

Valdivino questiona qual o próximo passo que será realizado para o andamento. O Diretor 

esclarece que a próxima etapa consiste na análise cartorial. 

 

Dos encaminhamentos 

 

 O assessor jurídico Nonnato Masson do CCN questiona se será realizado um 

cronograma dos processos indicados como prioritários e quando vai ser entregue. Em 

resposta, o Diretor Levi propõe que sejam criados cronogramas com os representantes 

das comunidades ao longo da próxima semana.  
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Os membros da Mesa propõem em comum acordo o seguinte cronograma: 

- Dia 14/09 Mirizal  

- Dia 15/09 Anajatuba  

- Dia 16/09 Icatu  

- Dia 17 Envio do cronograma para todos os membros da Mesa Quilombola 

 

Por fim, foi proposto a antecipação da data da próxima reunião, prevista para o 

dia dois de outubro, devido ao período eleitoral. Sendo então aprovada pelos membros a 

data de 26 de setembro, sendo a reunião em caráter ordinário, porém com data 

extraordinária. 

Nada mais havendo a registrar, estabeleceu o Diretor Levi que se encerrasse esta 

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

Anny da Silva Linhares, Coordenadora da Comissão de Territórios Tradicionais, digitei 

e rubriquei a presente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


