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ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA MESA QUILOMBOLA 

PARA QUESTÕES AGRÁRIAS E FUNDIÁRIAS DO ITERMA 

 

Aos 4 (quatro) dias do mês de fevereiro de 2020, terça-feira, às 14h30, no 

Auditório do Instituto de Colonização e Terras do Maranhão (ITERMA) ocorreu a décima 

quarta 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, a procuradora Juliana Linhares a assessora Mônica Borges, o 

engenheiro agrônomo Nonato Pires e a estagiária Rosimeiry Sena. 

 

Na condição de membros da mesa estiveram presentes: 

Representando a Secretaria de Igualdade Racial (SEIR), a membra Eduardo 

Muritim.  

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 Negras Rurais Quilombola de 

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

Representando o Conselho Estadual da Política de Igualdade Étnico Racial a 

membra Cláudia Neta. 

 Representando a União das Comunidades Quilombolas do Município de Matinha 

UNIQMATI, o membro Paulo Darcio Câmara. 

Representando a Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular 

(SEDIHPOP) o membro Vitor Hugo Souza Moraes 

Representando a Secretaria de Agricultura Familiar (SAF) o membra suplente 

Suziane o. Marchado 

 

Na condição de participantes/ouvintes estiveram presentes: 

Ivo Fonseca do Conselho Estadual de igualdade Racial 

Josanira da Luz do centro de Cultura Negra 

Felipe Farias Correia na condição de assessor jurídico do Centro de Cultura Negra 

(CCN). 
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Maria do Rosário C. Ferreira da União das Comunidades Quilombolas do 

Município de Matinha (UNIQMAT) 

Valdirene Silva do Território Quilombola de Soledade. 

Maria Luiza das Costa da Comunidade Quilombola de Cumbirimba 

       

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 dos encaminhamentos  da XIII Reunião; 

 3- Informativos das Secretarias;  

            4- Apresentação do andamento dos trabalhos desenvolvidos durante 2019 pela 

Comissão;  

 6- Apresentação da minuta da Instrução Normativa;  

            7- Encerramento 

 

Das Discussões 

 

A Coordenadora Anny Linhares e a assessora Mônica Borges do ITERMA deram 

início a reunião da XIV 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. 

Em seguida Anny Linhares relembra os encaminhamentos da XIII Mesa 

Quilombola e a entrega do CAR em algumas comunidades, a saber: Pedrinhas, Clube de 

Mães, Queluz e Soledade. 

        Abre-se a fala para as Secretarias, na ocasião a Suziane da SAF inicia informando 

que a Secretaria vem atuando fortemente para a execução do CAR, foram elaboradas algumas 

ações para ajudar no processo, quais sejam: elaboração de banners para auxiliar na divulgação 

das ações pelo whatsapp que conterá os contatos dos coordenadores e cartilha impressa do 

CAR para distribuição justifica que não estão disponibilizando ainda os telefones dos 

coordenadores, pois não se trata de telefone institucional e para fazer essa publicização dos 

números precisam de autorização, relata, por fim, que houve adiamento no calendário das 

reuniões setoriais em decorrência da não abertura no orçamento do Estado. 

 A procuradora do Iterma, dra. Juliana Linhares expõe que participou de duas 

audiências de Discriminatórias das áreas de Santo Antônio 1 e 2 onde surgiu um possível 

acordo que prevê  a dispensa de um novo Georreferenciamento da área antes do repasse das 

terras do Estado para União, esta chama atenção por se tratar de áreas dentro do território 

quilombola de Itamatatiua, e alerta para que os membros da Mesa busque acompanhar essa 

tratativa.  
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 A UNIQUITA informa que fará na próxima semana reunião para tratar acerca do 

cadunico e as atualizações dos dados nas comunidades quilombolas. Aproveitando a 

oportunidade a senhora Eliene relata como os técnicos responsáveis pelo cadastramento do 

cadunico em Anajatuba não estão atentos às particularidades das comunidades quilombolas, 

por necessitar de uma abordagem diferenciada entende que boa parte dos profissionais não 

percebe e não dão a devida importância para o público isso reflete em um grande número de 

pessoas que não estão podendo receber determinados benefícios sociais. 

 A senhora Josanira informa que o Maranhão sediará a 1° Conferência Nacional de 

Segurança Alimentar que ocorrerá em agosto, trata-se de uma grande conquista na luta negra, 

pois demostra o respeito e a devida importância ao que é consumido e produzido pela 

população negra. Informa que a metodologia consistirá em uma chamada pública com intuito 

de incentivar o consumo das produções feitas pelas comunidades. 

 Posterior Anny inicia a explanação das atividades desenvolvidas pela Comissão, sua 

fala se concentra em três eixos: normatizar, comunicar e executar. Normatizar é estabelecer 

procedimentos administrativos para disciplinar à instrução processual tem como objetivo 

garantir maior segurança jurídica nos processos de regularização fundiária. Contexto em que 

buscamos desburocratizar os procedimentos processuais para atender com maior eficiência e 

celeridade o público beneficiário, nesse sentido os esforços concentraram-se na alteração da 

Instrução Normativa 001/2018, que nesses dois anos de aplicação foram identificados pontos 

passiveis de melhoramento, principalmente, no que tange áreas arrecadadas. Importante 

mencionar neste tópico que o trabalho de normatização veio acompanhado de mudanças 

conceituais sobre categoriais fundamentais para a compreensão da regularização fundiária 

quilombola. Para exemplificar, a categoria “território” foi incorporada ampliando o 

entendimento técnico sobre a demarcação. 

Ao que concerne o eixo comunicar houve o investimento no sítio eletrônico com a 

publicização da memória institucional das atividades desenvolvidas pela Comissão que vai 

desde a disponibilização das atas das Mesas Quilombolas à lista de comunidades até hoje 

tituladas pelo Instituto, isso perpassa por um trabalho de catalogação e organização de todos 

os processos em tramitação nesta Comissão. 

Por fim, ao eixo executar foi realizado um diagnóstico situacional do arquivo dos 

processos administrativos destinados à regularização dos quilombos; foram elaborados dois 

formulários para coleta de dados que compõem os relatórios do levantamento ocupacional e 

fundiário seguindo o disciplinamento previsto na IN(01/2020) e os mesmos estão 

disponibilizados no sítio institucional. Nessa mesma perspectiva foi realizada a experiência de 

oficina “história e memória” com comunidade quilombola de Anajatuba para obter maiores 

informações para elaboração do relatório ocupacional, seguido que pesquisas em acervos 

públicos do estado sobre o histórico de ocupação dos territórios quilombolas tem sido uma 

nova frente de trabalho incorporada pela Comissão.  

Ivo pede a fala e relata seu cansaço em acompanhar essas reuniões que participa desde 

a constituinte de 88, e pede para o setor tocar os processos. Josanira por sua vez pede que a 
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Comissão apresente os resultados acerca dos trabalhos desenvolvidos nos processos 

prioritários. 

A assessora Mônica pede a fala e apresenta a tabela dos processos prioritários 

indicando em que fase cada processo se encontra, destaca ainda, que considerando o 

quantitativo atual dos processos e as etapas da instrução processual chegamos no seguinte 

quadro em 2019: 1 (um) território titulado em 2019; 6 (seis) processos na fase de elaboração 

do DID; 8 (oito) em análise na procuradoria jurídica; 2 (dois) em sobrestado; 9 (nove) na fase 

georreferenciamento e 84 no estágio inicial. 

Superado Juliana pede a fala e explica sobre o processo de Sesmaria do Jardim, sugere 

que a própria Mesa faça uma reunião com o presidente e diretor acerca dos caminhos a partir 

de agora. Nesse sentindo a senhora Eliane explicita sua preocupação com os processos de 

Anajatuba e sobre as dificuldades que o setor vem enfrentando na instrução processual. 

Mônica assevera que especificamente sobre Anajatuba a problemática no diálogo com o 

cartório persiste, que apesar do pagamento dos emolumentos ainda hoje os serviços não foram 

encaminhados. 

Renata do MIQCB faz uma reflexão elaborando alguns questionamentos e sugere 

equacionar os problemas, mas, sobretudo investir em uma metodologia diferenciada para o 

melhor acompanhamento dos trabalhos para o ano. 

Josanira parabeniza a Comissão, mas tá ciente da fragilidade do setor e sente que a 

falta do diretor e do presidente é prejudicial para o desenvolvimento da pauta. 

 

 

Dos encaminhamentos  

 

Das discussões estabelecidas sistematizamos os seguintes encaminhamentos 

finais: 

a) Adicionar CEIRMA para o grupo de whatsapp de membros da Mesa; 

b) Pedido para focar na instrução dos processos prioritários; 

c) Na próxima Mesa seja apresentado metodologia e calendário de atuação da 

Comissão; 

d) Após elaboração do calendário da Mesa os membros desejam apresentar para 

o presidente para que este possa assegurar o cumprimento do mesmo. 

 

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 decima quarta reunião ordinária da Mesa Quilombola. Os presentes assinaram a lista 

de presença anexa e parte integrante desta ata. Eu, Mônica Moraes Borges, Assessora Jurídica 

da Comissão, digitei e rubriquei a presente. 


