
ESTADO DO MARANHÃO 

INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS DO MARANHÃO 

DIRETORIA DE RECURSOS FUNDIÁRIOS 

COMISSÃO DE TERRITÓRIOS TRADICIONAIS 

 

ATA DA DÉCIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA MESA 

QUILOMBOLA PARA QUESTÕES FUNDIÁRIAS E AGRÁRIAS  DO 

ITERMA 

Aos 18 (dezoito) dias de agosto de 2021, quarta-feira, às 14h, na 

plataforma virtual Google Meet, ocorreu a décima nona 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 presidente Júnior Verde, 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, a técnica administrativa Ana Beatriz Cutrim Estrela, o 

assessor jurídico Carlos Henrique, analista administrativa Laissa Pâmela Reis e as 

estágiarias Rosângela Pinheiro e Iêda Maria Silva. 

Na condição de membros da mesa estiveram presentes 

Representando a União das Comunidades Quilombolas do Município de 

Anajatuba (UNIQUITUBA) a membra Eliane Frazão. 

Representando a Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação 

Popular – SEDIHPOP a membra Amanda Costa. 

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

Wilma Maria Martins Pereira. 

Representando a Secretaria de Agricultuta Familiar (SAF) a membra Luciene 

Dias Figueredo. 

Representando o Território Quilombola Sesmaria do Jardim, Maria do Rosário 

Costa Ferreira.  

 

Na condição de participante/ouvinte da mesa estiveram presentes 

 

O senhor Celso Gaspar do Território Quilombola Boa Vista, Município de 

Rosário. 

A senhora Leudiane Melo do Território Quilombola de São José, Município de 

Guimarães. 

O senhor Paulo Sabá, Assessor do Deputado Zé Inácio. 

Da Pauta 

1- Abertura; 

2- Leituradosúltimosencaminhamentos; 

3- InformesdaComissãodeTerritóriosTradicionais 

4- Informesdas Secretarias deEstado; 



5- AberturadefalaparaosmembrosdaMesaQuilombola; 

6- Encaminhamentosfinais; 

7-Encerramento 

Das disposições iniciais 

 

A coordenadora Anny Linharesdeu início à reunião dando boas-vindas aos 

presentes na sala virtual. A reunião 

teveiníciocomaleituradosencaminhamentosdaXVIIIReuniãoOrdinária. Em sequência o 

DiretordeRecursosFundiários AndersonPires iniciou sua fala cumprimentando a todos e 

informando sobre a futura mudança da sede do ITERMA,onde haverá mais espaçotanto 

para realização das reuniões da Mesa Quilmbola quanto para atendimento das 

comunidades com a ampliação da sala da Comissão de Territórios Tradicionais, além 

disso informou que haverá a Sala da Cidadania onde terão um acolhimento especial até 

receberem o atendimento. 

Após a leitura dos encaminhamentos da reunião anterior e aprovação da ata foi 

dado seguimento aos informativos da Comissão,iniciando pela nova composição da 

equipe com o ingresso deCarlos Henrique Duarte Paiva Gomes, bacharel em direito, que 

dentre as funções administrativas estará atuando com enfoque no levantamento cartorial 

que compõe o Diagnóstico de Identificação e Reconhecimento dos Territórios 

Quilombolas, também estão contribuindo temporariamente com os trabalhos, as 

estágiarias Rosangela Pinheiro e Ieda Maria Silva do Curso de Ciências Sociais da 

Universidade Federal do Maranhão. 

Dando continuidade à pauta da reunião, a Coordenadora Anny Linhares 

destacou os trabalhos feitos pela comissão no últimos meses.A respeito doProjeto 

Quilombos: regularização fundiária dos territórios quilombolas no Estado do 

Maranhãofoi notificadoque já foram realizadas duas capacitações para os servidores, a 

primeira foi o minicurso sobre análise de documentos cartoriais em parceria com a 

Escola de Governo, ministrado pelo Advogado George Henrique Melo dos Reis, a 

segunda capacitação ocorreu através de uma palestra sobre Desapropriação por Interesse 

Social e Acesso ao Crédito do Programa Nacional de Reforma Agrária pelo servidor 

Antonio Santos Oliveira do INCRA. Pelo Projeto também já foram licitados materiais, 

equipamentos e móveis para fortalecimento institucional. 

Sobre o Projeto ainda foi informado que houve reunião do presidente do 

ITERMA com Natalino Salgado, reitor da UFMA, para celebração de convênio para 

elaboração de peças técnicas do Diagnóstico de Identificação e Reconhecimento dos 



Territórios Tradicionais. No tocante as comunidades contempladas a Comissão fez um 

levantamento inicial de 29 comunidades e entrevistou as lideranças, houve reuniões 

locais de mobilização e vistorias, após análise dos resultados pelaDiretoria de Recursos 

Fundiários foram selecionadas 15 comunidades, sendo duas classificas no cadastro 

reserva. 

Sobre o andamentos dos processos a coordenadora da Comissão informou 

ainda que estão prontos os levanatamentos fundiários de São Roque, Cupaúba e Teso 

Grande do Município de Anajatuba, elaborados pelo engenheiro agrônomo Nonato 

Pires. Para auxiliar no andamento do processo administrativo de São Benedito dos 

Colocados foi desenvolvido pelas estagiárias citadas a Oficina História e Memória na 

sede do Instituto contando com a presença de três lideranças quilombolas, guardiões da 

meméria coletiva do Território. Ademais foi explanado que os levantamentos cartoriais 

de Boa Vista (Município de Rosário) e São Benedito dos Colocados (Município de 

Codó) está em fase final de escrita pela equipe técnica.  

A coordenadora também informou que houve ação de mediação junto ao 

Território de Ramal do Quindíua em Bequimão com relação à obra da ponte com 

celebração de acordo. A respeito do processo administrativo de Axuí, houve a abertura 

do processo de arrecadação sumária da área correspondente ao Município de Santa 

Helena. Por fim, houve reunião no Quilombo de São Benedito em Serrano para 

definição da categoria de regularização para andamento do processo.  

Passando a palavra para as secretarias de estado que compõem a Mesa e 

demais, a senhora Eliane pediu a palavra e solicitou agilidade no processo da cessãode 

uso de uma área no Quilombo São Pedro para construção de uma escola. A Secretária 

Luciene Figueiredo da SAF comentou que nesta mesma tarde, a partir das 16 horas 

haverá reunião sobre processos de validação do Cadastro Ambiental Rural com a 

promotora Eliane Moreira do Estado do Pará convidando a todos para participar. 

Aproveitando o ensejo, o senhor Celso Gaspar do Território Quilombola Boa Vista, 

Rosário, questionou sobre a validação do CAR e a secretária solicitou as informações 

do ITERMA para auxiliar a SAF nesse processo de validação nos territórios 

quilombolas, haja vista que a validão é fundamental para o acesso de políticas 

ambientais. 

A membra Wilma da SEIR informou sobre a publicação de uma portaria 

conjunta, a nível de estado, tendo como objeto a identificação e o mapeamento das 

comunidades de matriz africana e de terreiro e também informou que a SEIR irá atuar 



com a certificação de autodefinição das comunidades quilombolas de modo a 

contemplar as comunidades que almejam acessar políticas públicas estaduais. A respeito 

do informado Dona Rosário, representante do Território Sesmaria do Jardim, solicitou 

as informações sobre a certificação de autodefinição.  

O Senhor Paulo Sabá, comentou sobre o saco do Tabuleirão em que o Serviço 

Florestal Brasileiro esteve na comunidade para fazer o CAR e estão preocupados com a 

questão dos limites e sobreposições e o lançamento no SIGEF. A coordenadora Anny 

informou que é preciso observar os limites do território quilombola conforme o 

entendimento da comunidade e posteriormente haverá o processo de validação 

conforme explicou a secretária Luciene. Não havendo mais intervenções foi elencado os 

encaminhamentos finais. 

  

Dos encaminhamentos 

 

1. Denunciar desmatamento em São Roque junto a Secretaria de estado do 

Meio Ambiente- SEMA; 

2. Dona Rosário solicitouas informações sobre a documentação necessária 

para a certificação de autodefinição das comunidades quilombolas; 

3. Divulgação do cronograma de atividades da Comissão e Projeto 

Quilombos; 

4. Divulgação da lista das comunidades contempladas com o Projeto 

Quilombos; 

5. Repassar o levantameno cartorial para a SAF validar o CAR de Boa Vista 

em Rosário; 

6. Próxima reunião será presencial dia 26 de outubro. 

 

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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