
ESTADO DO MARANHÃO 

INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS DO MARANHÃO 

DIRETORIA DE RECURSOS FUNDIÁRIOS 

COMISSÃO DE TERRITÓRIOS TRADICIONAIS 

 

ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA MESA 

QUILOMBOLA PARA QUESTÕES FUNDIÁRIAS E AGRÁRIAS  DO 

ITERMA 

 

Aos 22 (vinte e dois) dias de dezembro de 2021, quarta-feira, às 14h, na 

sede do ITERMA, ocorreu a vigésima primeira 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 de Recursos Fundiários, 

Anderson Pires Ferreira, diretor de Assentamento e Desenvolvimento Rural, George 

Melo Aragão, a coordenadora da Comissão de Territórios Tradicionais, Anny da 

Silva Linhares, o engenheiro agrônomo Raimundo Nonato Pires, a técnica 

administrativa Ana Beatriz Cutrim Estrela, o assessor Carlos Henrique Duarte P. 

Gomes e a analista administrativa Laisse Pâmela Reis. 

 

Na condição de membros da mesa estiveram presentes 

 

Associação de Mulheres de Itamatatiua do Município de Alcântara, a suplete 

Mônica Moraes Borges  

Representando o Território Quilombola Sesmaria do Jardim, Município de 

Matinha, a membra titular Maria do Rosário Costa Ferreira; 

Representando a União das Comunidades Quilombolas do Município de 

Matinha (UNIQMAT), o membro titular Paulo Carcio Câmara; 

Representando a União das Comunidades Quilombolas do Município de 

Anajatuba (UNIQUITUBA), a membra titular Eliane Frazão; 

Representando a Secretaria de Estado Extraordinária da Igualdade Racial 



(SEIR), Jeane Gomes Ribeiro substituindo a Wilma Maria Martins Pereira;  

 

Na condição de participantes/ouvintes da mesa estiveram presentes 

 

Valdivino Silva – Terrutório Quilombola de São Benedito dos Colocados do 

Minicípio de Codó; 

Raimundo João Mendes Sampaio – Comunidade São Roque do Município de 

Anajtuba; 

Celso da Cruz Gaspar – Comunidade Boa Vista do Município de Rosário; 

Maria Ribamar da Silva – Comunidade Boa Vista do Município de Rosário; 

Myrna Ferreira – Comunidade Boa Vista do Município de Rosário; 

José de Ribamar Santana Araújo- Município de Anajatuba 

 

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. A reunião teve início com a leitura dos encaminhamentos da XX Reunião 

Ordinária. Em sequência o Diretor de Recursos Fundiários, Anderson Pires,  iniciou sua 

fala cumprimentando os presentes e informou sobre os avanços da Comissão, com 

destaque para a realização do georreferenciamento de nove áreas do Projeto Quilombos, 

trabalho que irá continuar a partir do mês de janeiro nos demais territórios 

contemplados pelo Projeto. Além disso informou que a Comissão já recebeu alguns 

equipamentos  eletrônicos que foram comprados com recursos do Projeto e que as 

atividades seguem também com os processo prioritários. 

O diretor de Assentamento, George Melo Aragão, em sua fala informou que 

estamos em tratativa com o INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária) para celebrar um ACT (Acordo de Cooperação Técnica) com a finalidade de 

beneficiar Comunidades Quilombolas tituladas para obtenção dos Créditos da Reforma 



Agrária: apoio inicial, fomento e fomento mulher. Para tanto, a Comissão elaborou 

planos de trabalho no qual mil e trezentas famílias de quinze comunidades localizadas 

nos municípios de Anajatuba, Serrano, Matinha serão beneficiadas numa “ação piloto”. 

Os planos foram encaminhados ao INCRA no dia dezesseis de dezembro de dois mil e 

vinte um por meio de ofício. 

A coordenadora Anny Linhares explicou que a política de repasse de créditos 

para as comunidades quilombolas existe desde 2018 no INCRA, mas que até o 

momento o INCRA Maranhão não executou essa política para as comunidades 

quilombolas, aliás ainda são poucos os estados em que o INCRA fez o repasse dos 

créditos, mas desde 2019 o ITERMA tenta fechar um ACT para realizar o repasse em 

parceria como faz com os Projetos de Assentamentos Estaduais PE’s.  

A membra Eliane Frazão comprimentou todos da Mesa e relatou que a demora 

do processo de regularização fundiária traz muitas angústias e deixa as comunidades 

quilombolas em situação de ameaça. A membra Maria do Rosário também colocou sua 

angústia com relação a titulação do Território Sesmaria do Jardim que está na 

governadoria. Em resposta, a participante Rosa alertou para a necessidade de união 

entre lideranças comunitárias e organizações representativas para abraçar determinados 

casos que tem repercussões positivas para todos, como no caso de Sesmaria e a 

assinatura do Decreto de Desapropriação por Interesse Social. Dona Eliane contribui 

dizendo que o movimento poderia fazer uma carta solicitando ao governador a 

assinatura. 

Na sequência da reunião houve a leitura dos encaminhamentos registrados na ata 

da reunião anterior e aprovação da mesma, com a apresentação dos trabalhos realizados 

na Comissão no último bimestre:  

a) Finalização do relatório cartorial de São Benedito no Município de Serrano,  

publicação do edital e a previsão de titulação em fevereiro;  

 

b) Houve a finalização do processo de arrecadação de Achuí no Município de 

Santa Helena/Pinheiro, nas próximas semanas será publicado o edital de 

publicidade do processo de regularização; 

 

c) Foi realizada tratativa SEDIHPOP e ITERMA para incorporar a 

Comunidade de Itamatatitua no Projeto Quilombos, contexto em que o 

ITERMA recebeu 300.000 reais para aplicar nos estudos do DIRTQ; 

 

d) Devido a problemas internos na Comunidade de Cocal, Município de Santa 

Helena, o quilombo não fará mais parte do Projeto Quilombos neste 

momento, a pedido das próprias lideranças, com isso houve a incorporação 



da Comunidade Assuntiga I no Município de Anajatuba que tinha ficado 

classificado na reserva. 

 

A membra Maria do Rosário da Comunidade Sesmaria do Jardim, relatou sobre 

a importância de ter uma Comissão Quilombola representativa com funcionário que se 

autodefina quilombola, que também seja instituída a diretoria de regularização dos 

territórios quilombolas, bem como a necessidade de recurso financeiro para subsidiar a 

participação dos membros da Mesa para participar das reuniões ordinárias. 

O representante Valdivino Silva do Território de São Benedito dos Colocados 

do Minicípio de Codó afirmou que o Estado como Instituição está muito longe de 

conceder visibilidade as questões quilombolas.  

O diretor de Assentamento, George Melo Aragão indicou que as organizações 

encaminhassem currículos para análise do ITERMA e que também colocaria em pauta 

junto ao Conselho do Instituto a questão do resurso para participação dos membros da 

sociedade civil nas reuniões da Mesa. 

 

Dos encaminhamentos 

1. Convocavar a SEMA Secretaria de estado do Meio Ambiente para ser 

membra da Mesa; 

2. As reuniões da Mesa do ano de 2022 continuará bimestral; 

3. SEIR irá enviar as informações sobre a documentação necessária para a 

certificação de autodefinição das comunidades quilombolas; 

4. Diretor George irá relatar para o conselho do Instituto a necessidade de 

recurso financeiro para subsidiar a participação dos membros da Mesa para 

participar das reuniões ordinárias e verificar a possibilidade de contratação 

de um funcionário que se autodefina quilombola como foi solicitado por 

um membro da mesa; 

5. Marcar uma reunião com a SEMA para discutir o decreto 36889/2021. 
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