
ESTADO DO MARANHÃO 

INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS DO 

MARANHÃO 

 DIRETORIA DE RECURSOS FUNDIÁRIOS 

COMISSÃO DE TERRITÓRIOS TRADICIONAIS 

 

ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA MESA 

QUILOMBOLA PARA QUESTÕES FUNDIÁRIAS E AGRÁRIAS  DO 

ITERMA 

Aos 22 (vinte e dois) dias de fevereiro de 2022, 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, 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 e a analista administrativa Laissa Pâmela Reis. 

 

Na condição de membros da mesa estiveram presentes 

 

Representando a União das Comunidades Quilombolas do Município de 

Anajatuba (UNIQUITUBA) a membra Eliane Frazão; 

Representando Centro de Cultura Negra do Maranhão (CCN), a membra Célia 

Cristina da Silva Pinto; 

Representando do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu 

(MIQCB), a membra Maria Antônia dos Santos; 

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

Dias Figueredo; 

Representando a Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação 

Popular (SEDIHPOP), a membra Daniela Ferreira dos Reis; 

Representando o Território Quilombola Sesmaria do Jardim, Maria do Rosário 

Costa Ferreira. 

 

Na condição de participante/ouvinte da mesa estiveram presentes 

 

Celso da Cruz Gaspar do Território Quilombola de Boa Vista do Município de 

Rosário; 



Andrea Mota do Território Quilombola de Bom Sucesso do Município de 

Icatú; 

José Domingos do Território Quilombola de Munim Mirim do Município de 

Axixá; 

Ronaldo Pereira do Território Quilombola de Santa Rita do Município de 

Presidente Sarney; 

Luiz Caridade do Território Quilombola de Bem Fica do Município de 

Pinheiro; 

 

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 e justificou a ausência do Presidente Junior Verde e o Diretor Anderson Pires 

devido os mesmos estarem em atividade de campo. A reunião teve início com a leitura 

dos encaminhamentos da XXI Reunião Ordinária com a aprovação da mesma pelos 

presentes. Na sequencia houve apresentação dos trabalhos realizados na Comissão no 

último bimestre, informados na seguinte ordem:  

1- Houve a realização do georeferrenciamento de dez comunidades referente 

ao Projeto Quilombo (Rio Grande, Ramal do Quindíua, Tijuca, Malhada dos 

Pretos, Santa Rita, Bem Fica, Condurus, Rio de Peixe, Deus Bem Sabe e 

Quatro Bocas); 

2- Abertura de processo de arrecadação da Comunidade Quilombola de Rio 

Grande no Município de Bequimão, Deus Bem Sabe no Município de 

Serrano do Maranhão e Conduros no Município de Cururupu; 

3- A comunidade de Rio de Peixe no município de Serrano do Maranhão foi 

identificada através do Georreferenciamento em área da União, uma reserva 

federal chamada de Cururupu. A SPU (Secretária do Patrimônio da União) 

sugeriu que fosse feito um Acordo de Cooperação Técnica (ACT), em que o 

ITERMA enviasse o mapa para que a mesma dasse continuidade no 

processo, através da Concessão de Uso e também faria o TAUS (Termo de 

autorização de Uso Sustentável). O processo irá caminhar juntamente com 

o ITERMA; 

4- A comunida de Munim Mirim no município de Axíxa se encontra 

ínicialmente também na área da União; 

5- Entrega do título de São Benedito no município de Serrano do Maranhão 



está prevista para o mês de março; 

6- Território de Achuí está em processo de contestação e se não houver 

contestação até abril vai ser entregue o título; 

7- Finalização do DIRTQ da comunidade de São Benedito dos Colocados no 

município de Codó. Atualmente o processo está na Procuradoria Jurídica 

para analise da regularidade processual e posteriomente será realizado a 

publicação do edital. 

8- Finalização do relatório do levantamento cartorial de Boa Vista no 

município de Rosário e atualmente a comissão está trabalhando no 

levantamento cartorial das comunidades de São Roque e Cupaúba. 

9- Reunião com lideranças do Quilombo Cedro no município de Santa Rita e 

no mês de março está previsto a execução da reunião de mobilização e o 

levantamento preliminar. 

10- Participação de uma reunião com o Ministério Público Federal com a Dra. 

Anny Caroline, representando o Ministério Público Estadual o Dr Aroldo, a 

Defensoria Pública Estadual o Dr. Jean e o Luís do Instituto Maranhense de 

Estudos Socioeconômicos e Cartográficos (IMESQ). Destacaram várias 

dificuldades que estão enfrentando, falta de informações sobre as 

comunidades e solicitaram esses cruzamentos de dados com alguns órgão 

como o ITERMA, INCRA, COECV, IMESQ, DPE, MPF, MPE e 

SEDIHPOP; 

11- Alguns professores que estão envolvidos no Projeto Quilombo (ainda não 

oficialmente), iniciaram suas atividades em campo em Ramal do Quindiua 

no município de Bequimão com a professora Marivania e a professora 

Viviane em Bom Sucesso em Icatú. 

 

Após a leitura dos informes da Comissão de Territórios Tradicionais, a membra 

Célia informou que gostaria de saber mais informações sobre o Quilombo Rio de Peixe, 

pois no seu conhecimento a comunidade é ciente que está na área da Reserva mas sua 

localização é na “Zona de Amortecimento”, fato que não impediria a regularização 

fundiária pelo Estado.  

A coordenadora Anny Linhares explicou que em reunião com o representante da 

SPU, Coronel Monteiro, a área seria de interesse da SPU e que foi proposto um trabalho 

conjunto entre SPU e ITERMA para regularização da área, contexto em que o ITERMA 

iria repassar o georreferenciamento da área. Todavia, cabe a Consulta Prévia, Livre e 

Informada a comunidade por meio de uma reunião com o SPU e ITERMA sobre os 

instumentos e as modalidades que podem ser adotadas para garantir os direitos da 

comunidade. Um Acordo de Cooperação Técnica foi sinalizado para um trabalho 

conjunto. 

A membra Daniela Ferreira comentou que a SEDIHPOP está atuando de forma 

satisfatória em algumas áreas de competência federal por meio de parceria com o 

Ministério Público Federal juntamente com a SPU, caso que poderia ser repetido em 



Rio de Peixes para dar celeridade ao processo. 

A Coordenadora informou que como esse caso envolve a competência de 

atuação, o ideal seria que a SPU repassasse a área para o Estado para que fosse feita a 

regularização fundiária com o transmissão definitiva da propriedade para a comunidade 

requerente, haja vista que a SPU trabalha com outro arcabouço jurídico. 

A membra Daniela retoma a fala e relata que a SEDIHPOP está reunindo 

informações sobre os territórios tradicionais no Maranhão e  solicita ao ITERMA os 

dados de localização dos territórios quilombolas georreferenciados, pois esta é uma 

medida que visa combater a concessão de licenças ambientais em territórios 

tradicionais, motivo de muitos conflitos no estado.  

A Senhora Antonia questionou o fato da Comunidade Quilombola Cedro em 

Santa Rita não está sendo trabalhada pela Comissão, pois no seu entendimento a 

comunidade teria sido priorizada pela Mesa, que está inércia demostra que nada está 

sendo feito pelo Estado para as comunidades quilombolas. Por fim questiona se o 

Município de Santa Rita foi arrecadado, pois teria conhecimento de que o ITERMA já 

teria arrecadado a área da Vila Fé em Deus.  

A Respeito da arrecadação de Santa Rita, a Coordenadora se comprometeu em 

verificar junto a Comissão de Arrecadação essa informação, pois era preciso pontuar a 

questão da competência de atuação, já que a Vila Fé em Deus é atravessada pela BR 

135. Sobre Cedro, com a obra de duplicação da BR 135 havia uma indicação que o 

INCRA iria atuar com recursos da Frente Parlamentar em áreas quilombolas atingidas 

diretamente, inclusive a comunidade tinha ficado na pendência de atualizar 

informações. Todavia, diante do exposto o caso seria incorporado ao planjetamento.  

Solicitando a palavra, a participante Andrea Mota presidente do Território 

Quilombola de Bom Sucesso do Município de Icatú, solicitou a devolutiva sobre o 

recurso do Projeto Quilombos que foi transferido para a saúde para combate da COVID. 

Anny Linhares relembrou que o ITERMA iniciou a tratativa para o Convênio 

com a UFMA no mês de julho de 2021 estimando celebrar em até quatro meses, mas a 

tramitação do processo na UFMA foi morosa, o Prof. Dr. Antônio Evaldo Barros é o 

coordenador responsável pela tratativa na UFMA. No mês de janeiro houve uma 

tentativa de realizar a contratação do trabalho técnico dos pesquisadores universitários 

por meio da Fundação de Apoio Ao Ensino, Pesquisa e Extensão (FAPEAD). Contudo, 

no ínicio do ano foi decretado estado de calamidade pública pelo Governo do Maranhão 

e o recurso da fonte 133 foi encaminhado para a SAÚDE, conforme o ofício SEGOV 



041/2022. Com isso, o ITERMA está trabalhando na elaboração de um ofício 

informando que o Projeto Quilombos está em andamento e solicitando o retorno do 

recurso. 

No mês de novembro foi autorizado e repassado ao ITERMA, o valor de  

300.000 mil reais, através de uma tratativa das lideranças da comunidade de Itamatatiua 

no município de Alcantâra e a Secretaria de Direitos Humanas juntamente com o Vice 

Governador do Maranhão, esse recurso será destinado para atender a regularização 

fundiária do Território de Itamatatiua, precisamente na elaboração do Diagnóstico de 

Identificação e Reconhecimento do Território Quilombola. Com o fechamento do 

orçamento, a fonte 101 referente ao Tesouro do estado, recolheu o recurso, mas o 

ITERMA está solicitando novamente para executar no exercício de 2022.  

 

Dos encaminhamentos finais 

 

1. Encaminhar para SEDIHPOP os dados de georreferenciamento das 

comunidades quilombolas presentes na malha fundiária do ITERMA; 

2. Realizar Consulta Prévia com a SPU em Rio de Peixe no município de Serrano 

do Maranhão; 

3. Verificação na malha fundiária se a comunidade Vila Fé em Deu no Município 

de Santa Rita passou por processo de arrecadação. 

 

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, revisei a 

presente Ata, a ser aprovada na próxima reunião ordinária. 
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