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

Aos três dias do mês de abril do ano 2018, às 10 horas, no Auditório 

do ITERMA ocorreu a terceira reunião da 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 estavam o Diretor-Presidente do ITERMA, 

Raimundo de Oliveira Filho, que coordena esta Mesa; o Diretor de Assentamento 

e Desenvolvimento Rural do ITERMA, Renê Frazão Campos; o Diretor de 

Recursos Fundiários do ITERMA, Levi Pinho Alves; a Chefe da Procuradoria 

Jurídica do ITERMA, Juliana Corrêa Linhares; o Chefe de Gabinete George 

Henrique Melo dos Reis; o Engenheiro Agrônomo Raimundo Nonato Salazar do 

Nascimento; a Assessora em Territórios Tradicionais Anny da Silva Linhares. 

Presentes os seguintes membros convidados: 

Representando a União das Comunidades Negras Rurais 

Quilombolas de Itapecuru-Mirim (UNIQUITA) a membra suplente Hellen 

Jacqueline Pires Belfort Pereira; 

Representando o Centro de Cultura Negra do Maranhão (CCN) a 

membra titular Josaníra Rosa Santos da Luz; 

Representando a Associação do Território Étnico Quilombola de 

Alcântara (ATEQUILA) o membro titular Francisco Noel de Jesus e os 

participantes eventuais/ouvintes Sérvulo de Jesus Borges e Cleilan de Jesus 

Pereira da ATEQUILA; 

Representando o Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco 

Babaçu a participante eventual/ouvinte Ariana Gomes da Silva; 

Representando a União das Comunidades Quilombolas de Matinha o 

membro titular Paulo Darcio Camara; 

Representando a União das Comunidades Negras Rurais 

Quilombolas de Anajatuba (UNIQUITUBA) a membra titular Eliane Frazão Rosa 

Araújo;  

Representando a Comissão Municipal de Articulação Quilombola de 

Serrano as participantes Valdirene Chagas da Cruz e Rosinete Viana Mafra; 
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Representando a Secretaria de Estado Extraordinária da Igualdade 

Racial (SEIR) a membra titular Wilma Maria Martins Pereira;  

Representando a Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (SAF) 

o membro suplente José de Mesquita. 

 

Das disposições iniciais 

 

Após a verificação de presença, o Diretor-Presidente saudou a todos 

e declarou aberta a reunião da Mesa. Em sequência foi lida a ata da reunião 

anterior pelo chefe de gabinete George Henrique Melo dos Reis, sendo a ata 

aprovada sem objeções pelos membros presentes. 

Em seguida o Diretor-Presidente retomou a fala lembrando da 

ocupação recente que aconteceu no Instituto pelos grupos quilombolas dos 

territórios Seis Maria do Jardim (Município de Matinha) e São Benedito dos 

Colocados (Município de Codó). Contexto em que o ITERMA recebeu as 

revindicações dos grupos e atuou “como mediador” ao “dar voz ao movimento” 

na apresentação das demandas sociais perante as demais secretarias de 

governo, ato que compreende como positivo, pois ITERMA tem buscado ser um 

espaço de diálogo com o movimento, haja vista a própria existência da Mesa 

Quilombola. Orienta ainda que a ata da reunião seja objetiva ao pontuar as 

demandas de cada reunião. 

Tendo a palavra, o Diretor de Recursos Fundiários, Levi Alves, 

descreve o que tem sido realizado pelo ITERMA desde a última reunião da Mesa, 

a saber: envio da Instrução Normativa para a SAF (responsável pela publicação); 

o início dos trabalhos de levantamento fundiário no Território Sesmaria do 

Jardim, no qual posseiros e proprietários estão recebendo comunicados para a 

identificação das benfeitorias existentes nos estabelecimentos pela equipe 

técnica do Instituto, o próximo passo nesse caso específico é a publicação do 

edital com a relação dos proprietários. 

Reconhecendo as dificuldades para realização de maiores ações no 

prazo indicado, o diretor reforça a necessidade do ITERMA ter uma diretoria 

específica para tratar sobre a regularização fundiária de territórios quilombolas, 

uma vez que a demanda é crescente e o corpo técnico é reduzido, o que traz 

morosidade no encaminhamento dos processos. Descreve ainda que atualmente 

o ITERMA está fazendo o reconhecimento dos limites de comunidades 

quilombolas localizadas no Município de Icatú com a perspectiva territorial, o que 

é um avanço importante no tratamento da matéria. 
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Dando seguimento a reunião, a assessora Anny Linhares, entrega aos 

presentes a listagem das comunidades quilombolas regularizadas pelo ITERMA 

até o momento, e explica que não foi possível entregar a lista dos processos em 

andamento na presente data pelo fato de estar organizando e verificando os 

arquivos repassados pelo chefe de divisão de Recursos Fundiários, sendo 

portanto entregue nos próximos dias. 

Por sua vez, a membra Josanira argumenta sobre a inviabilidade de 

prosseguir com a pauta da Mesa por entender que é necessário ter em mãos a 

lista dos processos em andamento para que sejam elencadas as prioridades. 

Nesses termos, o diretor Levi afirma que a listagem será enviada 

conforme exposto, para que os movimentos avaliem e definam suas prioridades, 

com isso, serão elaborados cronogramas de atividades para a execução das 

etapas processuais.  

 

Do andamento da reunião 

 

Dando seguimento a reunião, a procuradora Juliana afirmou que 

reuniu com a Procuradoria Geral do Estado (PGE) para dar andamento ao caso 

do Território de Itamatatiua em Alcântara. Alerta que nem sempre o ITERMA é 

intimado para intervenção nos autos de processos que tramitam na esfera 

judicial, o que dificulta possíveis contribuições. Sobre os processos de 

Anajatuba, lembrou da solicitação de formação de um território por duas 

comunidades. 

A membra Eliane defendeu que é melhor “esquecer a questão da 

doação de terras pela prefeitura às comunidades”, pois nenhuma comprovação 

teria sido encontrada, na prática foram apenas acordos verbais ilusórios, 

portanto, as áreas estão em nome de supostos proprietários.  

Valdirene de Serrano descreve que em sua região existem 

fazendeiros que se dizem proprietários mas que só tem o recibo de compra e 

venda, esses grupos prejudicam o acesso dos comunitários aos recursos. Relata 

ainda diversos problemas relacionados a educação e saúde no Município de 

Serrano. 

Em contribuição, a procuradora Juliana recorda que a Secretaria de 

Direitos Humanos e Participação Popular tem assento na Mesa Quilombola, 

podendo atuar em situações de conflito.  

As membras Josanira e Jacqueline recordam que Serrano faz parte 

da Rota Quilombola e que seria importante uma atenção maior para as 

dificuldades enfrentadas no Município.    
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Neste sentido, a membra Wilma, representante da SEIR, solicita que 

seja enviado um ofício a SEIR com as denúncias apresentadas por Valdirene a 

fim de que sejam tomadas providências. 

Ao pedir a palavra, o Senhor Borges descreve que em 1998 o ITERMA 

teria realizado um Convênio com a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos 

e que o mesmo participou do processo de levantamento de duas áreas, 

Alcântara e Bequimão, sendo que a última não entrou efetivamente no 

levantamento. Contudo, a terra de Itamatatiua, área da Fazenda Santa Clara, foi 

identificada com 57,000 hectares. No ano de 2006, o INCRA entrou no processo 

com o levantamento topográfico, ocasião em que as comunidades já tinham suas 

certidões de autodefinição da Fundação Cultural Palmares. Diante do exposto, 

questiona: “qual a capacidade do ITERMA de absorver a demanda? Seria 

importante um e-mail esclarecendo isso para nós quilombolas, precisamos ter 

um norte para os encaminhamentos”. 

Por sua vez, o membro Mesquita, expõem que o Secretário Adelmo 

assinou a Instrução Normativa e defende que o ITERMA sozinho não tem 

condições de caminhar na pauta da regularização fundiária quilombola, para 

tanto é preciso que o governo assuma a pauta enquanto uma “política maior”, na 

qual haja um trabalho conjunto das secretarias de Estado. Diante disso, é preciso 

cobrar maior participação na Mesa, pois “a Mesa tem como ser maior” para 

responder as demandas sociais de Serrano e demais municípios. Conclui 

elogiando a atuação do ITERMA diante das suas limitações. 

Dando continuidade as exposições dos membros, o membro Paulo da 

UNIQMAT afirma com entusiasmo que “este governo tem olhado um pouco mais 

para nós, governos passados nada fazia, especialmente para nós de Matinha”. 

Descreve ainda que em Matinha tem conflito e o povo tá calado com medo. 

Recorda que semanas atrás houve ação de retirada das cercas, na qual um bom 

trabalho foi realizado, mas o fazendeiro Wanderley já está reunindo os demais 

fazendeiros para retornar com as cercas nos campos e entrar com ações 

judiciais contra o Estado. Mostrou preocupação pelo fato do senhor Batista ter 

acompanhado a equipe do ITERMA na ação do levantamento fundiário no 

Território Sesmaria do Jardim. 

Em resposta, o Técnico Salazar descreve que o senhor Batista 

acompanhou a equipe nos casos em que o mesmo teria sido indicado pelos 

próprios proprietários para apresentar suas áreas, além disso, explicou que o 

levantamento fundiário deve continuar no território, pois o levantamento chegou 

aos 7.000 hectares do total de 1.632 hectares. 
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O membro Francisco chama atenção para a responsabilidade do 

governo em resolver as questões apontadas, colocando que é importante 

reeleger o governo atual e que a presidência do Instituto deve chamar o 

governador para avançar na política da regularização fundiária quilombola. 

Neste sentido Jacqueline reforça que este é um momento ímpar para 

o movimento, a manutenção do atual corpo técnico é válida, pois entende que a 

troca de pessoas, prejudica a continuidade dos trabalhos, sendo verdadeiro 

entrave para avançar, “é preciso ter os pés no chão, vamos eleger nossos pretos 

velhos para transformar a nossa realidade”. 

O diretor Levi afirma que caso seja necessário uma comissão da Mesa 

pode se juntar a diretoria do ITERMA para ir dialogar com o governador. 

A membra Josanira coloca que existem grandes desafios para o 

Estado efetivar suas políticas públicas e que é importante se libertar do “Estado 

herdado” para o “Estado esperado”, o que só é possível ao seu ver com a 

efetivação de políticas públicas. No caso da regularização um eixo é o território, 

mas existem os temas transversais. Reforça que é preciso romper com o racismo 

institucional, romper com a cultura do medo e patriarcalismo e dizer para o 

governo o que precisa ser feito. 

O Chefe de gabinete George recorda a fala de Mesquita ao pontuar a 

vanguarda do ITERMA no desenvolvimento de algumas ações que considera 

importante como a própria constituição da Mesa, que se deu antes da Mesa 

estadual, relembra os objetivos da Mesa e considera que existem limitações, 

mas que estão caminhando positivamente. 

Anny chama atenção para o fato da Mesa ser composta por outras 

secretarias de governo e que seria importante que os demais membros 

apresentassem pautas transversais de competências dessas secretarias para o 

desenvolvimento de ações que podem caminhar paralela ao processo de 

regularização. Convida ainda as secretarias presentes a apresentarem 

pontualmente, nas próximas reuniões, ações que estão sendo desenvolvidas 

nas comunidades quilombolas dos municípios com representações na Mesa. 

O Diretor René orienta que a Mesa tem que apresentar finalidades 

específicas e que enquanto governo o ITERMA deve chamar os órgãos 

competentes. Ratifica que a criação da diretoria com a matéria específica da 

regularização de comunidades quilombolas amplia o desenvolvimento dos 

trabalhos. 

 

Dos encaminhamentos finais 
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Para efeito prático pontuamos abaixo os encaminhamentos: 

 

a) Alteração no horário da reunião proposta por Josanira com o 

argumento de que sendo no período da tarde o movimento 

consegue se reunir de manhã para fazer suas avaliações e 

proposições; 

b) Reenvio do e-mail com documentos requeridos na reunião 

anterior, acrescido da instrução normativa publicada e listagem 

das comunidades quilombolas em processo de regularização; 

c) Com o recebimento da listagem referida, o movimento deve 

apresentar suas prioridades na próxima reunião. 

 

Nada mais havendo a registrar, estabeleceu o Senhor Presidente que se 

encerrasse esta ata. Todos os presentes constam na lista de presença anexa e 

parte integrante desta ata. Eu, Anny da Silva Linhares, assessoria em territórios 

tradicionais, digitei e rubriquei a presente, cuja aprovação se dará na próxima 

reunião, prevista para ocorrer dia cinco de junho. 

 

 

  


