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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA MESA QUILOMBOLA PARA 

QUESTÕES AGRÁRIAS E FUNDIÁRIAS DO ITERMA 

 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de setembro de 2018, terça-feira, às 14h30, na 

Sala de Reuniões da Presidência do Instituto de Colonização e Terras do Maranhão (ITERMA) 

ocorreu a sexta 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 a Comissão de Territórios Tradicionais, a 

coordenadora Anny Linhares, o assessor Ciro Brito 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 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), a membra Eliane 

Frazão. 

Representando a União das Comunidades Quilombolas do Município de Icatú 

(UCQMI), a membra Deusa Maria Gomes. 

Representando a União das Comunidades Negras Rurais Quilombola de Itapecuru-

Mirim (UNIQUITA), a membra Hellen Jacqueline P. Belfort Pereira. 

Representando a Associação do Território Étnico Quilombola de Alcântara 

(ATEQUILA), o membro Francisco Noel de Jesus. 

Representando a União das Comunidades Quilombolas do Município de Matinha 

UNIQMATI, o membro Paulo Darcio Câmara. 

 

Na condição de participantes/ouvintes estiveram presentes: 

 

Jeane Gomes Ribeiro da Secretaria da Extraordinária de Igualdade Racial (SEIR). 

Nonato Masson na condição de assessor jurídico do Centro de Cultura Negra 

(CCN). 

Andreya Léa Marques Associações Quilombolas das Comunidades Remanescentes 

de Quilombo do Município Anajatuba (UNIQUITUBA),  
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Jacimara Michelle A. de Oliveira da União das Comunidades Quilombolas do 

Município de Icatú (UCQMI). 

Saskia Santos da Conceição União das Comunidades Quilombolas de Icatú 

(UCQMI). 

Maria do Rosário C. Ferreira da União das Comunidades Quilombolas do 

Município de Matinha (UNIQMAT). 

Katiuscia da Costa Pinheiro do Movimento de mulheres. 

Diniz do Instituto Alcantarinense. 

 

                 

Da Pauta 

 

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

Coordenadora Anny Linhares apresentou a seguinte pauta:  

 1- Abertura da Mesa; 

 2- Leitura da quinta Ata; 

 3- Apresentação do andamento dos trabalhos desenvolvidos nas áreas priorizadas; 

 4- Propostas para o avanço dos trabalhos junto ao movimento social e secretarias 

parceiras; 

 5- Informativo sobre a constituição de grupos de trabalho para andamento dos 

processos; 

 6- O que mais ocorrer. 

 

Das Discussões 

 

A Coordenadora Anny Linhares e o assessor Ciro Brito do ITERMA deram início 

a reunião da sexta Mesa Quilombola saudando os membros e os participantes presentes, na 

oportunidade também pediram desculpas pelas ausências do diretor-presidente Raimundo Lídio 

e diretor de recursos fundiários Levi Alves que não puderam participar da reunião por estarem 

em agendas institucionais no interior do estado. 

 Para iniciar a reunião, os mesmos propuseram uma rodada de apresentações aos 

presentes. Em seguida foi realizada a leitura da ata da quinta reunião da Mesa Quilombola por 

Anny Linhares, sendo o conteúdo apresentado aprovado pelos presentes. Dando seguimento a 

pauta, foi apresentado a lista das comunidades quilombolas priorizadas pela Mesa na reunião 

anterior. A saber:  

a) Alcântara (Território Quilombola de Itamatatiua);  

b) Anajatuba (Comunidades quilombolas de Cupaúba, Teso Grande e São Roque);  

c) Icatú (Comunidades quilombolas de Bom Sucesso, Santo Antônio dos 

Caboclos, Fazenda e Peral);  

d) Mirinzal (Comunidades quilombolas de Axuí, Aranha e Vivo);  

e) Matinha (Território Quilombola Sesmaria do Jardim); 
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f) Codó (Território Quilombola de São Benedito dos Colocados) 

 

 Com base na lista apresentada o participante Masson questionou sobre a 

possibilidade de indicar novas comunidades para serem priorizadas nos próximos meses, em 

resposta a Coordenadora Anny propôs que sejam apresentadas novas indicações conforme 

forem sendo finalizados o Diagnóstico de Identificação e Delimitação- DID a serem 

incorporados nos processos das comunidades já priorizadas, a exemplo do Território 

Quilombola Sesmaria do Jardim que já está com o DID pronto, dessa forma considera-se viável 

a proposição de mais uma comunidade quilombola. 

 Neste sentido, a participante Maria do Rosário propôs que levando em 

consideração a demanda de Matinha, solicita para constar em ata os conflitos existentes nas 

comunidades quilombolas de Graça e São José de Bruno, que estas poderiam estar sendo 

priorizadas. A coordenadora contribui informando que a Comunidade Quilombola de Graça já 

é titulada e que neste caso poderia estar sendo encaminhado a comunidade quilombola de São 

José de Bruno. No mesmo sentido, o representante Paulo Dárcio da UNIQUIMAT, reforçou a 

fala de Maria do Rosário e mencionou que a comunidade quilombola Tanque ainda não foi 

titulada. 

Célia Pinto, membra do CCN e da CONAQ, se posicionou sobre a questão 

apresentada por Maria do Rosário e o membro Paulo Dárcio da UNIQUIMAT, indicando que 

a organização da UNIQUIMAT realizasse reuniões com as associações das comunidades para 

que sejam deliberadas as comunidades indicadas.  

O participante Nonato Masson se posicionou em relação a tal discussão propondo 

uma reunião com as comunidades quilombolas do Município de Matinha para averiguar as 

demandas, tal como os processos das comunidades. Dessa forma, sugeriu uma reunião para o 

dia 5 (cinco) de novembro no ITERMA com os membros da UNIQUIMAT.  

A coordenadora Anny Linhares, aproveitando as falas relacionadas as comunidades 

do Município de Matinha, pede e reforça para a Secretaria Extraordinária de Igualdade Racial 

(SEIR) presente, assim como demais secretarias de estado membros da Mesa, considerem as 

comunidades priorizadas no planejamento de suas atividades, a fim de que essas áreas sejam 

beneficiadas por ações estatais ainda com o processo de regularização fundiária em curso, 

reforçando assim o trabalho integrado das secretarias em prol do desenvolvimento comunitário. 

Em resposta, a membra Wilma Maria Pereira, representante da SEIR, assegurou 

que encaminhará as demandas das comunidades priorizadas em discussão para a Secretaria, 

contexto em que é importante o envio de um ofício para o conhecimento do Secretário Gerson 

Pinheiro. A coordenadora Anny também solicitou a membra para que possa contribuir junto a 

Delegacia de Crimes Raciais, Delitos de Intolerância e Conflitos Agrários, que será inaugurada 

com sede no prédio da SEIR para que sejam realizadas ações de combate aos conflitos agrários 

identificados nas comunidades. 

A senhora Maria do Rosário comentou que seria muito bom se houvesse uma ação 

da segurança pública no território em que vive, pois existem muitas pessoas ameaças que fazem 
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parte do Programa de Defensores, mas precisam ser melhor atendidas e ter membros do estado 

falando dos direitos das comunidades quilombolas pode ajudar a diminuir o conflito.  

Seguindo a pauta, Anny Linhares passa a fazer a restituição das ações realizadas 

junto as comunidades priorizadas. Em princípio recorda que um dos encaminhamentos da 

reunião passada foi o estabelecimento de calendários com lideranças dos municípios de Icatú, 

Mirinzal e Anajatuba, o que foi realizado conforme planejamento proposto. 

 Sobre Icatú, informou que as comunidades quilombolas indicadas foram Fazenda, 

Bom Sucesso e Santa Maria. O ITERMA aguarda a Comunidade Fazenda formalizar o pedido 

de regularização fundiária com a abertura de processo administrativo, o que até o momento não 

teria sido promovido pela comunidade, afirmou ainda que, conforme o calendário firmado, no 

dia 06 de setembro ocorreram reuniões de mobilização nas comunidades de Santa Maria e 

Fazenda. No tocante a comunidade quilombola de Bom Sucesso ficou estabelecido que até o 

dia 24 de agosto o CAOP de Direito Humanos seria acionado para que fosse realizada uma 

reunião de conciliação na tentativa de reverter o conflito existente entre Bom Sucesso e 

comunidade vizinha sobre os limites de Bom Sucesso para o ITERMA finalizar o 

georreferenciamento da comunidade, o que foi realizado pela Comissão de Territórios 

Tradicionais antes do prazo por meio do Ofício GABINETE/ITERMA Nº 441/2018. 

Sobre Mirinzal, a coordenadora Anny afirmou que no calendário de atividades 

estabelecido com a liderança, o senhor Zé Luís da Comissão de Articulação das Comunidades 

Quilombolas de Mirinzal, reuniões de mobilização nas comunidades quilombolas de Achuí, 

Vivo e Aranha para o período de 28 a 30 de agosto. Sendo assim, a Comissão esteve em campo 

neste período desenvolvendo as reuniões nas comunidades, contudo não houve a reunião na 

comunidade quilombola de Aranha pelo fato da mesma está em festividade na data prevista. 

Sobre Mirinzal foi aberta a posição da comunidade Vivo sobre a possibilidade de entrar com 

um processo único junto com Axuí para titulação do território. Contexto, em que Anny 

convidou o movimento quilombola a prestar assessoria para o alinhamento das comunidades 

para suprimir possíveis conflitos políticos identificados pela Comissão. Em resposta, a membra 

Célia ficou de entrar em contato com o presidente de Axuí. 

Sobre Anajatuba, a devolutiva das ações incluiu a confirmação de que a 

programação das reuniões de mobilização nas comunidades quilombolas de São Roque, Teso 

Grande e Cupaúba ocorreram como previsto e que no período de 28 de setembro a 06 de outubro 

será realizado o levantamento preliminar de georreferenciamento. 

O membro Francisco, representante da ATEQUILA, questiona sobre o caso de 

Itamatatiua. O assessor Ciro explica que não realizamos ações em campo até o momento pois 

precisamos obter maiores informações com a Procuradoria Jurídica do Instituto tendo em vista 

que existe um processo judicial em curso. 

Pedindo a palavra o participante Diniz discorre sobre o fato que de as comunidades 

quilombolas de Alcântara está lutando pela regularização fundiárias dos territórios há vários 

anos e que pouco tiveram resposta do estado. Reforça que existe um contexto favorável para a 

regularização das comunidades pois não existe conflitos agrários. 



 
 
ESTADO DO MARANHÃO 

INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS DO MARANHÃO   

DIRETORIA DE RECURSOS FUNDIÁRIOS 

COMISSÃO DE TERRITÓRIOS TRADICIONAIS 

 
 

5 
 

Acolhendo a fala do Sr. Diniz, a Comissão se posiciona no sentido de buscar 

maiores informações sobre o processo e planejar ações para o andamento do processo junto a 

procuradoria jurídica. A Coordenadora Anny ainda comenta que será enviado para as 

secretarias (conforme Instrução Normativa 001/2018) o convite para a formação de Grupo de 

Trabalho Interdisciplinar para instrução dos processos administrativos. 

 

Dos encaminhamentos  

  

Das discussões estabelecidas sistematizamos os seguintes encaminhamentos finais: 

a) A Comissão de Territórios Tradicionais dará seguimento nas agendas 

estabelecidas com as comunidades priorizadas; 

b) No dia 05 de novembro haverá reunião com uma comissão da UNIQUIMAT; 

c) No dia 16 de novembro haverá reunião com uma comissão da UNIQUITUBA; 

d) Será enviado para as secretarias a lista das comunidades quilombolas 

priorizadas pela Mesa Quilombola, bem como o convite para a formação de 

Grupo de Trabalho Interdisciplinar conforme previsão da Instrução Normativa 

001/2018. 

 

Nada mais havendo a registrar, estabeleceu a Comissão de Territórios Tradicionais que 

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

com esta sexta 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. 


