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ESTADO DO MARANHÃO 

INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS DO MARANHÃO   

DIRETORIA DE RECURSOS FUNDIÁRIOS 

COMISSÃO DE TERRITÓRIOS TRADICIONAIS 

 

 

ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA MESA QUILOMBOLA PARA 

QUESTÕES AGRÁRIAS E FUNDIÁRIAS DO ITERMA 

 

Aos 04 (quatro) dias do mês de dezembro de 2018, terça-feira, às 14h30, no 

auditório da Casa de Cultura Josué Montello, ocorreu a sétima 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 procuradora jurídica Juliana Linhares, 

a, a coordenadora da Comissão de Territórios Tradicionais Anny Linhares 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, a membra Josanira Rosa Santos 

da Luz. 

Representando a União das Associações Quilombolas das Comunidades 

Remanescentes de Quilombo do Município Anajatuba (UNIQUITUBA), a membra 

Eliane Frazão. 

Representando a União das Comunidades Quilombola do Município de 

Icatú (UCQMI), a membra Deusa Maria da Silva Gomes. 

Representando a Associação do Território Étnico Quilombola de Alcântara, 

o membro Francisco Noel de Jesus. 

João Correa dos Santos da União das Comunidades Negras Rurais 

Quilombola de Itapecuru-Mirim (UNIQUITA). 

 

Na condição de participante/ouvinte da mesa estiveram presentes: 

Tenente Coronel Araújo da Polícia Militar 

Vanessa Costa Pereira da Secretaria de Agricultura Familiar (SAF). 

Nonnato Masson do Centro de Cultura Negra (CCN-MA). 

Juliane Rosa Araújo da Coordenadoria de Igualdade Racial, Mulher e 

Juventude do Município de Anajatuba (COMPIRMUJUV). 

Eunice Santos da União das Associações Quilombolas das Comunidades 

Remanescentes de Quilombo do Município Anajatuba (UNIQUITUBA), 
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Andréa de Jesus Pereira Mota da União das Comunidades Quilombola do 

Município de Icatú (UQCMI). 

Elida Carine Santos Torres da da União das Comunidades Quilombola do 

Município de Icatú (UQCMI). 

Maria do Carmo Durans da Comunidade Quilombola Tijuca do Município 

de Peri-Mirin. 

José Ribamar de Jesus Barboza, vereador do Município de Alcântara. 

Marta de Sá Holanda da Comunidade São Bento dos Pretos. 

Maria do Rosário Costa Ferreira da União das Comunidades Quilombolas 

de Matinha (UNIQMAT). 

Valdivino Silva do Território Quilombola de São Benedito dos Colocados, 

Município de Codó. 

 

                 

Da Pauta 

 

Após a composição da mesa, com seus referidos membros e 

participantes/ouvintes, a Coordenadora Anny Linhares apresentou a seguinte pauta:  

 1- Abertura da Mesa; 

 2- Leitura da ata da última reunião; 

 3- Informativo sobre as últimas ações desenvolvidas pela Comissão de 

Territórios Tradicionais; 

 4- Resultado das contestações referente ao processo administrativo do Território 

Quilombola Sesmaria do Jardim- Matinha; 

 5- Aprovação do novo calendário de reuniões de 2019; 

 6- O que mais ocorrer. 

 

Das Discussões 

 

A Coordenadora Anny Linhares deu início a reunião da sétima Mesa 

Quilombola na presença da procuradora Juliana Linhares e da estagiária Rosimeiry Sena 

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 estavam atendendo outras agendas institucionais.  

Em seguida foi realizada a leitura da ata da sexta reunião da Mesa 

Quilombola, sendo o conteúdo apresentado aprovado pelos presentes, com a ressalva do 

participante Masson para que fossem melhor discriminados os membros e os 

participantes da Mesa na ata apresentada. 

Em retórica a memória sobre a situação da Comunidade de Bom Sucesso, as 

senhoras Elida e Andréa explanaram que ainda não houve retorno da equipe do 

ITERMA com relação a proposta de “reunião de conciliação” entre as comunidades que 

fazem divisa com a comunidade de Bom Sucesso. Em resposta, a coordenadora Anny 

explicou que os procedimentos acordados para acionar o Ministério Público foram 



3 
 

realizados antes do prazo acordado, mas não houve uma resposta oficial a respeito do 

pleito.  

O participante Tenente-Coronel Araújo contribuiu afirmando que o 

promotor agrário Haroldo Brito tem sido um parceiro da Rede de Proteção Quilombola 

e que no seu entendimento pode contribuir com a situação da Comunidade. 

Aproveitando o ensejo, o Coronel convidou a assessora Wilma da SEIR e o advogado 

Masson do CCN para divulgar as ações desenvolvidas para institucionalizar a “Patrulha 

Negro Cosme”. Para tanto, a equipe descreveu que está sendo elaborada a minuta do 

decreto que será assinada pelo governador. De acordo com o Coronel a patrulha deve 

ser composta por 40 policiais militares que irão atuar em defesa das comunidades 

quilombolas no estado.  

Dando sequência a reunião, Masson questionou sobre o retorno do cartório 

de Anajatuba e se o ITERMA já havia reiterado os pedidos anteriores ao cartório caso o 

prazo já tenha sido expirado. Anny respondeu que a Comissão ainda não tinha enviado 

novas solicitações e a procuradora Juliana indicou que as próprias comunidades podem 

fazer denuncia da atuação dos cartórios na Procuradoria Geral do Estado (PGE).  

Os senhores Francisco e Ribamar da ATEQUILA solicitam reunião com a 

procuradoria jurídica para tratar sobre o caso de Itamatatiua, sugerindo a data do dia 18 

de dezembro. Proposta que foi aceita pela procuradora Juliana Linhares. 

A participante Marta que se identificou como representante de assentados 

do Município de Turiaçu, solicitou a palavra e afirmou que gostaria de fazer uma 

denuncia sobre uma área de 8.648 hectares que segundo ela estaria sobre domínio de 

Holanda- Companhia Nacional, o que seria irregular pois a área pertence a um território 

quilombola e está ocorrendo uma exploração ambiental muito intensa que prejudica as 

famílias residentes, com isso questiona a atuação do estado sobre o caso. 

Em resposta a procuradora Juliana afirma não ter conhecimento sobre o caso 

e solicita a cópia do processo citado por pela senhora Marta.  

A membra Eliane Frazão da UNIQUITUBA questiona sobre o processo de 

Ilha do Teso e revisão dos limites da comunidade quilombola titulada Queluz. Em 

resposta, recebeu o esclarecimento de que a Comissão irá avaliar o processo de titulação 

de Queluz.  

Um participante questiona sobre quando haverá o levantamento ocupacional 

em São José dos Pretos, localizado no Município de Guimarães. 

O membro Francisco Noel da ATEQUILA faz uma crítica sobre a baixa 

participação dos diretores nas reuniões na Mesa, pelo fato dos mesmos terem maior 

poder de decisão. Afirma ainda que está chateado de tantas reuniões, descreve que 

começou na luta com 20 anos, hoje está com 68 anos e nada foi resolvido sobre 

Itamatatiua. 

Dona Rosário da UNIQMAT pede a palavra e reforça a presença dos demais 

órgãos que tiveram o compromisso de participar na Mesa Quilombola, caso contrário, 

os membros e participantes quilombolas falaram para eles mesmos. Por fim, solicita que 

a procuradora Juliana fale a respeito das contestações do processo do Território 

Quilombola de Sesmaria do Jardim. 
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Em resposta a procuradora informou que não estava com o parecer em 

mãos, pois não havia conseguido imprimir, mas que poderia disponibilizar uma cópia. 

Em síntese afirma que foram 15 contestações que no geral apresentam as mesmas 

fundamentações e são assinadas pelos mesmos advogados. Algumas alegações 

apresentadas buscam desqualificam a solicitação de regularização fundiária do território 

e os grupos requerentes. Analisando os documentos cartoriais apresentados, foram 

encontrados três proprietários legítimos, o que não afetará os cursos do processo, apenas 

incide aumentos dos custos do estado para desapropriação. No mais, a procuradora 

informou que entende que houve vício no processo, quando não foi realizado o 

georreferenciamento dos limites que dividem as comunidades, o que poderia facilitar 

uma possível regularização parcial do território. Outra problemática é o fato da 

Comunidade de Patos (localizado no centro) não se identificar como quilombola. 

Em resposta, Dona Rosário afirma que foi realizada uma reunião com a 

comissão do Território e os membros avaliaram todo o investimento que foi feito 

através do MIQCB e de projetos locais para envolver a Comunidade de Patos nas 

discussões sobre o direito de povos e comunidades tradicionais. O consenso que 

atualmente existe é sobre a retirada das cercas dos campos naturais, mas a Comunidade 

não apoia a regularização fundiária. Diante disso, a comissão do território entende que 

não vai abrir mão da regularização e solicita para que o Estado converse com a 

Comunidade de Patos para decidir qual a forma da regularização que será adotada na 

área desta comunidade, não as ações locais já se esgotaram.  

A procuradora Juliana declara que no caso do Território Quilombola de 

Sesmaria do Jardim é notório que a questão ambiental se sobrepõe a questão agrária. 

Por fim, descreve que o parecer ainda será apresentado para o presidente, que pode fazer 

ressalvas ou não a respeito. 

Dando sequência a reunião, a participante Maria Duran da Comunidade 

Tijuca de Peri Mirin solicita aos presentes que seja dado continuidade ao processo de 

regularização da sua comunidade. Em resposta a coordenadora Anny informa que irá 

inserir a comunidade no planejamento das ações de 2019.  

Retomando o assunto das contestações no processo de Sesmaria do Jardim, 

o membro Paulo Camara da UNIQMAT afirma que um dos grandes problemas locais 

são as cercas nos campos e que o Senhor Wanderley é um dos incentivadores locais 

dessa prática e consequentemente do conflito e que por isso ele deveria sofrer sanções 

do Estado. Descrever ainda que no seu entendimento seria melhor retirar Patos do 

Território a fim de buscar resolver de forma mais imediata a questão da regularização. 

Finalizando a reunião, a coordenadora entregou um caderno aos membros 

com cópias das atas das reuniões da Mesa Quilombola que ocorreram ao longo do ano 

de 2018 e a lista de assiduidade dos membros, informando que a UNIQTUBA, CCN, 

UNIQUITA e UQCMI foram as entidades que participaram de todas as reuniões e 

simbolicamente entregou um livro pelo engajamento. Questiona a opinião dos membros 

sobre as entidades que apresentaram mais de três faltas lembrando do disposto na 

portaria de criação da Mesa e, houve o entendimento de que esses órgãos e entidades 

deveriam ser novamente convidadas a participar com a divulgação do calendário. 
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Por último, o participante Valdivino pede a palavra para perguntar como 

está o andamento do processo do Território de São Benedito dos Colocados. Informado 

pela coordenadora que estamos aguardando a resposta do cartório de Codó, o mesmo 

pede para que o caso seja encaminhado a corregedoria e solicita que uma equipe do 

ITERMA vá até o cartório. Alerta ainda para o fato da ministra da agricultura nomeada 

no governo Bolsonaro é ligada a UDR e que isso tende a inflamar os conflitos no 

campo. 

 

Encaminhamentos finais  

 

I- Novo calendário de reuniões 2019 aprovado: 

- 05 de fevereiro 

- 02 de abril 

- 04 de junho 

- 06 de agosto 

- 01 de outubro 

- 03 de dezembro 

 

II- Entrar em contato com os membros da Mesa que tiveram mais de três faltas ao 

longo das reuniões de 2018 para reiterar o convite de participação na Mesa; 

III- Ida do Tenente-Coronel Araújo para fazer uma reunião de conciliação em Bom 

Sucesso- Icatú, a fim de viabilizar o fim dos trabalhos de demarcação da 

comunidade; 

IV- UNIQTUBA solicita andamento do processo para ampliação do território de 

Queluz em Anajatuba; 

V- Centro de Cultura Negra solicita que seja oficializado a Corregedoria e o Ministério 

Público ao cartório de Anajatuba caso o prazo de resposta nos processos de São 

Roque, Teso Grande e Cupaúba já tenham sido encerrado; 

VI- Reunião dia 18 de dezembro com membros da ATEQUILA e a Procuradora Juliana 

para tratar do caso do Território de Itamatatiua. 

VII- Oficializar o Ministério Público e a Corregedoria sobre o processo de São Benedito 

dos Colocados e possivelmente enviar um advogado do ITERMA ao cartório. 

 

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. 
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