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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA 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, o diretor Levi Alves, 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 a Secretária Extraordinária de Igualdade Racial, a membro 

Eduardo Filho; 

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); 

José Luís Pinheiro Comunidade Quilombola Achuí; 

Cláudia Neta CEIRMA; 

Valdivino Silva Território Quilombola São Benedito dos Colocados; 

Jeane Ribeiro SEIR; 

Jacimara Michelle UCQMI; 

Sáskia Santos da Conceição UCQMI; 

Valdirene Quilombo Soledade. 

 

        



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 Recursos Fundiários Levi Alves, deu início à reunião da décima 

segunda Mesa Quilombola saudando os presentes, ocasião em que falou sobre os possíveis 

planejamentos referentes às ações da Regularização Fundiária para Comunidades 

Quilombolas e com boas perspectivas dos trabalhos elaborados pela Comissão, angariando 

como proposta futura a criação de uma Diretoria. 

Posterior, a coordenadora da Comissão de Territórios Tradicionais Anny Linhares 

começa com a leitura dos encaminhamentos propostos na XI Mesa para Questões Agrárias e 

Fundiárias, que são: 

 

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 

 

Em seguida, a assessora jurídica da Comissão de Territórios Tradicionais Mônica 

Borges explana acerca da execução das ações que ficaram encaminhadas, nesse sentido, no 

que tange do ponto 1, em dialogo interno no Instituto, entendeu-se como mais apropriado 

elaborar um documento com a  projeção das áreas que vem  constando nas respostas do 

cartório e, por conseguinte interpor essa imagem no mapa da área georreferenciada e 



reivindicada pela Comunidade, para assim ratificar o pedido à Serventia Extrajudicial de 

Codó, e não sendo atendido a partir dessa nova tratativa, será acionada a Corregedoria para 

posterior denúncia. Sobre o ponto 2 o Instituto também possui o posicionamento de que essa  

parceria não é possível, haja vista os cartórios não enxergarem essa digitalização como algo 

benéfico para os mesmos. 

No que tange ao ponto 3, até a seguinte momento não foi entregue a Comissão 

nenhum pedido da UNIQUIMAT cujo conteúdo fosse a oficialização da participante/ouvinte 

Rosário como representante suplente de tal instituição. 

Nesse momento, a senhora Rosário pede a fala e reafirma querer ser membra da 

Mesa, e que no início do ano 2020 entrará com o pedido oficial. Menciona também sobre o 

pedido da audiência pública com o Governador Flávio Dino, ressaltando a relevância de se 

fazer o documento e, principalmente, dos membros (as) se articularem para decidir o objetivo 

principal a ser tratado na ocasião. Sugere então, que seja vislumbrada uma data conveniente a 

todos os membros (as) a fim de reunirem-se, ou no ITERMA, ou em outro local para afinação 

da proposta. Anny Linhares pontua que o ITERMA poderá ser mediador dessa reunião, mas 

os membros (as) que deverão trazer as pautas que constarão no documento. 

Mônica continua e sobre o ponto 4, foi elaborada uma lista conjunta entre SAF e 

ITERMA para a elaboração do CAR, inclusive, no mês passado foram feito os CARS de 3 

comunidade, são elas: Queluz, Pedrinhas e Clube de Mães, conjuntamente com a SAF, 

embora também tenha sido executado, mas por parte do ITERMA, o CAR do Território 

Quilombola de Soledade.  A respeito do ponto 5, não foi realizado pelos membros nenhuma 

reunião extraordinária até o presente momento, embora a senhora Rosário já ter mencionado 

antes a necessidade de articulação da mesma. Por fim, a respeito do ponto 6 está em vias de 

finalização o relato sobre a comunidade de José Domingos dos Pretos que será encaminhado 

para a COERCV. 

Ainda nesse debate, Claudia da CEIRMA (participante/ouvinte) propõe que a 

reunião ocorra no mesmo dia da Mesa Quilombola, mas em horário diferente, para que a 

presença dos membros seja certa e que haja uma economia no custo com o deslocamento dos 

mesmos. Foi lembrado ainda, pela membra Luciene da SAF, a importância de articular com as 

organizações que contribuíram com a assinatura na carta que reivindicava a criação da Mesa, 

para que essas também contribuam com a empreitada de reestruturação do setor responsável 

pela regularização fundiária quilombola dentro do ITERMA. 

A Senhora Rosário retoma a fala e relata que com o andamento do processo e, 

com o conhecimento das pessoas contrárias a regularização que mesmo está em vias de 

finalizar, o conflito vem aumentando e o caos está se instalando na comunidade, 

principalmente, pelo fato de hoje a parte contraria utilizar como ferramenta de combate a 

degradação do meio ambiente, inclusive, no ultimo mês foi detectado uma grande área 

devastada. Acrescenta que foi elabora uma lista com as pessoas do territórios que receberão a 

cesta da Palmares e que gostaria de juntá-la ao processo, porém Anny e Levi refutam a 

proposta afirmando que não há possibilidade de juntar tal documento ao processo, pois o 

mesmo não está mais sob tutela do Instituto, haja vista que fora remetido para a Procuradoria 

Geral do Estado. 



Nesse momento a membra Luciene deixa como encaminhamento que o ITERMA 

oficialize a SEMA sobre os conflitos e ameaças no Território de Sesmaria do Jardim a fim de 

que seja feito uma vistoria na área da comunidade. 

Nessa mesma perspectiva o senhor Valdivino corrobora com o relato da senhora 

Rosário e aduz que o mesmo ocorre no Território de São Benedito dos Colocados  solicita, por 

conseguinte, que esse oficio também contemple com a vistoria  da SEMA sua comunidade. 

Solicita, por fim, que uma das pautas da audiência com o governador seja São Benedito dos 

Colocados. 

Luciene, contudo, chama atenção para que uma liderança da Mesa fique a frente 

da articulação da reunião extraordinária que tratará da audiência pública com o governador, 

dessa forma, sugere que saia dessa reunião um nome central que ficará responsável pela 

pauta. 

Eduardo da SEIR preceitua que há nesse trâmite uma necessidade de atenção 

peculiar, cautela acima de tudo, pois a pauta deve está explicita e a importância de tal 

audiência evidente, do contrário, há um risco latente da não autorização da mesma. 

Luciene pede a fala para os informes e corrobora que quatro empresas ganharam o 

pregão para a execução do CAR; que as atividades começarão imediatamente; que seja 

oficializado alguém da Comissão no GT que trabalhará o CAR; e por fim, que a metodologia 

a ser empregada no desempenho das atividades consistirá no deslocamento das lideranças aos 

polos de atendimento instalados em cada sub-região onde estarão montadas os escritórios 

designados especificamente para a elaboração do calendário de atividade. 

Ultrapassado os informes adentrou-se a pauta de processos prioritários, falou-se 

apenas dos processos cujo havia representação na reunião. Sobre Sesmaria do Jardim, fora 

informado que o mesmo foi remetido a Procuradoria Geral do Estado do Maranhão com 

propósito de análise para posterior abertura do processo de desapropriação, haja vista dentro 

do Território terem sido reconhecidos como legítimas algumas propriedades. Sobre o processo 

de São Benedito dos Colocados foi finalizado a sistematização do relatório do levantamento 

fundiário e o mesmo fora juntado ao processo. Acerca do processo de Achuí, foi informado 

que o mesmo encontra-se incluso na agenda a espera de autorização para viagem, mas que 

trata-se de georreferenciamento e para isso é necessário que o picos estejam limpos, acerca do 

processo de Bom Sucesso e Santa Maria os mesmo estão também inclusos na agenda de 

trabalho e no aguardo de autorização para execução da atividade.                                                                             

 

Encaminhamentos finais 

 

1) Que seja realizado a reunião extraordinária no mesmo dia da Mesa Quilombola 

em horário anterior ao início da reunião, pré-agendado para o dia 03 de dezembro 

antes da Mesa; 

2) Que a Mesa oficie a SEMA acerca do Território Sesmaria do Jardim e São 

Benedito dos Colocados para que seja feita a vistoria nos territórios, haja vista 

denúncia ocorrida durante a reunião; 

3) Que uma entidade se responsabilize pela articulação das tratativas da reunião 

extraordinária, com foco na elaboração do documento; 



4) Que seja verificado quais  entidades que assinaram a Carta que pedia 

constituição da Mesa com intuito de chama-las participar desse momento de 

elaboração do documento que será entregue ao governador.. 

 

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, digitamos a presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


