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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA MESA QUILOMBOLA 

PARA QUESTÕES AGRÁRIAS E FUNDIÁRIAS DO ITERMA 

 

Aos 04 (quatro) dias do mês de novembro de 2019, segunda-feira, às 14h30, no 

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

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 

coordenadora da Comissão de Territórios Tradicionais Anny Linhares, a assessora jurídica 

Mônica Borges, o agrônomo Nonato Pires e a estagiária Rosimeiry Sena. 

 

Na condição de membros da mesa estiveram presentes: 

 

Representando a União das Comunidades Quilombolas de Matinha (UNIQMAT) 

o membro Paulo Dárcio Camara; 

Representando a União das Comunidades Quilombolas do Município de Icatu – 

(UCQMI) a membra Deusa Maria da Silva Gomes; 

Representando o Centro de Cultura Negra a membra Célia Cristina da S. Pinto; 

Representando a União da Associações de Comunidades Rurais de Anajatuba- 

(UNIQUITUBA) a mebra Eliane Frazão; 

Luciene Dias Figueiredo representando a Secretária de Agricultura Familiar 

(SAF); 

Representando o Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco (MIQCB) a 

membra Renata dos Reis Cordeiro; 

Representando a Associação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas 

(ACONERUQ) o membro José Eduardo Pacheco 

 

Na condição de participante/ouvinte da mesa estiveram presentes: 

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

Valdivino Silva Território Quilombola São Benedito dos Colocados; 

Jucelino Santos da Silva Território Quilombola São Benedito dos Colocados  

Jacimara Michelle UCQMI; 

Sáskia Santos da Conceição UCQMI; 



Valdirene Quilombo Soledade; 

Carlos Eduardo do Quilombo de Pedrinhas; 

Antônio Santana Oliveira Território Quilombola São Benedito dos Colocados; 

Maria Antonia dos Santos Comunidade Quilombola de Camaputiua – Cajari; 

Barnabé Pereira Comunidade quilombola Malhada dos Pretos; 

Ana Lúcia Martins Associação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas; 

Hamilton Ferreira UCQMI 

Jocemir Santos Comunidade Quilombola de São Benedito 

Margarida Reis Abreu Comunidade Quilombola de São Benedito 

Roselma Maria Alencar Correia Comunidade Quilombola de Pedrinhas (Clube de 

Mães) 

Nonato Masson CCN 

Pedro Ferreira Oliveira SAF 

Roselia de  Jessus Lecar Correia Comunidade Quilombola de Pedrinhas (Clube de 

Mães) 

Tamires Reis Abreu Comunidade Quilombola de São Benedito 

Jacimara Michelle Assunção de Oliveira UQCMI 

    

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- Apresentação dos resultados da Comissão; 

3- Entrega da tabela de acompanhamento dos processos 

4- Pauta com o Governador 

5- Encaminhamentos finais; 

6- Encerramento 

 

Das Discussões 

 A assessora jurídica, Mônica Borges, deu início à apresentação dos resultados obtidos 

pela Comissão de Territórios Tradicionais durante o ano de 2019. Acerca da parte processual 

destaca que na última semana foi feito análise do acervo de processos em posse da Comissão 

a fim de atualizarmos os arquivos e coletar informações para elaboração do relatório anual, 

nesse sentindo, chega-se aos seguintes números: o quantitativo de 110 processos dos quais 11 

na condição de prioritários; 2 relatórios fundiários; 1 relatório ocupacional, 1 diagnóstico de 

identificação e delimitação e, por fim, 1 titulação. 

 Sobre a legislação, assevera que com a experiência de um ano de aplicação da 

Instrução Normativa, foram identificados pontos passíveis de melhoramento, deste modo, no 

último mês trabalhou-se na inserção de alguns artigos com propósito de dar mais celeridade 

aos processos, principalmente, em áreas arrecadadas pelo Estado, assim tem-se alteração na 

Instrução Normativa como um resultado alcançado nesse ano. Ademais, com a perspectiva de 

recebimento do processo do território quilombola de Sesmaria do Jardim da Procuraria Geral 

do Estado, surge a necessidade do Instituto possuir numa normativa que verse sobre o 



processo de desapropriação, logo se tem dedicado tempo e estudo para elaboração deste 

dispositivo. 

Prosseguindo, nos últimos meses a Comissão conjuntamente com a Secretaria de 

Agricultura Familiar desenvolveu trabalhos referentes à elaboração do CAR Quilombola nas 

seguintes comunidades: Clube de Mães, Queluz e Pedrinhas, cujo resultado dessa ação será a 

entrega do CAR no final da reunião. 

Por fim, com intuito de deixar uma memória instrucional, a Comissão vem 

trabalhando no melhorando do site do Instituto, inserindo periodicamente os resultados dos 

trabalhos desenvolvidos. De igual modo, almejando difundir e esclarecer dúvidas acerca da 

instrução do processo de regularização fundiária quilombola, trabalhou-se no último mês na 

elaboração de uma Cartilha informativa, que contém as principais dúvidas colhidas em nossos 

trabalhos de campo. 

Finalizando a apresentação dos resultados da Comissão, iniciaríamos a elaboração do 

documento a ser enviado para o governador. Porém, a membra Célia propõe que esse 

documento seja elaborado posteriormente, haja vista que a necessidade latente dos membros 

se reunirem para dialogar acerca do que constará nessa carta, pois entende que não deve se 

limitar a regularização fundiária, haja vista os quilombos possuírem outras demandas como 

saúde e educação. 

Luciene, por conseguinte, entende que há necessidade de uma reunião extraordinária 

dos membros, porém sugere que poderíamos aproveitar o momento para fazer uma avalição e 

entender o que é necessidade da Comissão afim de que estas demandas constem no 

documento que será enviado para o governador. 

Dona Rosário relata que tentou mobilizar para que houvesse a reunião extraordinária, 

mas não obteve êxito. O senhor Masson propõe data e local para a reunião, dia 08 de janeiro 

no Centro de Cultura Negra. 

Renata alude que a regularização fundiária sempre foi uma caixa de surpresa, expõe 

que a insegurança assola os territórios e o quão a regularização pode contribuir para a 

resolução desse conflito, nesse sentindo ao elaborar a carta para o governador, devem atentar 

ao verdadeiro propósito pelo qual a Mesa foi constituída e entender, diferenciar e priorizar 

essa pauta. 

Posterior, abriu-se fala para as secretarias darem seus informativos. A membra 

Luciene, representando a Secretaria de Agricultura Familiar, informa que na próxima semana 

iniciará o ciclo de reuniões que precedem o CAR. Não obstante, informa que cada região 

contará com um escritório que funcionará em horário comercial e qualquer dúvida poderá ser 

sanada no local. Finaliza acrescentando que mandará o calendário das reuniões para o grupo.  

Prosseguindo, os membros apresentaram os seguintes questionamentos: Dona Eliane 

pergunta como estão às tratativas acerca dos pagamentos ao cartório. Juliana, procuradora do 

Instituto, responde que há um diálogo sobre a alteração da Lei para que o ITERMA retorne a 

condição de isento no pagamento dos emolumentos.  

 

Encaminhamentos finais 

 

1. Luciene enviará o calendário de reuniões do CAR discriminando dia e local que 

ocorrerá em cada sub-região; 



2. Os membros se reunirão, extraordinariamente, dia 08 de janeiro no Centro de Cultura 

Negra para discutir sobre as pautas da carta que será encaminhada ao governador; 

3. A Comissão enviará relatório anual referente ao ano de 2019 aos membros; 

4. Envio de dados para a retificação do CAR entregue a Comunidade Quilombola de 

Pedrinhas. 

 

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, Mônica Borges, assessora 

jurídica da Comissão de Territórios Tradicionais e Rosimeiry Sena estagiária, digitaram a 

presente Ata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


