
PROCESSO ELEITORAL PARA RENOVAÇÃO DO CBH SÃO FRANCISCO (GESTÃO 2021–2025) 
ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA SETORIAL QUILOMBOLAS (ALAGOAS, BAHIA, GOIÁS, MINAS 

GERAIS, PERNAMBUCO E SERGIPE) 
22 DE JULHO DE 2021 

(Reunião presencial e transmitida via videoconferência, no horário de 09h às 12h).  

Aos vinte e dois dias do mês de julho de 2021, às 09 horas, estiveram reunidos os candidatos 1 
habilitados ao processo eleitoral para a realização da Plenária Setorial do Segmento 2 
Quilombolas (Alagoas, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco e Sergipe) para eleição dos 3 
membros do CBH São Francisco (Gestão 2021–2025). A plenária ocorreu presencialmente, 4 
com um público reduzido em razão das medidas de prevenção ao contágio e propagação da 5 
Covid-19. A plenária foi conduzida por Rafael A. Miranda Avelar de Freitas, membro da 6 
Comissão Eleitoral, com a participação de José Maciel Nunes de Oliveira, vice-presidente do 7 
CBHSF e apoio de Patrícia Prado Cabral Souza, membro da Comissão Eleitoral e Manoel 8 
Vieira de Araújo Júnior e Rúbia Santos Barbosa Mansur, da equipe da Agência de Bacia 9 
Hidrográfica Peixe Vivo – Agência Peixe Vivo. A pauta da plenária foi a seguinte: 10 
apresentação dos objetivos da plenária; explicações sobre as normas de condução da 11 
Plenária Eleitoral; informações sobre as habilitações do segmento desta plenária setorial. O 12 
coordenador abriu a plenária e passou a palavra para José Maciel Nunes de Oliveira, vice-13 
presidente doCBHSF, proferir as palavras iniciais, que falou sobre a razão do processo 14 
eleitoral dos povos Quilombolas e Indígenas ser presencial, diferentemente da forma como 15 
aconteceu com outros segmentos, justificando ter um público restrito e sendo esse modelo 16 
adotado após muitas discussões com a DIREC/CBHSF e a Câmara Técnica de Comunidades 17 
Tradicionais, que decidiram pelo formato de representação por estado em um encontro 18 
presencial, cumprindo todos os protocolos e que inicialmente estava previsto 60 pessoas, 19 
mas que tiveram de reduzir mais ainda para menos da metade. Falou que o CBHSF é o único 20 
Comitê de Bacias a possuir uma Câmara Técnica de Comunidades Tradicionais, valorizando 21 
assim os povos que defendem o São Francisco e sofrem as ameaças de vários outros 22 
segmentos como agronegócios e barragens, e por isso é importante ter esta câmara e 23 
mostrar a força desses povos que sempre foram valorizados na Bacia do São Francisco. 24 
Falou ainda de possíveis melhorias no futuro e ainda que no último mandato foram 25 
discutidas formas de participação nos projetos pelas Comunidades Tradicionais. Muitos 26 
desses projetos já foram executados por essas comunidades, principalmente pelas 27 
Comunidades Quilombolas em vários estados, predominantemente na Bahia. Falou sobre 28 
projetos realizados,  mesmo quando a competência era de outras esferas, como projetos de 29 
abastecimento de água e construção de estrada, mas pela necessidade e urgência foram 30 
executados pelo CBHSF, com ótimos resultados, e que alguns investimentos que podem 31 
parecer simples atendem a muitas necessidades das comunidades. Maciel comentou sobre a 32 
previsão para esse semestre ou início do próximo, de sair um edital exclusivo para 33 
Comunidades Tradicionais, pretendendo a cada ano ou a cada dois anos ter um projeto 34 
neste perfil. Disse também ser uma das bandeiras da atual gestão o Programa de 35 
Fiscalização Preventiva Integrada, a FPI, e que uma das equipes é de Povos das 36 
Comunidades Tradicionais, ressaltando não ser uma equipe de fiscalização e sim de 37 
identificação situacional com relação às políticas públicas, como abastecimento de água, 38 
saúde pública e demarcações de terra. Finalizou reafirmando o compromisso de continuar 39 
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defendendo as Comunidades Tradicionais. Na sequência, o coordenador passou a palavra 40 
para Sandra Maria da Silva Andrade, que falou que era suplente e por falecimento do titular 41 
assumiu a titularidade e, apesar da pandemia, fez o possível durante o mandato. Falou 42 
também do formato escolhido para a plenária que foi a melhor forma encontrada para o 43 
momento atual. Agradeceu a participação dos presentes e falou da parceria dos membros 44 
presente do CBHSF, exaltando e presteza de Rúbia Santos Barbosa Mansur em atender 45 
todas as solicitações com muita atenção; comentou ainda da dedicação também dos outros 46 
membros da equipe da agência. Em seguida teve uma manifestação dos participantes, com 47 
cantorias. Na sequência o coordenador iniciou o processo de votação e Manoel Ailton R. de 48 
Carvalho pediu a palavra e sugeriu que os participantes se reunissem e decidissem quem 49 
assumiria as vagas de titular e de suplente, mas após algum tempo de discussão os 50 
participantes decidiram por manter o processo de votação. Em seguida, o coordenador da 51 
mesa perguntou a todos sobre quem teria interesse em se candidatar à vaga de titular. 52 
Manoel Ailton R. de Carvalho e Xifronese Santos declararam suas candidaturas à vaga de 53 
titular. Ato contínuo abriu-se o procedimento de eleição para o membro titular, com 54 
apresentação dos candidatos ao pleito e suas respectivas defesas, seguida da votação 55 
individual, sendo eleita Xifronese Santos como titular. Na sequência, Manoel Ailton R. de 56 
Carvalho e Valéria Porto dos Santos se candidataram à vaga de suplente, mas logo em 57 
seguida Manoel Ailton R. de Carvalho desistiu da candidatura e a eleição para suplente foi 58 
por aclamação, sendo eleita Valéria Porto dos Santos. O coordenador passou a palavra para 59 
Sandra Maria da Silva Andrade, que fez os agradecimentos e falou da força das mulheres, 60 
que sempre foram excluídas e da importância da rotatividade dos estados na ocupação das 61 
vagas. Outros participantes também se pronunciaram, enfatizando os problemas e riscos 62 
que as comunidades sofrem no seu dia a dia. O coordenador encerrou o momento da 63 
palavra franca e passou a palavra para José Maciel Nunes de Oliveira fazer algumas 64 
considerações, que disse que estava muito satisfeito em ouvir a participação de todos e na 65 
sua opinião qualquer um deles estava em condições de assumir a vaga e que isso dava uma 66 
sensação de esperança e energia para lutar. Informou ainda sobre alguns processos em 67 
andamento nas comunidade. Xifronese Santos fez seu pronunciamento muito enaltecido 68 
pela responsabilidade que passava a assumir a partir daquele momento. Na sequência, os 69 
eleitos fizeram seus pronunciamentos e agradecimentos. 70 
Foi eleita Xifronese Santos como titular e Valéria Porto dos Santos como suplente. Para 71 
finalizar, o representante da Comissão Eleitoral orientou sobre a forma e o envio do ofício de 72 
indicação dos representantes das instituições eleitas, além de informar que a plenária de 73 
posse será realizada nos dias 15 e 16 de setembro de 2021, formato ainda a decidir. Nada 74 
mais a tratar, o coordenador agradeceu a presença de todos e encerrou a plenária. 75 
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Anexa à ata, lista de habilitados sinalizando presenças e ausências e planilha de votação com 77 
as candidaturas e apuração dos votos.  78 

79 
Anexo – Planilha de credenciamento e votação 80 



Candidatos Suplentes Titular Quilombo Caraíbas CanhobaXifroneze Santos
Xifroneze - quilombo Manoel Ailton Valéria Porto - quilombo Suplente Quilombo Pau Darco e ParatecaValéria Porto dos Santos

1 Antônio João Mendes 1
2 Dilma Santos Marcos 1
3 Edina Correia Oliveira 1
4 Edna da Paixão Santos 1
5 Fabiana Carneiro de Souza 1
6 Joelma Bezerra de França 1
7 Lara Luísa Silva Gomes Franco 1 aclamação
8 Manoel Ailton Rodrigues de Carvalho 1
9 Manuel Oliveira Santos 1

10 Maria Izaltina Silva Santos 1
11 Meirenice Barbosa Silva 1
12 Paula Meire Acacio dos Santos 1
13 Pedro Rodrigues de Oliveira 1 Inscrições de fala
14 Quitéria Vieira dos Santos 1 manuel Oliveira
15 Sandra M. da Silva Andrade 1 Maria Izaltina
16 Sandra Pereira Braga 1 pedro
17 Tannia Aparecida da Silva Oliveira 1 edna da paixao
18 Valeria Porto dos Santos 1 antonio
19 Xifroneze Santos 1 fabiana

18 1 0 paula

Canditados Titularidade
PLENÁRIA ELEITORAL - QUILOMBOLAS

Participantes 








