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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 Cícera Leal Cabral Indígena Pankará 

5 Vilma Martins Veloso Federação dos Pescadores de Minas Gerais 

6 Arnaldo Alves da Silva Colônia de Pescadores Z39 

7 Sandra Maria da Silva Andrade Quilombolas CBHSF 

8 Jorge Izidro Associação Aroeira 

9 Anivaldo Miranda CBHSF 

10 Manoel Vieira de Araújo Junior Agência Peixe Vivo 

 

O Sr. Manoel Uilton deu as boas vindas a todos e declarou aberta a reunião às 10h:00h. Após 

algumas considerações iniciais, a ajuda memória da reunião ocorrida entre os dias 21 e 22/03/2019 

foi aprovada. O próximo ponto a ser discutido, seria o planejamento do próximo Seminário dos 

Povos Tradicionais, porém, o Seminário ficou para ser discutido no período da tarde devido a 

presença do Sr. Anivaldo Miranda. Em seguida, foi discutida a possibilidade de uma maior 

aproximação da CTCT com Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos – MMFDH, 

visando o encaminhamento de algumas demandas. O Sr. Manoel Uilton disse que entrou em contato 

com o Secretário Adjunto da pasta, Sr. Ezequiel, que disse que este seria o momento ideal para esse 

contato, uma vez que a Secretaria estava atravessando uma fase de planejamento. O Sr. Manoel 

Uilton disse que retornaria o contato com o Sr. Ezequiel para verificar a possibilidade de 

encaminhamento de demandas da CTCT para tentar garantir a participação no PPA. Após mais 

algumas discussões, a Sra. Rita Ferreira solicitou espaço para fazer uma apresentação da 

Associação Aroeira sobre as atividades desenvolvidas pela Instituição. O Sr. Jorge Izidro, da 

Associação Aroeira, falou sobre o projeto que está em desenvolvimento visando a formação de 50 

mulheres como Chefs de Ecocozinhas, capacitando-as para a utilização de insumos da região. Após 

a apresentação, foi iniciada uma discussão sobre as atividades da FPI e a importância do programa 

para as Comunidades Tradicionais. Após isso, o Sr. Maciel Oliveira falou sobre o processo eleitoral 

do CBHSF, dando destaque para os locais de realização das plenárias eleitorais, delegações dos 

estados, indicações e disse que a plenária das Comunidades Tradicionais provavelmente seria de 1 

dia e meio. O Sr. Manoel Uilton falou da importância de reforçar a mobilização para garantir a 

mobilização dos Povos Tradicionais de toda a bacia. A Sra. Sandra Andrade solicitou que a Plenária 
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Eleitoral dos Povos Quilombolas não seja realizada no estado da Bahia, uma vez que a mesma já 

ocorreu lá. O Sr. Maciel Oliveira sugeriu o estado de Aracaju e a Sra. Sandra Andrade concordou. 

Sobre a Plenária Eleitoral Indígena, o Sr. Manoel Uilton disse que já existem tratativas a respeito e 

que a mesma deverá ser realizada em Paulo Afonso/BA, por ser uma região central, facilitando a 

acessibilidade e a logística dos que irão participar. Também foram inseridas algumas 

alterações/sugestões já no Termo de Referência do processo eleitoral e, após mais algumas 

discussões sobre o assunto, o Sr. Manoel Uilton falou sobre a insatisfação das Comunidades 

Tradicionais relativa a falta de apoio do CBHSF. O Sr. Maciel Oliveira não concordou e disse que o 

CBHSF tem investido em projetos que contemplam os Povos Tradicionais. O Sr. Maciel sugeriu 

também que no próximo PAP haja uma rubrica de investimentos específica para os Povos 

Tradicionais e solicitou que o assunto fosse pautado na próxima reunião da CTCT. Também foi 

solicitado que fosse incluído como ponto de pauta para a próxima reunião um edital de chamamento 

exclusivo para projetos que contemplem as Comunidades Tradicionais. Após isso, o Sr. Manoel 

Uilton falou sobre a capacitação em Georreferenciamento e Cartografia para os membros da CTCT 

e alguns convidados. Disse que já houve aprovação por parte da DIREX e que mais detalhes serão 

acertados na próxima reunião da CCR Submédio com o Sr. Julianeli Lima. Logo após, a CTCT 

definiu que o Seminário dos Povos Tradicionais sugerido por representantes da UFRPE foi 

cancelado. Sobre o Seminário de Pesca que ocorrerá em Penedo/AL ficou definido que as 100 vagas 

seriam divididas pelos estados da seguinte forma: 10 vagas para Minas Gerais, 15 vagas para Bahia, 

12 vagas para Pernambuco, 15 vagas para Alagoas e 10 vagas para Sergipe. O restante das vagas 

será para convidados e palestrantes. O Sr. Maciel Oliveira ficou responsável por entrar em contato 

com as Federações de pescadores dos estados e solicitar a indicação dos respectivos representantes. 

Após outros debates, ficou definido que a próxima reunião da CTCT ocorrerá em Petrolina e, sem 

mais assuntos a tratar a reunião foi encerrada às 16:00h.  

 

 

Manoel Uilton dos Santos                                                           Rita Paula dos Santos Ferreira 

    Coordenador da CTCT/CBHSF                                                                 Secretária da CTCT/CBHSF 
 


