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INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS DO 

MARANHÃO DIRETORIA DE RECURSOS FUNDIÁRIOS 

COMISSÃO TERRITÓRIOS TRADICIONAIS 
 

 

 

ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA MESA 

QUILOMBOLA PARA QUESTÕES FUNDIÁRIAS E AGRÁRIAS DO ITERMA 

 

Aos 10 (dez) dias do mês de dezembro de 2020, quinta-feira, às 14h30, por 

meio de vídeoconferência, ocorreu a décima sexta 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 Recursos Fundiário Anderson 

Pires Ferreira o Coordenador da Comissão de Territórios Tradicionais João Vitor Fontoura 

Soares, o Agrônomo Nonato Pires e a estagiária Ana Beatriz Cutrim Estrela. 

 
Na condição de membros da mesa estiveram presentes: 

 
Representando o Centro de Cultura Negra (CNN) a membra Célia Cristina da 

S. Pinto;  

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

Advogada Renata dos Reis Cordeiro; 
Representando a Secretaria de Estado da Igualdade Racial (SEIR) a titular Wilma Maria 
Martins Pereira; 

Representando a Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular 

(SEDIHPOP) a titular: Amanda Costa; 

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

suplente Maria Antônia Cariongo;                                    

 

 
Na condição de participante/ouvinte da mesa estiveram presentes: 

 

 

Leudiane Melo Território Quilombola São José dos Campos – Guimarães; 

Karlinhos Barbosa Território Joaquim Maria – Miranda; 

Nonato Masson Cultura Negra (CCN); 

Simone Cardoso Assistente social e Coordenadora de Igualdade Racial do Município de 
Guimarães; 

 

 
 



Da Pauta 

Após a composição da mesa, com seus referidos membros e 

participantes/ouvintes, o Coordenador João Vitor apresentou a seguinte pauta: 

1- Abertura da Mesa; 

2- Leitura dos últimos encaminhamentos; 

3-  Informes da Comissão de Territórios Tradicionais;  

4- Informes das Secretarias de Estado;  

5-  Abertura de fala para os membros da Mesa Quilombola;  

6- Encaminhamentos finais;  

7- Encerramento. 

 

 

Das Discussões 

O Coordenador João Vitor deu as boa-vindas e comentou sobre as ações realizadas pela 

Comissão Territórios Tradicionais nos últimos meses. 

O Diretor de Recursos fundiários Anderson Ferreira Pires deu as boas-vindas aos integrantes 

da mesa e que o setor de Recursos Fundiários segue trabalhando em várias pautas na busca 

por melhorias em prol da Comissão de Territórios Tradicionais. 

A senhora Maria Antônia do MIQCB relatou que a Comissão de Territórios Tradicionais 

realizou uma visita a Cedro no Município de Santa Rita ápos o encaminhamento da última 

mesa em que foi feito pela mesma, devido à situação de conflito fundiário e comentou da 

dificuldade do prazo que a Comissão não está cumprindo.  

A Advogada Renata Cardoso do MIQCB levantou sugestões para que na próxima ATA da 

Mesa fossem registrados os prazos dos trabalhos que estão sendo realizados pela Comissão. 

Leudiane da comunidade São José dos Campos no Município de Guimarães relatou que a 

comunidade fez uma reunião para analisar o GEO, em que foi encontrado um erro no 

esqueleto do terreno no qual não estava de acordo com o que foi relatado pela comunidade. 

Solicitou que seja feito uma visita à comunidade para realizar o levantamento cartorial, pós o 

suposto herdeiro estar construindo um sítio e usufruindo de uma área alagada que a 

comunidade ultiliza para seu sustento e também uma área “histórica” da comunidade. 

Resposta João Vitor  

A comissão já está ciente do caso, será analisado na medida do possível, mas é necessário que 

a comunidade envie um ofício por email com os motivos do erro do esqueleto do GEO 

realizado em São José dos Pretos no Município de Guimarães.  

A Célia Cristina da CNN solicitou que envie os andamentos dos processos e o cronograma da 

Comissão. 

Resposta João Vitor  

Atualmente são dezesseis prioritários e até a próxima reunião da mesa será enviado aos emails 

dos membros da mesa o cronograma da comissão com os andamentoe e também em que fase 

que os prioritários estão localizados. 

A Advogada Renata dos Reis solicitou um ofício para analisar a nova lei de terras, para que 

fosse enviado um texto base da lei de terras (um pedido em forma de minuta). 

Resposta João Vitor  



Iremos Verificar no Instituto de como está o andamento do trabalho referente ao conteúdo da Lei de 

Terras do Estado do Maranhão, daremos uma resposta na próxima Mesa Quilombola. 

Karlinhos da comunidade de Joaquim Maria do Município de Miranda do Norte, resaltou 

sobre a importância da regularização fundiária na busca por coibir os conflitos agrários. 

O Coordenador João Vitor solicitou que fosse enviado às denúncias de crimes ambientais para 

o gmail da Comissão Territórios Tradicionais territoriostradicionais.iterma@gmail.com 
 

Encaminhamentos finais 

 
1. Serão enviados aos emails dos membros da mesa os andamentos dos processos; 

2. Que sejam enviadas no gmail da Comissão as denúncias de crimes ambientais. 

3.  Registrar os prazos dos trabalhos que estão sendo realizados pela Comissão. 

4. Cronograma da Mesa Quilombola de 2021. 

 

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 décima quarta reunião ordinária da Mesa 

Quilombola. Eu, João Vitor Fontoura Soares, Coordenador da Comissão de Territórios 

Tradicionais, digitei a presente Ata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


