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

Aos seis dias do mês de fevereiro do ano 2018, às 9 horas, no Auditório do 

ITERMA reuniu-se a 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, representando o Diretor-Presidente do ITERMA, o 

Diretor de Recursos Fundiários do ITERMA, Levi Pinho Alves; o Chefe de Gabinete 

George Henrique Melo dos Reis; o Chefe da Divisão de Ação Fundiária, Antônio José 

Mendes Burgos; o Engenheiro Agrônomo Raimundo Nonato Salazar do Nascimento e a 

Assessora de Comunidades Tradicionais Anny Linhares. Presentes os seguintes 

membros convidados: 

Representando a Secretaria de Estado da Agricultura Familiar, a membra 

titular Luciene Dias Figueiredo e o suplente José Mesquita; 

Representando a Secretaria de Estado Extraordinária da Igualdade Social, a 

membra titular Wilma Maria Martins Pereira e o membro suplente Valter da Silva 

(Maresia); 

Representando a Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação 

Popular, a membra titular Amanda Cristina de Aquino Costa; 

Representando o Centro de Cultura Negra do Maranhão, a membra titular 

Josanira Rosa Santos da Luz, a suplente Célia Cristina da Silva Pinto e o 

participante/ouvinte Nonnato Masson; 

Representando a União das Associação Quilombolas das Comunidades 

Remanescentes de Quilombo do Município de Anajatuba, a membra titular Eliane Frazão 

Araújo e a suplente Dogivânia Sousa Riba; 

Representando a Associação do Território Étnico Quilombola de Alcântara, o 

membro titular Francisco Noel de Jesus e o participante/ouvinte Cleiton de Jesus Pereira; 

Representando a Comissão de Articulação Quilombola de Penalva, a senhora 

Domingas Corrêa; 

Representando a União das Comunidades Negras Rurais Quilombolas de 

Itapecuru-Mirim, a membra suplente Hellen Jaqueline Pires Belfort Pereira; 

Registramos ainda a presença do Senhor Valdivino Silva da Comunidade 

Quilombola de São Benedito dos Colocados do Município de Codó. 

 

Das disposições iniciais 
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Após a verificação da presença, o Diretor de Recursos Fundiários saudou a todos 

os presentes e abriu a segunda reunião da Mesa comentando sobre a proposta de 

constituição de uma Diretoria para Regularização Fundiária de Povos Tradicionais, tendo 

em vista que existe uma demanda crescente pela regularização fundiária de territórios 

tradicionais no Instituto e que o mesmo precisa ampliar os esforços para o atendimento 

dessa demanada. 

Em seguida, o Chefe de Gabinete realizou a leitura da ata da primeira reunião da 

Mesa Quilombola, realizada em cinco de dezembro de 2017. Não tendo objeções sobre 

o conteúdo, a ata foi aprovada pelos presentes. 

 

Do andamento da reunião 

 

A reunião segue com a apresentação da situação dos processos que haviam sido 

indicados na reunião anterior, o Chefe da Divisão Fundiária, Sr. Antônio José, apresentou 

o seguinte diagnóstico, que nesta ata apresentaremos em formato de quadro no intuito 

de melhor sistematizar as informações, a saber: 

 

Situação dos processos 

Entidade requerente Processo Situação 

ATEQUILA -Processo de Itamatatiua Não registramos processo 

administrativo/ Existe o 

processo judicial e o caso 

carece de decisão judicial 

UNIQUITA  -Processo de Mocambo; 

-Processo de Moreira e 

Jussaral 

Não encontramos 

processo envolvendo 

essas comunidades 

SERRANO - Processo Rio de Peixe Não encontramos 

processo envolvendo essa 

comunidade 

UNIQUITUBA - Avaliar a possibilidade de 

juntar as comunidades de 

Retiro e São João da Mata 

na perspectiva de 

território; 

- Processos de São José, 

Zé Bernardo, Ponta 

Bonita, Carro Quebrado, 

Assutinga, Cumbi, Ladeira 

e Santo Antônio do Coco e 

Ilha do Teso 

- Foi identificado um litígio 

de 750 hectares em nome 

do proprietário Cesar Pires 

e com outra associação 

não quilombola. 

- Os processos de São 

José, Retiro e Carro 

Quebrado estão na 

Procuradoria Jurídica, 

sendo que Carro Quebrado 

já foi georreferenciado; 
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- As comunidades 

quilombolas, Queluz, 

Pedrinhas e Clube de Mães 

já foram tituladas; 

CONAQ Processo área de Achuí 

em Mirinzal 

- Processo em fase de 

georreferenciamento; 

 

O diretor afirmou que é preciso provocar a justiça para tentar resolver o caso 

de Itamatatiua. Disse ainda que o ITERMA está desenvolvendo uma nova metodologia 

para o Levantamento Ocupacional, proposta pelas Assessorias, para melhor chegarmos 

na compreensão de território. Lembrou que essa metodologia já vem sendo aplicada em 

outros casos (Matinha e Codó). Com a instrução normativa melhoraram as condições 

para a implementação da metodologia. 

Para o membro Mesquita da SAF, que teve a oportunidade de atuar em campo 

realizando o levantamento ocupacional, a metodologia sistematizada vai além da mera 

aplicação de um questionário, acredita que é uma proposta inovadora desenvolvida pelo 

órgão. Propõe que seja instituída um grupo fixo de trabalho incluindo a participação de 

diferentes secretarias, segundo o mesmo isso contribuiria para o fortalecimento das 

ações, já que o rodízio de funcionários implica em constantes “recomeços”.  

O senhor Valdivino do Território de São Benedito dos Colocados ressaltou a 

necessidade das ações serem contínuas. Descreve que a Constituição Federal é 

belíssima, mas sua aplicação é precária, haja vista os recentes despejos das 

comunidades. Afirmou “a lei pra mim é branca, funciona pra casa grande, para resolver 

essas questões, vamos conversar ainda por séculos”. 

A membra Luciene afirmou que em conversa com a FETAEMA, a entidade 

manifestou o interesse de participar da Mesa Quilombola. Nessa perspectiva, a SAF tem 

buscado entender a perspectiva dos territórios, um esforço institucional do Sistema SAF 

e outras secretarias. Recorda que pela SAF, Mesquita e a assistente social Vanessa, 

que integram a Superintendência de Reordenamento Agrário têm incorporado o grupo 

de trabalho para o levantamento ocupacional e, que profissionais de outras secretarias 

podem se envolver na equipe. A membra ainda colocou que “ter uma diretoria dedicada 

para povos tradicionais coroa um trabalho que vem sendo executado pela Instituição”. 

Propõe que a constituição da diretoria seja um encaminhamento da Mesa. A diretoria 

terá o papel de aplicar a metodologia, dialogar com as comunidades, encaminhando o 

resultado a equipe fundiária que fará seu papel, o que caracteriza uma ação conjunta. 

Contudo, ressalva, faz se necessário elencar prioridades. 

O participante/ouvinte Nonnato Masson teceu críticas ao formato da reunião, 

entendendo que a Mesa não está cumprindo com seu objetivo de acompanhar os 

processos. Para o mesmo é preciso maior organização, com relação a quem tem direito 

a fala e efetiva participação, até com relação a priorização de processos. Afirma que 

acha estranho o fato de não haver processo administrativo de Itamatatiua, pois havia um 
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despacho judicial para que fosse cumprida sua regularização. Questiona: “O caso de 

Retiro tá judicializado?, vai ser discutido com quem? Qual a posição do ITERMA?”. 

Propõe que com relação a organização seja repassada nas reuniões uma lista só com 

os titulares da Mesa. 

Josanira do Centro de Cultura Negra afirma que concorda com a fala de 

Masson, afirma também que entende importante a metodologia que está sendo 

desenvolvida, pois a mesma pode indicar aspectos econômicos e produtivos das 

comunidades para a aplicação de políticas públicas. Entende ainda que a Mesa vem num 

momento oportuno, compreende que é preciso priorizar os trabalhos daqui pra frente. 

Por sua vez, Célia Cristina do Centro de Cultura Negra, descreve que a 

situação de conflito identificada em São João da Mata vai se repetir em outros quilombos, 

por isso não dá pra ter como critério de prioridade os casos em que não se tem conflito. 

Assim é importante saber como o ITERMA irá trabalhar nessas áreas, para demarcar e 

titularizar, tendo em vista que a grande maioria dos quilombos tem documento de cartório 

do tataravô, estão com a posse, mas não tem o título. 

O Chefe de Divisão, Antônio José, descreve algumas dificuldades enfrentadas 

no caso de Anajatuba, no qual oito áreas teriam sido compradas pela Prefeitura, mas 

falta documentação que comprove a compra, assim como a doação para as 

comunidades. 

O diretor Levi afirma que é preciso fazer uma busca cartorial solicitando aos 

cartórios para fazer o levantamento da Cadeia Dominial. 

A membra Jaqueline da UNIQUITA ressalta a importância da Mesa para os 

quilombolas, descrevendo “vocês que estão na gestão vão enfrentar muitas dificuldades, 

procurem pelas lideranças para melhor tomar conhecimento sobre as comunidades, 

porque tem pessoas lutando pelo coletivo e pessoas lutando pelo individual. A maioria 

das comunidades de Itapecuru estão no INCRA, mas estamos aqui para contribuir com 

o povo”.  

 Após se apresentar, a membra Amanda, representante da SEDPHOP coloca 

que é preciso destacar os pontos das discussões para melhor análise e entende que os 

membros titulares devem garantir as falas de todos os participantes. 

Para Mesquita da SAF é preciso definir as prioridades, identificar as áreas que 

estão mais fáceis de titular, definir os limites de atuação, entende ainda que é preciso 

haver mais participação dos movimentos sociais, por fim sugere que as secretarias 

contribuam com o aprimoramento do questionário. 

A assessora Anny Linhares complementa informando que entende como 

interessante a Mesa contribuir com o questionário para aperfeiçoá-lo, o mesmo abrange 

questões econômicas, sociais e produtivas, descreve que o formulário do questionário já 

é um pouco extenso (seis páginas) e que sua aplicação exige tempo. Com isso, entende 

como pertinente, que as secretarias que incorporasse o grupo de trabalho tivessem 

instrumentos próprios de coleta de dados de acordo com sua frente de trabalho e que os 
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respectivos relatórios gerados sejam encaminhados para serem anexados no processo 

administrativo das comunidades, o que ajuda a subsidiar os processos.  

A assessora recorda a fala de Mesquita com relação ao fato da metodologia 

não se restringir a mera aplicação de questionário com as famílias, afirma que, entre 

outras ações, são realizadas entrevistas, observações do território e croquí das áreas 

junto com os comunitários. Ressalta ainda que o resultado do relatório pode ser 

compartilhado com as secretarias para que sejam implementadas políticas públicas 

antes mesmo da finalização do processo de regularização, reconhecendo a morosidade 

do processo e o fato de que determinadas políticas podem dirimir os problemas 

enfrentados.  

Neste sentido, Maresia destaca a importância de ter um diagnóstico das 

comunidades, entendendo que esse pode ser um instrumento para atender as demandas 

sociais ao longo do processo. Nesse processo entende que é preciso garantir a 

necessidade de atuar junto, comunidades e secretarias podem endossar o relatório a 

partir dos seus diferentes papéis. 

Ao se apresentar como membra da Comissão Municipal de Penalva, a 

senhora Domingas afirma que concorda com a fala de Mesquita, diz que obteve 

informação de que em Penalva não existe processos tramitando no ITERMA, as 

comunidades deram entrada no INCRA. Afirma também que “Em Penalva tem conflito, 

nós sem terra não podemos viver, especialmente para nós extrativistas”. Em nome das 

comunidades de Penalva descreve ter gostado de participar da Mesa, mas que “tem 

gente que não vem porque não tem capital, outros estão cansados, eu tive que ter R$200 

para chegar aqui, nos avise com antecedência, assim a gente quebra coco, se organiza 

e vem”. 

O membro Francisco Manoel da ATEQUILA afirmou que estava triste porque 

não tinha o que falar para a comunidade dele a respeito do processo, pois são muitos 

anos de luta e nada se resolve, mas as informações dadas pelo advogado presente 

(Masson) lembrou da existência do processo judicial, o que o reanimou. Informa que o 

primeiro levantamento de Itamatatiua foi feito pelo ITERMA, não dialogou com as 

pessoas que detinham conhecimento da história e do território. Este levantamento teria 

se perdido. Ressalta que é preciso ter uma resposta correta, sendo pertinente aproveitar 

o momento que o governo está oferecendo e lutar pelas famílias. 

Masson, chama atenção para os encaminhamentos. Para ele o primeiro é 

sobre a verba para viabilizar a participação dos membros da Mesa. Pede ainda 

informações sobre os processos das comunidades de a): Anajatuba (São José e Zé 

Bernardo, Retiro, São João da Mata, Flexeira, Ilha do Teso, Ponta Bonita e Carro 

Quebrado, Assutinga, Cumbi, Ladeira); b) Alcântara (São Raimundo e Itamatatiua); c) 

Itapecuru (Mata de São Benedito, Mocambo e Santa Rosa dos Pretos); 

O Diretor Levi questiona sobre Ilha do Teso entendendo que sendo área de 

Ilha a competência deve ser o SPU, que o órgão deve ser oficializado para participar da 

Mesa. 
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Masson também contribui informando que o número do processo de 

Itamatatiua é 18.092/2002 e pede parecer da procuradoria jurídica a respeito desse e de 

outros processos que foram encaminhados para o setor. 

Sobre a questão do apoio financeiro para os membros da Mesa, o diretor 

afirma que o órgão não dispõe de recursos, mas que irá levar a situação para o 

governador. 

Maria do Socorro questiona o procedimento para abertura de novos processos 

e Masson pergunta se é possível visita técnica em Axuí em abriu. 

O diretor responde afirmando que talvez seja possível acontecer a visita até 

antes. 

A membra Luciene chama atenção para os encaminhamentos, sugere uma 

previsão para a finalização da Instrução Normativa e que os membros da Mesa recebam 

a Ata da reunião anterior previamente e quaisquer contribuições devem ser 

apresentadas na reunião seguinte após sua leitura. Apresenta ainda preocupação pela 

ausência de vários membros da Mesa. 

Neste sentido, Josanira afirma que vivemos num estado democrático de 

direito, dotados de sujeitos políticos, portanto se faz necessário garantir o recurso para 

viabilizar a participação na Mesa. 

O senhor Valdivino alerta para o fato que é preciso romper com as 

perspectivas da Casa Grande e Senzala, discorda da necessidade de haver 

reconhecimento de todas as comunidades do território como quilombola pela Fundação 

Palmares, no caso da comunidade quilombola de São Benedito dos Colocados a certidão 

da Palmares prevê “comunidade e território”, o que no seu entendimento já inclui as 

outras comunidades presentes no território.  

Socorro discorre que é importante a apresentação da lista das comunidades 

a serem regularizadas. Solicita que seja divulgada a lista dos participantes da Mesa e 

que o SPU seja convidado. Sobre a questão da representatividade das organizações, 

entende que é preciso que as comunidades reconheçam-se de fato representados por 

tais organizações, o que pode variar de comunidade para comunidade. Tais 

organizações podem ser articuladas junto com o ITERMA para participar da Mesa. 

Jaqueline pede para que na próxima reunião todos sejam pontuais e sucintos 

nas suas explanações.  

Alguns membros solicitaram a lista dos processos em andamento. 

O diretor Levi também reafirmou que a respeito da Instrução Normativa (IN) 

um grupo de trabalho foi pensando para encaminhar ainda no mês de fevereiro e, que a 

IN será encaminhada para os membros da Mesa se manifestar com prazo. 

Sobre a proposta de diretoria para regulação fundiária de povos tradicionais, 

Masson colocou que é preciso maiores esclarecimento sobre a estrutura da diretoria, 

inclusive sobre a própria questão da nomenclatura “povos tradicionais” se o foco for 

“territórios quilombolas” e entende ainda que- seguindo as premissas legais- o futuro 

diretor deve ser um quilombola. 
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Dos encaminhamentos  

 

 Para melhor sistematizar as informações dos encaminhamentos, listamos abaixo: 

 

I- Verificar a questão da verba indenizatória para os membros da Mesa 

garantirem sua participação; 

II- O ITERMA deve oficializar o SPU para participar da Mesa Quilombola; 

III- Encaminhar por e-mail até o dia 16 a ata da reunião anterior, a lista 

com os membros da Mesa, lista de processos, Instrução Normativa e o 

questionário utilizado na metodologia do Levantamento Ocupacional; 

IV- Ser apresentado na próxima reunião a lista dos processos em 

andamento e os já finalizados; 

V- Visita técnica em Axuí (Mirinzal) até o mês de abril; 

VI- A questão dos processos indicados para serem acompanhados na 

próxima reunião são: 

a)- Anajatuba (São José e Zé Bernardo, Retiro, São João da Mata, 

Flexeira, Ilha do Teso, Ponta Bonita e Carro Quebrado, Assutinga, 

Cumbi, Ladeira); 

b)- Alcântara (São Raimundo e Itamatatiua); 

c)- Itapecuru (Mata de São Benedito, Mocambo e Santa Rosa dos 

Pretos); 

d)- Mirinzal (Axuí) 

 

Das disposições finais 

 

Sendo listados todos os encaminhamentos, lidos pela assessora Anny, 

confirmados pelos presentes. O diretor Levi dar como encerrada a segunda reunião da 

Mesa Quilombola agradecendo a participação dos presentes. Nada mais havendo a 

registrar. Todos os presentes constam na lista de presença anexa e parte integrante 

desta ata. Eu, George Henrique Melo dos Reis, Chefe de Gabinete, após a aprovação 

que ocorrerá na próxima reunião, prevista para o dia três de abril do decorrente ano, 

rubricarei. 

 

  

 

 


