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30 anos de luta por direitos, desafios e 
conquistas para o agroextrativismo no 

Médio Mearim

ASSEMA  ELEGE  NOVA  DIRETORIA  PARA 
O  BIÊNIO  2019-2021

Momentos de emoção, agradecimentos e homenagens marcaram a comemoração dos 30 anos da 
Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão (Assema), no dia 14 de junho de 2019, na 
cidade de Pedreiras/MA. São 30 anos de luta por direitos, de conquistas e desafios do cooperativismo, do 
empoderamento das mulheres, do protagonismo juvenil, do agroextrativismo e da economia solidária na 
região do Médio Mearim no Maranhão. 

“Nestes 30 anos, a Assema vem trabalhando o cooperativismo e o associativismo; o fortalecimento 
das gestões dos projetos dos assentamentos; as parcerias com sindicatos, com universidades e com os 
governos em busca políticas públicas como educação contextualizada e estrutura para os assentamentos e 
nossas comunidades”, disse o coordenador geral, Raimundo Ermino.

A Assema homenageou pessoas que contribuem com a associação: Manoel Rodrigues de Sousa, 
Maria Geralcina Costa Sousa, Antônia Vieira de Brito e Francisco de Paula Rocha. Também receberam 
homenagem pessoas já falecidas que fizeram parte da história da organização: Maria Adelina de Sousa 
chagas (Dada), Maria de Jesus Ferreira Bringelo (Dijé), José Alves da Silva (Zé Bigode) e Milton Monteiro.
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A Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão (Assema) elegeu nova diretoria 
para o biênio 2019 a 2021. A eleição ocorreu no dia 15 de junho de 2019, um dia após a comemoração 
dos 30 anos , durante Assembleia Geral. O coordenador geral da Assema eleito foi Francisco Germano 
Sousa (conhecido como Adailton), tendo como coordenador geral adjunto, Geovane Pereira Gomes.

“Estou muito feliz por participar mais uma vez da direção da Assema e por vocês confiarem em 
mim. A coordenação a Assema somos todos nós diretores. Estou coordenador, mas temos a base 
composta por outras pessoas que estão continuando na diretoria e acredito que não teremos 
dificuldade para trabalhar”, disse Francisco Germano que substitui Raimundo Ermino, que  permanece 
na diretoria, no Conselho Fiscal. O novo coordenador é sócio da Assema desde 1991 e já passou pela 
diretoria da associação em outros momentos. 

Durante a Assembleia Geral, antes do processo eleitoral, foi realizada a prestação de conta da 
Assema, tento sido aprovada pelos sócios presentes.

ASSEMA 

01 – Francisco Germano Sousa- Coordenador Geral

02 – Geovane Pereira Gomes – Coordenador geral adjunto

03 – Maria Helena Sousa e Sousa – Secretária Geral

04 – Maria Domingas Veloso- Secretária geral adjunta

05 – Maria Cilma Silva Oliveira – Coordenadora financeira

06 – Alódia Maria de Sousa – Coordenadora financeira adjunta

07 – Pauliceia Rodrigues dos Santos – 1º conselho administrativo

08 – Melquiades Vieira de Andrade Silva – 2º conselho administrativo

09 – Antônio Alves de Araújo – 1º conselho  fiscal

10 –  Raimundo Ermino Neto – 2º conselho fiscal

11 –  Hélia Ferreira da Silva de Oliveira – 3º conselho fiscal

12 –  José Maria Luna Soares-  suplente do conselho fiscal

Abaixo, a nova diretoria da Assema:


