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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA MESA 

QUILOMBOLA PARA QUESTÕES AGRÁRIAS E FUNDIÁRIAS DO ITERMA 

 

Aos 13 (treze) dias do mês de agosto de 2019, terça-feira, às 14h30, no 

auditório do Instituto de Terras de Colonização do Maranhão, ocorreu a décima 

primeira 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 Assentamento e 

Desenvolvimento Rural Renê Campos, a procuradora jurídica Juliana Linhares, a 

coordenadora da Comissão de Territórios Tradicionais Anny Linhares, a assessora 

jurídica da Comissão de Territórios Tradicionais Mônica Borges e a estagiária 

Rosimeiry Sena. 

 

Na condição de membros da mesa estiveram presentes: 

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 de Matinha 

(UNIQMAT) o membro Paulo Dárcio Camara; 

Representando a Associação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas 

(ACONERUQ), o membro José Eduardo Pacheco; 

Representando a Secretária Extraordinaria de Igualdade Racial, a membra 

Wilma Maria Martins Pereira; 

Luciene Dias Figueiredo representando a Secretária de Agricultura Familiar 

(SAF). 

 

Na condição de participante/ouvinte da mesa estiveram presentes: 

Maria do Rosário S. C. Ferreira (UNIQMAT); 

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

Candida Correa dos Santos (UCQMI); 

Natanael Costa Barreto da Associação Quilombola de Andirobal; 

Joana Pagoni Fazano (SEIR) 

José Ribeiro Lima da Associação de José Domingos dos Pretos; 



Antonio Sales S. Alves da Associação de José Domingos dos Pretos; 

Maria das Cruz da Comunidade Quilombola de Boa Vista; 

Ailton Barros município de Alcântara; 

Patrícia de Cassia Santos Marques da Comunidade Quilombola de Boa 

Vista; 

Celso C. Gaspar da Comunidade Quilombola de Boa Vista;  

Amanda L.Vieira de Oliveira Comunidade Quilombola de Picados 

Ana Lucia Martins Comunidade Quilombola de Picados 

Virginia de Fatima morais Raliel estudante universitária  

Conceição Barbosa da Comunidade Quilombola de Boa Vista              

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 dos encaminhamentos da reunião anterior; 

 3-Informativo sobre as últimas ações desenvolvidas pela Comissão de 

Territórios Tradicionais; 

a) Relatório dos Processos Prioritários; 

 4- Informativo das Secretarias de Governo 

 

Das Discussões 

 

O diretor de assentamento e Desenvolvimento Rural Renê Campos deu 

início a reunião da décima primeira Mesa Quilombola na presença Coordenadora Anny 

Linhares, da procuradora Juliana Linhares, da assessora jurídica Mônica Borges e da 

estagiária Rosimeiry Sena saudando os membros e os participantes presentes, na 

oportunidade também pediu desculpas pela ausência do diretor-presidente Raimundo 

Lídio que estava atendendo a agenda institucional. 

Em seguida foi realizada a leitura dos encaminhamentos registrados na ata 

da décima Reunião da Mesa Quilombola, sendo o conteúdo apresentado aprovado pelos 

presentes. 

Posteriormente ocorreu a descrição dos encaminhamentos, quais sejam: 

  

1. Será criado um Grupo Técnico com os membros da Mesa para Estudo da 

Legislação para que seja visto todas as possibilidades de regularização no 

processo do Território Quilombola de Sesmaria do Jardim, assim como eleger 

qual melhor caminho a ser traçado; 

2. A Comunidade Quilombola de Carro Quebrado oficiará o Instituto requerendo a 

realização de um novo Georreferenciamento; 

3.  O Território Quilombola de Sesmaria do Jardim elaborará um abaixo-assinado 

com os quilombolas moradores da comunidade de Patos asseverando que estes 

querem a regularização do território; 



4. Será elaborado por parte da Associação de Itamatatiua uma denúncia acerca da 

morosidade processual no que tange a discriminatória de Alcântara e esta  

permanecerá com os trabalhos de  mobilização de campo; 

5. Será elaborado pela Mesa Quilombola um ofício para o Executivo requerendo 

uma audiência com finalidade de discutir acerca do fortalecimento dos trabalhos 

do ITERMA no que tange a Regularização Quilombola; 

   

A assessora jurídica Mônica Borges inicia a explanação do que foi 

executado pela Comissão de Territórios Tradicionais: acerca do ponto 1 não houve  por 

parte da Mesa nenhuma iniciativa para criação do grupo técnico para estudo da 

legislação, do mesmo modo, informou que no que concerne ao ponto 2 a Comunidade 

Quilombola de Carro Quebrado não se manifestou requerendo novo 

georreferenciamento.  

Em relação ao ponto 3 foi recebido pela Comissão abaixo-assinado 

encaminhado pelo Território Quilombola de Sesmaria do Jardim, o mesmo foi remetido 

à Procuradoria do Instituto. Na ocasião, a procurada jurídica pede a fala e relata que 

recebeu o abaixo-assinado o avaliou e anexou ao processo, acrescenta que terminou o 

parecer em que concluiu pela regularização total do território reivindicado, ressalvou 

que está a finalizar a paginação e posterior o remeterá ao Gabinete da Presidência. 

Do ponto 4, não se tem conhecimento por parte da Comissão sobre o que 

fora decido no Território Quilombola de Itamatatuia, haja vista a falta de devolutiva da 

mesma, de igual modo, não houve representatividade do Território na reunião. 

 Por fim acerca do ponto 5, não houve possibilidade de proceder a execução 

por falta de algumas informações que são imprescindíveis para subsidiar o pedido de 

audiência, são estas: a pauta real da audiência, quais membros comparecerão na mesma 

e seus respectivos documentos de identificação para constar no pedido, e quem assinará 

o oficio, pois entende-se que é mais viável que este seja elaborado em nome da Mesa 

Quilombola. 

Neste momento abre-se a fala da Mesa e a membra Eliane Frazão 

corroborou acerca da situação da Comunidade Quilombola de Carro Quebrado, 

informando que fora remetido ao judiciário documentação do processo de regularização, 

mapas elaborados pelo grupo de Mestrado em Cartografia Social da UEMA, assim 

como, pedido para que o mesmo fosse remetido para Justiça Federal.  Ficou de dialogar 

com a comunidade sobre oficiar ou não o Instituto requerendo novo 

georreferenciamento.    

Posterior a membra Rosário pede a fala e acrescenta que entende que há  

necessidade latente de se organizar essa reunião extraordinária para tratar do oficio que 

será encaminhado ao governador com pedido de audiência, finaliza afirmando não ser 

prudente esperar mais dois meses para elaborar tal pedido. Na mesma linha a membra 

Wilma encorpa o discurso de necessidade de agendamento de reunião extraordinária. 

Mônica retoma após discussões e inicia a fala sobre os avanços nos 

processos prioritários, reitera que serão abordados na oportunidade apenas processos 

onde houve ações executadas. Inicia informando que foi cumprida agenda ao Território 

de São Benedito dos Colocados onde se executaram duas atividades: o levantamento 



fundiário e ida ao cartório para pedir aceleração nas respostas aos ofícios enviados. 

Aduz que se trata de um dos relatórios que compõe o DID e que, o cartorial é o que 

mais tende a demorar por conta dessa morosidade na devolutiva por parte dos cartórios.      

O membro Valdivino pede a fala e relata que esse comportamento é conhecido e 

reiterado pela Serventia Extrajudicial de Codó, a dificuldade no fornecimento de 

informações, ofícios que são respondidos errados e a demora são características desse 

estabelecimento. A membra Wilma então, alude que é necessário que seja feita uma 

denúncia para corregedoria informando o ocorrido no processo do Território 

Quilombola de São Benedito dos Colocados. 

Superada esta pauta falou-se sobre o processo do Território Quilombola de 

Sesmaria do Jardim que fora encaminhado à Comissão um abaixo-assinado e o mesmo 

fora enviado à Procuradoria. Como anteriormente aludido pela procuradora Juliana o 

processo está em vias de ser remetido ao gabinete da presidência, ademais, o parecer 

emitido pela procuradora concluiu pela regularização plena do território. A membra 

Rosário aproveita a oportunidade e elabora falas acerca do CAR e faz uma denúncia 

sobre de cobranças que estão sendo feitas por técnicos para a elaboração do mesmo. Na 

oportunidade, a membra Luciene pontua que os servidores públicos em horário de 

expediente são obrigados a executar o trabalho sem nenhum ônus, embora, em horário 

adverso, como nos finais de semana, e sem a utilização de recursos públicos, não há 

impedimentos para que ele desenvolva um trabalho particular, porém se for identificado 

que o mesmo está cobrando para exercer função do Estado é oportuno que façam a 

denúncia do servidor à Agerp. O diretor Renê aproveita o ensejo e assevera que dá para 

promover a consolidação do CAR no ITERMA e se compromete em disponibilizar 

técnicos específicos para esta tarefa. 

Prosseguindo adentrou-se nos processos das comunidades quilombolas de 

Teso Grande, Cupaúba e São Roque, ambas localizadas no município de Anajatuba. 

Mônica pontuou que foi enviado ao Cartório oficio requerendo os registros e, por 

conseguinte as cadeias dominiais de imóveis que se encontram dentro do perímetro 

requerido para a regularização.  Esclareceu que recentemente o CNJ expediu uma 

resolução que extinguia com isenção fiscal do Estado referente aos trabalhos cartoriais, 

logo a partir de então, o Estado pagará os emolumentos condizentes a aquilo que fora 

requisitado. E em se tratando das comunidades em comento foi enviada resposta pela 

Serventia Extrajudicial de Anajatuba orçando em R$ 2.800,00 as certidões e as cadeias 

encontradas na área. 

Posterior falou-se sobre o processo do Território quilombola de Achuí que 

almeja regularizar três comunidades, quais sejam: Achuí, Vivo e Aranha, tendo em vista 

que a Comunidade de Aranha deu em entrada em processo de regularização individual e 

a Comunidade de Vivo em reunião com Comissão de Territórios Tradicionais asseverou 

a sua não anuência na regularização enquanto território, ficou decidido que o processo 

dará seguimento, porém no sentido de regularizar apenas a comunidade de Achuí. 

Ultrapassada a pauta foi explanada a cerca do processo de regularização do 

Território de São José dos Pretos, que havia sido realizado reunião de mobilização na 

comunidade Sumidouro de acordo com a solicitação da requerente. 



 Por fim, falou-se sobre o processo de Regularização do Território 

Quilombola de Soledade, sobre este havia sido publicado edital no diário oficial, 

estávamos na espera para publicar pela segunda vez e posterior emitir o titulo de 

reconhecimento. 

                                                                             

 

Encaminhamentos finais 

1. Será elaborado denúncia para Corregedoria acerca do comportamento da 

Serventia Extrajudicial da comarca de Codó, no que tange aos ofícios enviados e 

sendo atendido superficialmente os pedidos referentes ao processo do Território 

quilombola de São Benedito dos Colocados; 

2. Propor parceria ao cartório de Codó na digitalização de seu acervo; 

3. A UNIQUIMAT ficou de oficiar a Comissão requerendo que a membra Rosário 

assuma a posição de suplente; 

4. A SAF na pessoa da membra Luciene sugeriu que o ITERMA elaboração de 

uma lista de áreas priorizadas para que seja iniciada a execução do CAR; 

5. Ficou-se de articular reunião extraordinária da Mesa Quilombola apenas com os 

membros e suplentes com fim de decidir sobre a propositura de Audiência com o 

Governador; 

6. No que tange o Território Quilombola de José Domingos dos Pretos, localizado 

no município de São João do Sóter, ficou encaminhado  de pedir o cancelamento 

da retificação do registro indevido; denunciar a corregedoria e encaminhar para 

a COECEV 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


