
ESTADO DO MARANHÃO 

INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS DO MARANHÃO 

DIRETORIA DE RECURSOS FUNDIÁRIOS 

COMISSÃO DE TERRITÓRIOS TRADICIONAIS 

 

ATA DA DÉCIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA MESA 

QUILOMBOLA PARA QUESTÕES FUNDIÁRIAS E AGRÁRIAS  DO 

ITERMA 
 

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril 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, a 

técnica administrativa Ana Beatriz Cutrim Estrela, a assessora jurídica Mônica 

Borges e a analista administrativa Laissa Pâmela Reis. 

 

Na condição de membros da mesa estiveram presentes 

Representando o Centro de Cultura Negra (CCN) a membra Célia Cristina da 

S. Pinto; 

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

Wilma Maria Martins Pereira; 

Representando a União das Comunidades Quilombolas do Município de 

Anajatuba (UNIQUITUBA) a membra Eliane Frazão; 

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 
  

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

Leudiane presidente da Associação Comunitária do Quilombo de São José em 

Guimarães;  

 

 

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 

 

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 

XVII Reunião Ordinária, o que foi aprovado pelos presentes, com a ressalva de que 

fosse alterada a informação de que Renata Reis, assessora jurídica do Movimento 

Interestadual das Quebradeiras, fosse identificada como membra suplente e não como 

participante como bem observou a Secretária Luciene Figueiredo.  

Em sequencia a mesma questionou sobre o andamento do processo 

administrativo de Sesmaria do Jardim em Matinha. Em resposta a coordenação da 

Comissão informou que o ITERMA estava aguardando um posicionamento da Casa 

Civil, onde o processo tramitava no momento.  

Dentre os informativos da Comissão foi apresentada a nova integrante da 

Comissão de Territórios Tradicionais, Laisse Pâmela Reis, bacharel em direito e analista 

administrativa, dentre suas funções administrativas estará atuando no levantamento 

cartorial do Diagnóstico de Identificação e Reconhecimento dos Territórios 

Quilombolas.   

O Projeto Quilombos: regularização fundiária dos territórios quilombolas no 

Estado do Maranhão foi apresentado pelas assessoras Mônica Borges e Anny Linhares 

com o suporte de um slide que foi exposto na sala virtual de modo a facilitar a 

comunicação das informações.  

Com a palavra, a membra Maria do Rosário relatou que gostaria de falar sobre a 

fala do Diretor Anderson Pires que na reunião anterior explicou que o valor do recurso 

do Projeto Quilombos não será destinado para territórios em situações graves de 

conflito, mas na sua opinião atualmente todas as comunidades se encontram em 

conflito. Por isso, gostaria que fosse analisado a situação de modo geral, não 

concordando que o recurso seja destinado somente para comunidades que não tem 

conflito. Além disso, questionou a Mônica a respeito dos recursos do projeto destinados 

para eventos se o valor não poderia ser investido em outras frentes de trabalho em 

regularização. 

Anny Linhares respondeu que reconhece a situação de conflitos que muitos 

quilombos enfrentam mas que pela natureza do processo, com curto prazo e sem rubrica 

destinada para desapropriação, uma estratégia adotada foi observar processos em que a 

situação fundiária é “mais favorável”, sem desconsiderar as problemáticas que todos 

enfrentam. Na questão dos eventos explicou que os mesmos são direcionados para o 

monitoramento e avaliação do Projeto. 

A membra Célia Cristina Pinto comenta que foi contemplada pela Dona Rosário 

com relação aos territórios em conflito e questiona se é possível comtempla-los com 

algumas etapas do processo através do recurso, também questiona se os processos 

atualmente em tramitassão prioritária seguirão dessa forma. 



O presidente Junio Verde dar suas boas vindas e informa que o ITERMA está 

em buscando dar maior celeridade aos processos através do Projeto, trabalhando com 

empresas pra fazer o georreferencimento e tentando celebrar convênio com as 

universidades públicas para elaboração de peças do diagnosticos das comunidades, 

reconhece ainda ainda que as comunidades já esperam a muito tempo e que é preciso 

avançar . 

Mônica responde a membra Célia informando que o Projeto não tem como 

objetivo necessarimante atuar nos processos prioritários (que continuaram a ser 

trabalhados por nossa equipe), mas será um braço direto da Mesa. Inicialmente foi 

realizada buscas no nosso acervo de processos, reuniões virtuais com os representantes, 

fizemos análises preliminares na malha fundiária e iremos em campo para fazer 

vistorias de modo a identificar pelos critérios técnicos as comunidades que serão 

contempladas. Entende ser paradoxal não contemplar as comunidades em conflitos 

latentes, mas o Projeto tem algumas metas que precisam ser alcançadas dentro do prazo 

estipulado, haja vista que a origem do recurso é federal.    

A membra Luciene, contribuiu reforçando a fala de Mônica, comentando a 

importancia de observar critério e prazos, além disso, destaca que é importante também 

agir na prevenção de conflitos, já que em muitos quilombos que hoje estão em situações 

conflituosas no passado o cenário era outro. Por fim, destacou que o Governo do 

Maranhão está trabalhando na captação de novos recursos, a exemplo do FIDA, que 

surgiu através de uma doação para o estado e que será destinado para a Amazonia 

Legal, outros recursos também irão contemplar o Programa Maranhão Quilombola 

coordenado pela Secretaria Extraordinária da Igualdade Racial, que dentre o eixos de 

atuação compreende a regularização fundiária. 

  

Dos encaminhamentos 

 

1. Cronograma de atendimento das atividades; 

2. Enviar para Dona Célia a lista de contato das lideranças; 

 

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

presença dos membros e participantes que contribuíram com esta reunião ordinária da 

Mesa Quilombola para Questões Agrárias e Fundiárias. Eu, Anny da Silva Linhares, 

coordenadora da Comissão de Territórios Tradicionais, digitei a presente Ata. 
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