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ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA MESA QUILOMBOLA 

PARA QUESTÕES FUNDIÁRIAS E AGRÁRIAS DO ITERMA 

 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de outubro de 2020, sexta-feira, às 14h30, por 

meio de vídeoconferência, ocorreu a décima quinta 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 Coordenador da Comissão de Territórios 

Tradicionais João Vitor Fontoura Soares, a Assessora Jurídica Mônica Borges, a Técnica 

Pesquisadora Anny Linhares, o Agrônomo Nonato Pires e a estagiária Ana Beatriz Estrela. 

 
Na condição de membros da mesa estiveram presentes: 

 
Representando a União das Comunidades Quilombolas de Matinha (UNIQMAT) 

o membro Paulo Dárcio Camara; 

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

Representando a União das 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 

advogada 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; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mães) 

 

 

 
Mães) 

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 

 
Nonato Masson CCN 

Pedro Ferreira Oliveira SAF 

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

 
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, 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; 

5- Encaminhamentos finais; 

6- Encerramento. 

 
Das Discussões 

 

O Coordenador João Vitor comentou as ações realizadas pela Comissão Territórios 

Tradicionais nos últimos meses. 

Andrea parabeniza a equipe da Comissão e o trabalho de mediação realizado na 

Comunidade de Bom Sucesso em Icatú, pois segundo a mesma os moradores já estavam 

desacreditados da regularização do quilombo. 

Maria Antonia do MIQCB solicitou explicações à comissão quantos aos eventos que 

serão realizados pelo ITERMA em alusão à semana da consciência negra. 

Rosário da UNIQMAT argumentou que o Território Quilombola de Sesmaria do 

Jardim passa por dificuldades. Relatou que as cercas retiradas durante a operação Baixada 

Livre já retornaram aos campos inundáveis, indica que falta fiscalização e pergunta a 

Secretária Luciene como está o Grupo de trabalho Baixada Livre. 

Atualmente existem três construções acontecendo no Território, destas existe uma 

nova propriedade constituída. As ameças retornaram. “continuamos privados dos recursos 

naturais”. 

Resposta Luciene. 

Na carta direcionada para o Governador, a Sedphop ficou de responder as demandas 

apresentadas, desde as quais a priorização dos territórios. 

A senhora Maria Antonia Cariongo relatou que sofreu ameaças de morte na 

comunidade de Cedro, por parte de supostos proprietários da área, e por conta desse episódio 

solicitou que seja dado um andamento prioritário ao processo da comunidade, que foi aberto 

neste Instituto em meados desse ano de 2020. O Coordenador João Vitor de imediato 

respondeu que irá garantir uma visita à comunidade pela comissão ainda no mês de outubro, 

no dia 26. 

Durante o transcorrer da reunião foi solicitado o seguinte:  

Que o Iterma, por meio da Comissão de Territórios Tradicionais, disponibilize aos 

membros na próxima reunião da Mesa um calendário de ações previstas para a regularização 

fundiária dos Territórios Quilombolas, que será executado no ano de 2021 

Que seja feita denúncia à SEMA quanto a situações que estão ocorrendo no município 

de Santa Rita, quanto a desmatamento e outros crimes ambientais. 



Victor Hugo da SEDIHPOP/COEVC se disponibilizou a ajudar a oficializar os órgãos 

sobre os direitos que estão sendo atingidos. 

O advogado Nonato Masson falou acerca da situação de Cedro e reforçou a solicitação 

da senhora Maria Antônia Cariongo quanto a necessidade de uma atenção especial ao 

território e em caráter de urgência, tendo em vista os conflitos fundiários graves que podem 

resultados inclusive em riscos contra a vida das pessoas que ali ocupam aquele território; 

O Coordenador João Vitor informou que ainda no mês de outubro serão realizadas 

ações são em Anajatuba, nas comunidades de São Roque, Cupaúba e Teso Grande e que, até a 

próxima reunião da Mesa, as comunidades de Joaquim Maria e Cedro já terão sido visitadas 

pela Comissão. 

 Após essa fala, a Secretária Luciene indicou que primeiramente se solicite uma 

reunião com o secretário da SEMA para apresentação das principais demandas e 

posteriormente convidá-lo o a participar das reuniões da Mesa Quilombola. 

A membra Maria Antônia relatou casos de desmatamento nos municípios de Cajari e 

Penalva, quationou a secretária Luciene se o Cadastro Ambiental Rural (CAR) pode ser 

utilizado no processo de regularização fundiária. 

A Secretária e o Coordenador João esclarecem que o CAR pode contribuir com o 

planejamento do processo de georreferenciamento do território quilombola reinvindicado, não 

podendo ser utilizado como peça de georreferenciamento em si pelo fato dos instrumentos 

utilizados para o levantamento da área não serem de alta precisão e não atenderem às normas 

técnicas legais exigidas. 

Ao final da reunião, quando deliberado acerca da data da próxima reunião da Mesa, 

levando em consideração que a primeira terça-feira do mês de dezembro cairá em um feriado, 

ficou deliberado com a anuência de todos os membros, que, excepcionalmente, a próxima 

reunião da Mesa ocorrerá em uma quinta-feira, dia 10 de dezembro. 

 
Encaminhamentos finais 

 
1. Inserir no calendário de ações visitas técnicas à Comunidade Quilombola de Cedro no 

Município Santa Rita e Comunidade de Joaquim Maria, no município de Miranda; 

2. O Centro de Cultura Negra irá apresentar a lista dos 24 processos priorizados pela 

Mesa Quilombola posto que a Comissão tem considerado o quantitativo de 15 

processos como prioritários.  

3. Que seja encaminhada denúncia à Mesa acerca do fatos de desmatamento e 

cometimento de crimes ambientais nos territórios quilombolas, para que, com a ajuda 

da COECV e SEDIHPOP seja elaborado ofício para a SEMA solicitando reunião para 

tratar acerca dos casos relatados na Mesa e para convidar o secretário da pasta para 

que participe das reuniões da Mesa; 

4. Que a Comissão Território Tradicionais apresente calendário de ações a serem 

executadas no ano 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. 


