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(Reunião presencial em Penedo-AL e transmitida via videoconferência, no horário de 09h às 12h)   

Aos vinte e três 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 
Indígena (Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Pernambuco e Sergipe) para 3 
eleição dos membros do CBH São Francisco (Gestão 2021–2025).  A plenária ocorreu 4 
presencialmente com um público reduzido e foi transmitida pela plataforma YouTube, em 5 
razão das medidas de prevenção ao contágio e propagação da Covid-19. A plenária foi 6 
conduzida pelo coordenador Rafael A. Miranda Avelar de Freitas, membro da Comissão 7 
Eleitoral, com a participação de José Maciel Nunes de Oliveira, vice-presidente do CBHSF e 8 
apoio de Manoel Vieira de Araújo Júnior e Rúbia Santos Barbosa Mansur, da equipe da 9 
Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo – Agência Peixe Vivo. O coordenador abriu a 10 
plenária convidando os representantes indígenas membros do comitê Cícera Leal Cabral, 11 
representante da Comunidade Indígena Pankará, Itacuruba/PE; Manoel Uilton dos Santos, 12 
representante da Comunidade Indígena Tuxá, Rodelas/BA e Celso Celestino da Silva,13 
representante da Comunidade Indígena Xukuru Kariri, Palmeira do Índios/AL, para fazer 14 
parte da mesa. Em seguida Rafael A. Miranda Avelar de Freitas, membro da Comissão 15 
Eleitoral, abriu oficialmente a plenária e passou a palavra para José Maciel Nunes de 16 
Oliveira, que fez as saudações iniciais falando como normalmente são feitas as plenárias 17 
indígenas e de toda a sua importância. Justificou a necessidade dessa eleição ser presencial 18 
com um público restrito e transmitido pelo canal do youtube e que esse modelo foi adotado 19 
após muitas discussões com a direção do Comitê. Falou também que a Plenária Eleitoral 20 
Indígena é diferente porque os integrantes da comunidade têm a tradição de sentar entre 21 
eles para discutir e decidir quem são os titulares e suplentes que deverão ser indicados, e 22 
logo após  apresentam à mesa os nomes para homologação e cumprimento dos protocolos. 23 
Neste sentido,  esse modelo continuaria sendo respeitado e atendido. Na sequência passou 24 
a palavra para os representantes indígenas, que nas suas falas colocaram que antes de 25 
passarem a palavra aos representantes das comunidades, iriam fazer o ritual indígena 26 
pedindo forças aos encantados para conduzir o processo de forma amigável e de parceria 27 
como sempre foi feito. Convidaram os parentes e iniciaram o ritual. Em seguida foi passada a 28 
palavra para o coordenador da Câmara Técnica de Comunidades Tradicionais do CBHSF, 29 
Manoel Uilton dos Santos – Uilton Tuxá que fez uma exposição geral sobre o último 30 
mandato, apresentando todos os desafios e dificuldades que foram enfrentados, ressaltando 31 
a necessidade de aumentar o número de cadeiras, já que só tem duas vagas de titular e duas 32 
vagas de suplente para representação de todos povos indígenas. Informou também que 33 
outras comunidades tradicionais que estão presentes na bacia não têm representatividade, 34 
como por exemplo os povos ribeirinhos. O Uilton disse ainda que as comunidades indígenas 35 
também defendiam os interesses desses povos que não tinham uma representação oficial. 36 
Falou também da legitimidade dessas vagas porque são muito importantes para a 37 
conservação das bacias e que precisam ser respeitados como todos os outros segmentos, 38 
permitindo assim a participação ativa em todo o processo decisório, representações que são 39 



PROCESSO ELEITORAL PARA RENOVAÇÃO DO CBH SÃO FRANCISCO (GESTÃO 2021–2025) 

ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA SETORIAL INDÍGENAS (ALAGOAS, BAHIA, DISTRITO FEDERAL, MINAS 
GERAIS, PERNAMBUCO E SERGIPE) 

23 DE JULHO DE 2021 
(Reunião presencial em Penedo-AL e transmitida via videoconferência, no horário de 09h às 12h)   

muito importantes e que dela advém os bons resultados. Ato contínuo a palavra foi passada 40 
para Celso Celestino da Silva – Xukuru Kariri, que falou brevemente sobre o mandato. Em 41 
seguida a palavra foi passada para  Cícera Leal Cabral – Pankará que concordou com o 42 
pronunciamento de Manoel Uilton dos Santos – Uilton Tuxá e disse que os representantes 43 
não querem simplesmente ir para as reuniões, sentarem na cadeira, ouvirem pessoas 44 
falando e levantando o crachá dizendo sim ou não, que eles precisam do espaço para opinar 45 
e dialogar sobre as demandas não só dos povos da região que eles representam mas sim de 46 
todos os povos indígenas, de todas as comunidades nacionais e de todos os povos da bacia 47 
que também passam pelas mesmas dificuldades que o povo indígena passa. Falou que fez o 48 
melhor no seu mandato, na medida do que foi possível fazer, e espera que tenham mais 49 
espaço no comitê e que eles são os povos que por direito representam a bacia e a defendem 50 
do sucateamento do rio, protegendo daqueles que querem “sugar o restinho de vida” que o 51 
rio ainda tem. Foi colocado também que na última reunião da CTCT, onde estiveram  com 52 
José Maciel Nunes de Oliveira, demandaram um espaço, um projeto, um recurso que fosse 53 
específico para as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas e para as 54 
comunidades tradicionais nacionais, e disse que naquele momento gostaria de saber o que 55 
José Maciel Nunes de Oliveira tinha a dizer sobre essas demandas. Concordou também com 56 
a fala de Manoel Uilton dos Santos – Uilton Tuxá, que seria muito importante e justo o 57 
processo de recondução porque não tiveram tempo de fazer nem metade do que gostaria 58 
de ter feito. Falou ainda da urgência da instalação da Câmara Técnica, passando em seguida 59 
a palavra para José Maciel Nunes de Oliveira,  que falou da importante participação dos 60 
representantes dos povos indígenas e sobre o histórico do processo de aumento das vagas 61 
disponibilizadas para as comunidades. Esclareceu que a segunda vaga para titular e para 62 
suplente do segmento Quilombolas, na verdade, é para todas as comunidades tradicionais 63 
da bacia e que seria importante uma mobilização para que nas próximas eleições outras 64 
comunidades pudessem participar. Informou que o processo citado, para o edital específico 65 
para as comunidades,  já está em processo avançado, inclusive já tem uma rubrica e estão 66 
trabalhando em uma minuta que deve ser apreciada pela próxima CTCT.  José Maciel se 67 
comprometeu a dar andamento ao processo. Comentou também que já tinha conversado 68 
com os membros do Comitê e que uma vez disponibilizado o edital qualquer liderança 69 
poderá participar, e ainda que o titular pode indicar e evitar que membros de outros 70 
segmentos estejam representando outros interesses. É importante acompanhar. Ressaltou a 71 
importância da articulação prévia entre eles, para garantir que os espaços sejam ocupados 72 
por representantes legítimos das povos e comunidades tradicionais, ou órgãos que 73 
realmente vão contribuir com a CT. Justificou também os motivos de desenvolverem esses 74 
processos de uma maneira diferente das vias normais, não porque os povos indígenas 75 
queiram ser tratados de maneira diferente, e sim porque merecem realmente serem 76 
tratados de uma forma diferenciada. Ao longo dos anos se percebeu que a maioria das 77 
Comunidades Tradicionais Nacionais não conseguem acessar os projetos do comitê pelas 78 
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vias usadas, e citou algumas comunidades que não conseguiram participar de alguns 79 
projetos por este motivo. Ressaltou também a importância das comunidades estarem unidas 80 
em relação ao projeto para que se consiga dar andamento à execução, ressaltando que a 81 
Diretoria não interfere em discussões e articulações internas da comunidade. Justificou o 82 
baixo rendimento no último ano, devido à pandemia, e salientou que agora é que estão 83 
retornando os processos. José Maciel se  colocou como um defensor das comunidades 84 
indígenas e tradicionais. Falou da legitimidade das reivindicações e espera que as Câmaras 85 
Consultivas funcionem. Sugeriu que as comunidades participem também das reuniões 86 
públicas das CCRs. Fez as considerações finais e sugeriu que as lideranças ali presentes se 87 
reunissem e decidissem, sem nenhuma interferência do comitê, quais seriam os 88 
representantes, e a mesa aguardaria a decisão. Os representantes se dividiram em dois 89 
grupos: um com Bahia e Minas Gerais e o outro com Alagoas, Pernambuco e Sergipe. Após 90 
o período de discussão e tomada de decisão, o coordenador homologou o resultado com os91 
nomes escolhidos de forma consensual pelos representantes das comunidades presentes. 92 
Foram eleitas como titulares a Comunidade Indígena Tuxá, Rodelas/BA e a Comunidade 93 
Indígena Pankará, Itacuruba/PE, e a Comunidade Indígena Xacriabá e a Comunidade 94 
Indígena Kalancó como suplentes. Ato contínuo, o coordenador fez os agradecimentos e 95 
encerrou a reunião.96 

97 
Anexa à ata, lista de habilitados sinalizando presenças e ausências e planilha de votação com 98 
as candidaturas e apuração dos votos. Para finalizar, o representante da Comissão Eleitoral 99 
orientou sobre a forma e o envio do ofício de indicação dos representantes das instituições 100 
eleitas, além de informar que a plenária de posse será realizada nos dias 15 e 16 de 101 
setembro de 2021, formato ainda a decidir. Nada mais a tratar, o coordenador agradeceu a 102 
presença de todos e encerrou a plenária. 103 

104 
Anexo – Planilha de credenciamento e votação 105 

106 



Titular Aldeia Tuxá/BA Aldeia Pankará/PE
Suplente Aldeia Xakriabá/MG Aldeia Kalancó/AL

PLENÁRIA ELEITORAL - INDIGENA








