
ESTADO DO MARANHÃO 

INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS DO MARANHÃO   

DIRETORIA DE RECURSOS FUNDIÁRIOS 

COMISSÃO DE TERRITÓRIOS TRADICIONAIS 

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORNIDÁRIA DA MESA QUILOMBOLA PARA 

QUESTÕES AGRÁRIAS E FUNDIÁRIAS DO ITERMA 

 

Aos 13 (treze) dias do mês de abril de 2021, terça-feira, às 15h, na plataforma 

virtual Google Meet, ocorreu a reunião extraordinária 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-Presidente Junior Verde, o 

diretor da Diretoria de Recursos Fundiários, Anderson Pires Ferreira, a coordenadora da 

Comissão de Territórios Tradicionais, Anny da Silva Linhares, a assessora jurídica 

Mônica Moraes Borges, o engenheiro agrônomo Raimundo Nonato Pires e a Analista 

administrativo Laisse Pâmela Reis. 

 

Na condição de membros da mesa estiveram presentes: 

 

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

Dias Figueiredo; 

Representando a Secretaria de Estado da Igualdade Racial (SEIR) a membra 

titular Wilma Maria Martins Pereira; 

Representando o Conselho Estadual da Política de Igualdade Étnico Racial 

(CEIRMA) a membra Cláudia Neta; 

Representando a Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular 

(SEDIHPOP) o membro Vitor Hugo Souza Moraes; 

 

Na condição de participante/ouvinte da mesa estiveram presentes: 

 

Representando o Território Sesmaria do Jardim, Maria do Rosário Costa Ferreira 

MIQCB Renata Cordeiro; 

 Celso Gaspar do Território Quilombola de Boa Vista em Rosário; 

 Andreia Mota representando a União das Comunidades Quilombolas de Icatú. 

 

Da Pauta 

 

1- Abertura; 



2- Apresentação do Projeto Quilombos: regularização fundiária de território 

quilombola no Estado do Maranhão; 

3- Abertura para dúvidas e sugestões dos membros; 

4- Encerramento. 

 

Das discussões 

 

O diretor-presidente, Junior Verde, deu início a reunião dando boas-vindas aos 

presentes na sala virtual, informando sobre as ações que o ITERMA está buscando 

desenvolver para fomentar a regularização fundiária, dentre as quais destacam-se: as 

tratativas junto ao INCRA para o repasse dos créditos do Programa Nacional da 

Reforma Agrária para as comunidades quilombolas; fomento a produção agrícola por 

meio de cursos de capacitação a serem desenvolvidos pelo SENAR; o investimento 

financeiro de R$ 800.000,00 por meio do Projeto Quilombos. Em conjunto com essas 

ações o ITERMA tem ampliado a equipe da Comissão de Territórios Tradicionais, 

adquirido recursos materiais, dentre outros, de modo a concretizar expansão dos 

trabalhos e dos resultados estimados por todos. 

O diretor Anderson contribuiu descrevendo a importância do Projeto Quilombos 

nesse cenário de construção, destacou ainda o tempo curto de execução do Projeto e a 

necessidade das comunidades a serem contempladas de fato se encaixarem no perfil do 

Projeto para o alcance dos resultados estimados, ou seja, titulações. Para tanto, reforça a 

importância do engajamento da Mesa Quilombola nesse processo, reafirmando que o 

ITERMA se coloca totalmente aberto ao diálogo para receber sugestões e críticas para 

aprimoramento dos trabalhos.  

A coordenadora Anny informa que a presente reunião de apresentação do 

Projeto já estava prevista para ocorrer no planejamento, haja vista que o componente 5, 

“Divulgação, Monitoramento e Avaliação do Projeto” compreende essa ação junto a 

Mesa Quilombola. Na XVI reunião ordinária da Mesa, no dia 23 de fevereiro do 

decorrente ano, ficou acordado que a reunião de apresentação do Projeto seria realizada 

no dia 26 de fevereiro, mas esta foi remarcada para o dia 01 de março, devido à 

solicitação de adiamento por membros representantes da sociedade civil. Com isso foi 

indicado pela Comissão um prazo para leitura do Projeto (encaminhado no dia 25 de 

fevereiro) para envio de sugestões e críticas da proposta. Diante dos curtos prazos de 

execução do Projeto não seria possível adiar novamente a reunião, embora seja possível 

agendar nova data para apresentar o Projeto aos membros que não puderam estar 

presentes nesta ocasião. 

Em sequência a assessora jurídica Mônica Borges iniciou a apresentação do 

Projeto, descrevendo os tópicos: a) proponente; b) objetivo geral; c) objetivos gerais; d) 

justificativa; e, e) componentes, metas e resultados específicos. Dando andamento da 

apresentação, Anny explicou os tópicos: f) público-alvo;g) área de atuação; h) critérios 

de escolha das microrregiões; I) critérios adotados para as comunidades; J) atividades; l) 

cronograma de execução de atividades; m) ricos ao cumprimento dos prazos; n) estudo 

orçamentário preliminar; o) quadro geral orçamentário e p) atividades em curso. Com o 

fim da apresentação foi aberta a palavra para os presentes. 



Diante do exposto, a membra Luciene questionou a respeito do prazo de 

finalização de análise das comunidades que serão comtempladas pelo Projeto, 

considerando o curto tempo de execução do Projeto. Em esclarecimento Anny informou 

que estão acontecendo entrevistas virtuais com os presidentes de associações com 

aplicação de questionário, que em princípio a meta é findar até o dia 30 de abril. 

Contexto em que a comissão irá encaminhar as informações coletadas para análise da 

diretoria de recursos fundiários, também deverá acontecer vistoriais em campo para 

avaliação da situação fundiária, de modo a concretizar o fim dessa etapa. 

A membra Wilma questiona quais as etapas que estão sendo executadas no 

momento. Anny descreve as atividades que estão em curso por componente, a saber: 

a)“Componente 1- fortalecimento institucional”: a compra dos recursos materiais já 

estão em curso por meio de processos de licitação; b) “Componente 2- Identificação e 

Reconhecimento dos Territórios Quilombolas”, estamos realizando reuniões com 

professores universitários para avaliação de interesse em atuar no Projeto e estabecer 

convênio com as Instituições, também já escrevemos uma proposta de termo de 

referência para as tratativas institucionais; c) “Componente 3- Demarcação dos 

territórios” já estamos prontos para iniciar os trabalhos, pois o ITERMA irá fazer um 

aditivo aos contratos já estabelecidos com as empresas licitadas anteriormente; d) 

“Componente 4- Qualificação técnica dos colaboradores” ainda não temos nada 

programado e no e) “Componente 5- Divulgação, Monitoramento e Avaliação do 

Projeto” a primeira ação inicia com a presente reunião de apresentação do Projeto. 

 A membra Cláudia Neta da CEIRMA parabenizou a condução da reunião e a 

apresentação do Projeto, estimando sucesso nos trabalhos. Fala que contemplou o 

senhor Celso do Território de Boa Vita em Rosário afirmando que todas as suas dúvidas 

foram sanadas com a apresentação. 

 

 

Dos encaminhamentos finais 

 

       Nada mais havendo a registrar, a reunião virtual foi encerrada agradecendo a 

presença dos membros e participantes que contribuíram com esta reunião extraordinária 

da Mesa Quilombola. Eu, Anny da Silva Linhares, coordenadora da Comissão de 

Territórios Tradicionais, digitei a presente Ata. 

 

 


