
 

ESTADO DO MARANHÃO 

INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS DO MARANHÃO 

DIRETORIA DE RECURSOS FUNDIÁRIOS 

COMISSÃO DE TERRITÓRIOS TRADICIONAIS 

 

ATA DA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA MESA 

QUILOMBOLA PARA QUESTÕES AGRÁRIAS E FUNDIÁRIAS DO ITERMA 
 

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de fevereiro de 2021, terça-feira, às 14h, 

na plataforma virtual Google Meet, ocorreu a décima sétima 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 da Diretoria de Recursos 

Fundiários, Anderson Pires Ferreira, a coordenadora da Comissão de Territórios 

Tradicionais Anny Linhares, o engenheiro agrônomo Raimundo Nonato Pires e a 

técnica administrativa Ana Beatriz Cutrim Estrela. 

 

Na condição de membros da mesa estiveram presentes 
 

 

Pinto; 

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

Representando a Secretaria de Agricultura Familiar (SAF), a membra Luciene 

Dias Figueiredo; 
Representando a Secretaria de Estado da Igualdade Racial (SEIR) a titular 

Wilma Maria Martins Pereira; 

Representando a União das Comunidades Quilombolas de Anajatuba 
(UNIQUITUBA) a membra Eliane Frazão; 

Representando o Território Quilombola Sesmaria do Jardim a membra Maria do 

Rosário da Costa Ferreira; 

Representando a União das Comunidades Negras Rurais Quilombolas de 

Itapecuru-Mirim, a membra suplente Hellen Jaqueline Pires Belfort Pereira; 

Representando o Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu 

(MIQCB) a membra Maria Antônia dos Santos; 

Representando a Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação 

Popular (SEDHPOP), a membra Amanda Cristina de Aquino Costa. 

Renata dos Reis Cordeiro advogada do Movimento Interestadual das 

Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB); 

 
Na condição de participante/ouvinte da mesa estiveram presentes 

 

Doginvânia Sousa, membra suplente da União das Comunidades Quilombolas 

de Anajatuba (UNIQUITUBA); 

Celso Gaspar do Território Quilombola de Boa Vista- Município de Rosário; 



Nonato Masson advogado do Centro de Cultura Negra (CCN); 

Jeane Ribeiro da Secretaria de Estado da Igualdade Racial (SEIR); 

Maelson do Território Quilombola de Guarimã- Município de São Benedito do 

Rio Preto; 

Maria Francisca do Território Quilombola de Guarimã- Município de São 

Benedito do Rio Preto; 

Crispin Pinheiro do Território Quilombola de Guarimã- Município de São 

Benedito do Rio Preto; 

Pincy Belforf do Território Quilombola de Guarimã- Município de São Benedito 

do Rio Preto; 

Sólidas Lima do Território Quilombola de Guarimã- Município de São Benedito 

do Rio Preto; 

 
Da Pauta 

 

1- Abertura; 

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 disposições iniciais 

 

 
Em nome do diretor-presidente, Junior Verde, a coordenadora Anny Linhares 

deu início à reunião dando boas-vindas aos presentes na sala virtual. A reunião teve 

início com a leitura dos encaminhamentos da XVI Reunião Ordinária, o que foi 

aprovado pelos presentes. Ademais, foi apresentado o calendário de reuniões ordinárias 

da Mesa Quilombola para o presente ano, assim como as ações realizadas no bimestre 

anterior. 

A respeito do exposto foi aberta a palavra para os membros esclarecerem suas 

dúvidas. Pedindo a palavra, a membra Eliane Frazão questionou sobre o nome do 

sistema recentemente implantado pelo ITERMA. Assim, foi explicada a mesma de que 

se trata do SICARF, Sistema de Cadastro de Regularização Fundiária, através do qual 

será possível realizar tanto a abertura dos processos quanto o acompanhamento dos 

mesmos virtualmente pelos interessados. 

A respeito do processo de Sesmaria do Jardim, a membra Amanda da SEDHPOP 

comenta que enviou por e-mail solicitando que fosse feito uma certificação pelo fato 

que não houve nenhuma contestação e que fosse enviada para casa civil a certidão de 

transcurso do prazo do processo de Sesmaria. 



A coordenadora Anny esclarece que o ITERMA tramitará o processo para a 

Casa Civil (previsão dia 24/02), que por sua vez deverá apresentar ao chefe do 

executivo para assinatura do Decreto de Desapropriação do Interesse Social, contexto 

em que será realizada o estudo orçamentário das desapropriações e pagamentos de 

benfeitorias, com prazo de dois anos para pagamento, podendo ser prorrogado por mais 

dois anos, de acordo com a determinação legal. 

Nessa perspectiva, a membra Luciene pergunta se a Comissão tem conhecimento 

da dimensão das duas áreas que foram previstas para desapropriação em Sesmaria do 

Jardim. Em resposta, Anny afirma não ter conhecimento, mas que irá se informar para 

repassar a informação. 

Dando sequência, a membra Maria do Rosário de Sesmaria do Jardim se 

posiciona externando entusiasmo e estima afirmando que “a força quilombola é forte e 

conseguiu trazer Anny de volta para a Coordenação da Comissão Quilombola!” em 

reconhecimento do trabalho desenvolvido nos últimos anos, além disso, questionou 

quando os membros terão acesso a versão impressa do Caderno ITERMA Quilombos e 

como irá funcionar o SICARF. Acrescentou ainda sua angustia diante de um longo 

processo de desapropriação que o Território pode ter que vivenciar diante de todas as 

dificuldades enfrentadas pelas comunidades. 

Sobre o exposto, a coordenadora esclarecer que a versão impressa do Caderno 

está em processo de licitação. No tocante ao SICARF, a Comissão irá preparar 

futuramente um tutorial de utilização para as comunidades. Todavia, sobre o processo 

de desapropriação, compreende-se a preocupação apresentada, mas é preciso pontuar 

que esta é uma experiência nova no Estado, que ao se consolidar, o Território 

Quilombola de Sesmaria do Jardins será o primeiro a passar por um processo de 

desapropriação por interesse social, servindo de exemplo para outros territórios. 

Retomando a apresentação dos slides informativos, Anny informa que o 

ITERMA irá destinar R$ 800.000,00 para fomento da regularização dos territórios 

quilombolas, o recurso é oriundo da fonte 133- acordos anticorrupção (operação laja- 

jato). Para tanto, a Comissão de Territórios Tradicionais está elaborando (em caráter de 

urgência) o “Projeto Quilombos: regularização fundiária de territórios quilombolas no 

Estado do Maranhão”. Em princípio, o Projeto pretende atender 14 comunidades 

quilombolas com serviços de georreferenciamento e elaboração do Diagnóstico de 

Identificação e Reconhecimento do Território Quilombola (DIRTQ), possivelmente este 

último será desenvolvido junto às universidades públicas. Ressalta ainda que será 

marcada uma reunião com os membros da Mesa para apresentação do Projeto. 

Em respeita a membra Eliane relatou que esteve no ITERMA em reunião com o 

presidente Junior Verde e ficou sabendo do projeto citado e, que não foi comunicada se 

existiram indicações de comunidades participantes por parte do poder municipal para o 

Projeto. Com isso, indicou que não fossem indicadas comunidades por relações 

políticas, pois assim os movimentos ficariam de fora. 

Em resposta, foi esclarecido que as comunidades não estão sendo indicadas por 

nenhuma gestão municipal, mas espera-se que as prefeituras apõem as ações do Projeto 

como já acontece normalmente; as comunidades que serão beneficiadas deverão atender 

critérios específicos previstos no Projeto, de modo a garantir a execução do Projeto no 

curto prazo de execução indicado para a utilização do recurso. 

Com a palavra, a membra Célia perguntou se no SICARF é possível identificar 

as comunidades de áreas coletivas? E referente ao projeto citado externou “temos a 



Mesa Quilombola no qual não tivemos conhecimento antes sobre esse Projeto para 

debater e não trazer algo pronto para nos apresentar”. 

Neste sentido, Anny explica que nesta reunião está sendo feito o anúncio oficial 

do recurso para o Projeto, cuja elaboração está em curso, mas que será marcada uma 

reunião para apresentação e debate da proposta em desenvolvimento. Sobre o SICARF, 

os recursos são abertura e acompanhamento dos processos virtualmente. 

Ainda sobre o Projeto, a membra Eliane relata que Assuntinga e Coco é um só 

território e dentro tem áreas que a prefeitura deu e também outras que os fazendeiros 

venderam. São pequenas áreas e em um só dia dar para realizar esse estudo e que grande 

parte possui cadastro rural. 

O participante Masson fala que foi contemplado pela fala de Célia e Eliane e, 

que “esse fundamento destrói o conceito da Mesa”, pois considera que a mesa foi criada 

para que tenha um planejamento racional, dando sugestões e se aceitaria ou não tais 

conceitos aplicados na proposta do Projeto. 

No mesmo tema em debate, o participante Celso pergunta se o Território de Boa 

Vista vai ser contemplado pelo Projeto, haja vista que já foi iniciado os estudos técnicos 

no Território. 

A membra Luciene explica que está acompanhando todo o processo desse 

recurso porque a SAF, assim como outras secretarias, também recebeu, sendo foi 

orientado a aplicação de imediata do recurso, pois o próprio governador presta conta 

semanalmente para o STF. Acrescentou ainda que seria pertinente avaliar qual seria a 

forma de consulta e debate, pois se prolongasse muito tempo, o ITERMA poderia 

perder esse recurso, o que seria muito ruim para a pasta, por isso era melhor debater 

uma proposta já delineada e receber contribuições dos movimentos. 

Anny complementa dizendo que os diretores estão preocupados com o curto 

tempo estimado de utilização do recurso, com isso tivemos que parar tudo que estava 

sendo realizado para focar nesse trabalho de modo a elaborar uma proposta de projeto 

em caráter de urgência. 

Masson sugeriu que alguma entidade esteja nesse processo de elaboração e 

execução do Projeto, para que tenha um representante da Mesa durante a realização das 

ações. Mas não houve manifestação a respeito da plenária. 

Comentando a fala de Masson, a membra Célia afirmou que seria ideal ter 

alguém, mas que seria difícil alguém ter essa responsabilidade e tempo disponível. 

Além disso, solicita que o Projeto seja apresentado o mais rápido possível para a Mesa 

para que cada entidade apresente suas sugestões. 

Anny ratifica que a Comissão pretende realizar uma reunião para apresentar o 

Projeto, que seria interessante ter algum membro da Mesa acompanhando a execução do 

Projeto nas atividades de campo, embora na proposta do Projeto já esteja indicado a 

participação da Mesa no monitoramento do Projeto. 

O participante Maelson do Quilombo Guarimã solicitou a palavra e perguntou 

como foi classificado a indicação dessas comunidades para o Projeto. 

Anny explicou que ainda não foram selecionadas as comunidades, que está 

previsto um calendário de vistorias e reuniões setoriais para identificar as comunidades 

que se encaixam no perfil do Projeto, contexto em que apresentou o calendário de 

viagens no slide apresentado. 



O participante Joelson pede que seja colocada a Comunidade Guarimã no 

calendário urgentemente e Maelson comenta que fica muito contente com o Projeto e 

indica que sejam observadas também as comunidades que não tem voz na Mesa. Diz 

ainda que se sentiu muito contemplado com a fala de Dona Rosário, pois vive num 

território em conflito e está correndo risco de vida, que sua casa já foi queimada e desde 

então dorme toda noite num lugar diferente. O GTA já fez ações de resgate na 

comunidade. A comunidade é uma área disputada por produtores de soja. 

Anny informa que a Comissão fará o para atender a comunidade de Guarimã. 

Informa ainda que as comunidades priorizadas pela Mesa que atenderem os critérios 

Projeto serão contempladas, assim como as áreas que não tem representatividade da 

Mesa. Ressalta ainda que o prazo curto de execução é um grande desafio. Por fim 

destaca que não está sendo omitido nada, que será realizado uma reunião 

exclusivamente para debater o Projeto. 

Para leitura dos encaminhamentos e encerramento da reunião, o diretor 

Anderson ingressa na sala virtual. Ao cumprimentar a todos, justifica não ter 

participado integralmente da reunião, mas indica algumas ações que a diretoria está 

realizando junto à presidência do Instituto para garantir avanços na regularização dos 

territórios, a exemplo dos créditos da reforma agrária para as áreas já tituladas. 

Celso pergunta sobre a situação do processo de São Miguel e Anny responde que 

seria pertinente uma reunião com o presidente da Associação de São Miguel. Anny 

também apresenta ao diretor algumas dúvidas apresentadas durante a reunião pelos 

membros a respeito do SICARF e do Projeto Quilombos. 

O diretor Anderson explica detalhadamente como funciona o SICARF, que 

tem um módulo de atendimento específico para as comunidades quilombolas na 

plataforma, que inclusive já está funcionando para abertura de processos. O mesmo 

descreve ainda que o ITERMA está realizando a digitalização de todos os processos 

para que seja possível acompanhar o processo virtualmente no SICARF, mas para as 

pessoas que não tem acesso à internet, o ITERMA continuará abrindo processos no 

protocolo. 

Sobre o Projeto Quilombos, o diretor relata a origem do recurso, como tem 

sido feito o acompanhamento de prestação de contas, que o prazo de execução é curso e 

que exige um tratamento focado da equipe, as comunidades que serão beneficiadas 

devem atender o perfil do Projeto para garantir resultados, pois espera-se que esse 

Projeto gere bons resultados na pasta. Para tanto é preciso unir esforços junto com a 

Mesa Quilombola na execução do Projeto. 

 

Dos encaminhamentos 

 

 
1- Encaminhar o Projeto Quilombos (na versão atual) para leitura dos membros da 

Mesa; 

2- Reunião de apresentação do Projeto Quilombos para o dia 26 de fevereiro; 

3- Tutorial sobre o SICARF; 

4- O Quilombo de Guarimã solicita para ser membro da Mesa e ser inserido no 

calendário de viagem; 

5- Solicitação da porcentagem de área para desapropriação de Sesmaria do Jardim 

em Marinha; 



 

Nada mais havendo a registrar, estabeleceu o diretor de recursos fundiários que 

se encerrasse esta ata e agradecendo a presença dos membros e participantes que 

contribuíram com esta décima sétima reunião ordinária da Mesa Quilombola. Eu, Anny 

da Silva Linhares, coordenadora da Comissão de Territórios Tradicionais, digitei a 

presente Ata. 
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