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AJUDA MEMÓRIA 

1. Participantes: 

 

Nome Instituição 

1 Rita Paula dos Santos Ferreira Associação Aroeira 

2 José Maciel Nunes de Oliveira FEPEAL 

3 Manoel Uilton dos Santos Indígena Tuxá 

4 Sônia Lima Santana FUNAI 

5 Cícera Leal Cabral Indígena Pankará 

6 Vilma Martins Veloso Federação dos Pescadores de Minas Gerais 

7 Arnaldo Alves da Silva Colônia de Pescadores Z39 

8 Sandra Maria da Silva Andrade Quilombolas CBHSF 

9 Amílton Vitorino Gonzaga CONAQ 

10 José Carlos Peregrino INCRA 

11 Francine Cavalcanti SPU/BA 

12 Isabela Santos do Amaral MP-BA/NUSF 

13 Adriano Salles Costa CPPCT/SEPROMI 

14 Ana Cristina da Silveira Agência Peixe Vivo 

15 Manoel Vieira de Araújo Junior Agência Peixe Vivo 

 

O Sr. Maciel Oliveira deu as boas vindas a todos e iniciou a reunião justificando a retirada da 

análise da Deliberação da CTCT da pauta da última reunião Plenária ocorrida em Paulo Afonso/BA. 

Assim, foi iniciada uma discussão sobre o assunto e todas as considerações e alterações na 

Deliberação, sugeridas pelos membros da CTCT, foram anotadas e serão incorporadas a mesma, 

entrando na pauta da próxima reunião Plenária do CBHSF. Após o encerramento da discussão sobre 

a Deliberação, o Sr. Manoel Uilton disse que era necessário dar mais visibilidade a CTCT e sugeriu 

que a Câmara possa propor ações para o CBHSF. Os membros da CTCT concordaram com o 

mesmo e ficou definido que será redigido um inciso VIII no Art. 1º da Deliberação com o seguinte 

teor: recomendar a DIREX que intervenha nas demandas apresentadas pela CTCT. O Sr. Maciel 

Oliveira sugeriu que na próxima reunião da CTCT se faça uma proposta de alteração do RI/CBHSF 

para que a Câmara possa ter uma “composição fechada” nos mesmos moldes da CTAI. A Sra. 

Cícera Cabral lembra a todos sobre a possibilidade de indicação de representantes que não sejam 

membros do CBHSF. Também foi discutido e acordado pelos membros da CTCT que nas próximas 

reuniões sejam convidados representantes da APOINME e de comunidades de fundo/fecho de pasto 

e geraizeiros. Ficou definido que a articulação para a realização do convite do representante de 

fundo/fecho de pasto deverá ser feita com a Articulação Popular de Fundo/Fecho de Pasto da Bahia.  

Também foi sugerido que se faça contato com o Sr. Valdivino. Logo depois, a minuta da última 
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reunião da CTCT foi aprovada. Em seguida, a Sra. Cícera Cabral solicitou a Agência Peixe Vivo 

mais detalhes com relação a hospedagem de representantes das câmaras nas diversas reuniões.  

Depois se iniciou o processo de eleição do Coordenador e Secretário da CTCT. Inicialmente, dois 

candidatos se habilitaram para concorrer a coordenação da CTCT: O Sr. Manoel Uilton e a Sra. Rita 

Paula Ferreira. Os dois candidatos fizeram suas considerações (1º Sr. Manoel Uilton e 2º Sra. Rita 

Paula Ferreira). A Sra. Sandra Maria Andrade disse que as comunidades tradicionais estão passando 

por retirada de seus direitos e que neste momento seria importante reforçar a luta. Disse também 

que os povos indígenas e quilombolas estão lutando juntos há muitos anos e sugeriu que todos 

votassem no Sr. Manoel Uilton. Após mais considerações, foi aberta a votação e o Sr. Manoel 

Uilton foi eleito Coordenador com 7 votos. A Sra. Rita Paula Ferreira recebeu 2 votos. Para o cargo 

de secretário, houve a candidatura da Sra. Rita Paula Ferreira e a mesma contou com a defesa do Sr. 

Arnaldo Alves da Silva, que declarou voto na mesma. Sem oposição ao cargo se secretário, a Sra. 

Rita Paula Ferreira foi eleita por unanimidade. Após isso, a Sra. Luciana Khoury fez uma 

apresentação sobre as comunidades tradicionais na bacia do São Francisco e os desdobramentos da 

FPI. Em seguida, o Sr. Manoel Uilton sugeriu apoio da FPI para o povo Tuxá em Morrinhos/BA, 

uma vez que os mesmos estão perdendo suas terras em decorrência da invasão de Ciganos.  A Sra. 

Luciana Khoury sugeriu a criação de uma comissão da CTCT para participação na FPI, falou que o 

foco do MPE/BA com relação as comunidades tradicionais deve ser a regularização fundiária, 

solicitou apoio do CBHSF ao CBH do Rio Corrente e sugeriu que a CTCT se debruce sobre os 

assuntos relacionados a conflitos e violência no campo. A Sra. Cícera Cabral perguntou quando se 

iniciaria a FPI em Pernambuco. O Sr. Maciel Oliveira falou que terá uma reunião com a 

Procuradoria do estado para tratar desse assunto. A Sra. Sandra Andrade perguntou sobre a FPI no 

estado de Minas Gerais. O Sr. Maciel Oliveira disse que já houve a 1ª edição, porém ainda não teve 

equipe de comunidades tradicionais, porém na próxima edição em MG essa equipe já terá sido 

formada. Após mais discussões, iniciou-se um debate sobre a realização do I Seminário dos 

Pescadores Artesanais da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. O Sr. Manoel Uilton perguntou 

sobre a frequência do Seminário Indígena, que, segundo ele, deveria ocorrer anualmente e disse que 

os seminários devem, necessariamente, ter encaminhamentos concretos. O Sr. Maciel Oliveira disse 

que irá se reunir com as representações dos pescadores na bacia do São Francisco, que a próxima 

reunião da CTCT deveria ter como ponto de pauta o início da discussão sobre os seminários 

indígena e quilombola e solicitou a aprovação de todos para dar encaminhamento ao seminário dos 
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pescadores artesanais. Sem objeções, o seminário foi aprovado. A Sra. Sônia Santana sugeriu que a 

CTCT apresente a DIREC uma proposta que regulamente a frequência dos seminários relacionados 

aos povos e comunidades tradicionais e que esses eventos entrem no calendário do CBHSF. Sobre o 

8º Fórum Mundial da Água, o Sr. Maciel Oliveira propôs que a CTCT seja representada por 2 

membros e, após discussões, foram indicados a Sra. Cícera Cabral e o Sr. Amilton Gonzaga. A Sra. 

Sandra Andrade solicitou apoio do CBHSF para a disponibilização de 2 ônibus para o deslocamento 

de comunidades tradicionais para participar do Fórum Alternativo Mundial da Água, que ocorrerá 

em Brasília. O Sr. Maciel Oliveira disse que seria necessária a solicitação de apoio ao CBHSF, 

conforme Deliberação CBHSF nº 83/2014 e solicitou o envio da mesma a Sra. Sandra Andrade. 

Após mais algumas discussões e informes, ficou definido que a próxima reunião da CTCT será 

realizada na cidade de Salvador, com previsão inicial de ocorrer no dia 03 de abril. Sem mais nada a 

tratar, o Sr. Maciel Oliveira agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 

 

 

 

 

 

 

        Manoel Uilton dos Santos                                                           Rita Paula dos Santos Ferreira 
    Coordenador da CTCT/CBHSF                                                       Secretária da CTCT/CBHSF 
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