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AJUDA MEMÓRIA DA REUNIÃO  1 

 2 

Câmara Técnica de Comunidades Tradicionais (CTCT/CBHSF) 3 

Data: 10 e 11 de maio de 2022  4 

Local: Hotel Porto Kaeté – Maceió/AL 5 

Horário: 09h 6 

 7 

Participantes: 8 

Nome 
Instituição 

 

1 Fernanda Cristina Henn Souza de Oliveira AFAF - Associação dos Fruticultores da Adutora da Fonte 

2 Cláudio Pereira da Silva Associação Comunitária Quilombola Lagoa das Piranhas 

3 Ricardo de Campos Colônia de Pescadores Z-12 

4 
Vilma Martins Veloso 

 
FEPAMG - Federação dos Pescadores e Aquicultores do 

Estado de Minas Gerais 

5 Rita Paula dos Santos Ferreira 
IECPS - Instituto de Estudos Culturais, Políticos e Sociais 

do Homem Contemporâneo 

6 Josinaldo Ribeiro da Silva FUNAI/SE 

7 Wilson Simonal dos Santos Piscicultura Itaparica 

8 Manoel Uilton dos Santos Povos Indígenas – Tuxá Rodelas 

9 Avelar dos Santos Júnior UFAL - Universidade Federal de Alagoas 

10 Deivi dos Santos Nascimento Antônio Paiva dos Santos – pesca 
CONVIDADOS/DEMAIS PARTICIPANTES 

16 Manoel Vieira de Araujo Junior Agência Peixe Vivo 

17 Paulo Sérgio da Silva Agência Peixe Vivo 

18 Anivaldo de Miranda Pinto Coordenador da CCR Baixo SF 

19 Luiz Roberto Porto Farias Coordenador da CTIL/CBHSF 

20 Melchior Carlos do Nascimento Coordenador da CTPPP/CBHSF 

 9 

Dia 10 de maio 10 

 11 

1. Abertura e verificação de quórum 12 

Após a verificação do quórum, o Coordenador da CTCT, Sr. Manoel Uilton, abriu a reunião e deu 13 

boas vindas a todos os presentes.  Em seguida, passou a palavra para a Secretária da Câmara, 14 

Sra. Rita Ferreira para a condição dos trabalhos. 15 

2. Aprovação da ajuda memória da reunião realizada nos dias 10 e 11 de março de 2022 16 

Após apresentação da ajuda memória em tela e não havendo nenhuma solicitação de ajustes, a 17 

mesma foi aprovada. 18 

 19 

3. Informes sobre o projeto de Lei nº 4546/2021 20 

Logo em seguida o Sr. Roberto Farias fez um relato sobre os trabalhos realizados pelo Grupo de 21 

Trabalho - GT que se debruçou sobre o PL em questão atendendo a uma solicitação da Diretoria 22 

do CBHSF e explicou do que se trata e quais as possíveis consequências caso o projeto seja 23 

aprovado pela Câmara dos Deputados em Brasília. Após a apresentação, iniciou-se o debate a 24 

respeito do assunto. O Sr. Cláudio Pereira expôs a gravidade da situação e fez uma correlação 25 

com a atividade de mineração no estado da Bahia. Disse que é necessária uma forte articulação 26 

e mobilização para tentar impedir o avanço da tramitação do PL. Disse também que é 27 

importante a participação das Comunidades Tradicionais nas discussões do GT e em outros 28 
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espaços do CBHSF. O Sr. Roberto Farias concordou mas ponderou que o GT foi criado para 29 

realizar uma discussão mais técnica acerca do assunto e que a inserção de outros segmentos 30 

será realizado mais tarde, no âmbito do CBHSF. O Sr. Ricardo de Campos diz que a mobilização 31 

dos Povos Tradicionais é importantes, citandpo exemplos de mobilizações realizadas por Povos 32 

indígenas. Após mais algumas discussões, o Sr. Manoel Uilton agradeceu ao Sr. Roberto Farias e 33 

falou sobre a necessidade de se criar novas estratégias de enfrentamento dessas situações e 34 

sobre a possibilidade de se discutir esse assunto com o MPF, tratando também do Direito de 35 

Consulta Prévia, e de se fazer representações em diversas outras instituições. A Sra. Rita 36 

Ferreira também falou sobre a necessidade de se realizar uma forte mobilização contrária ao PL 37 

e disse que esse assunto já está sendo debatido na CCR Baixo. A Sra. Fernanda Oliveira 38 

questionou como se trabalhar esse assunto dentro do CBHSF se existem segmentos favoráveis 39 

ao mesmo dentro do próprio Comitê. O Sr. Deivi Nascimento falou sobre a ausência do governo 40 

em relação as pautas ambientais e disse que esse é o momento certo das Comunidades 41 

Tradicionais se mobilizarem. O Sr. Avelar dos Santos disse que as ações devem ocorrer 42 

paralelamente e que esse diálogo deve ser permanente na tentativa de se realizar uma pressão 43 

nos representantes da Câmara dos Deputados e do Senado. 44 

 45 

4. Estruturação do curso de Geotecnologia – apresentação Melchior Nascimento 46 

O Sr. Manoel Uilton fez um breve relato sobre a demanda e falou sobre a importância da 47 

realização dessa capacitação para as Comunidades Tradicionais. Passou a palavra para o Sr. 48 

Melchior Nascimento que fez uma apresentação sobre a ideia inicial e estruturação do curso. A 49 

Sra. Rita Ferreira falou da importância da multiplicação do conhecimento que será adquirido no 50 

curso nas bases. O Sr. Manoel Uilton concordou e falou sobre as expectativas da Câmara com 51 

relação ao curso. Após mais alguns debates, ficou definido que o curso ocorrerá nas 52 

dependências da UFAL em Delmiro Gouveia/AL, deverá ter a duração de 40hs (teoria e prática) 53 

e será ofertado para 20 pessoas (membros e alguns convidados) entre os dias 08 e 12 de agosto 54 

de 2022.  55 

 56 

5. Debate sobre o II Encontro de Pesca Artesanal na BHSF 57 

Antes da discussão sobre o encontro, a Sra. Rita Ferreira falou sobre o XI Simpósio Nordestino 58 

de Etnobiologia e Etnoecologia que ocorrerá entre os dias 01 e 03 de junho de 2022 em 59 

Maragogi/AL e que o CBHSF irá custear a participação de oito pessoas, deixando em aberto a 60 

possibilidade de participação de representantes da CTCT no evento. Em seguida, se iniciou o 61 

debate sobre o II Encontro de Pesca Artesanal e o Sr. Manoel Uilton falou da ideia de realização 62 

de um grande seminário de Povos Tradicionais da bacia e falou que a CTCT deve acompanhar os 63 

encaminhamentos desses eventos. Após debates, ficou definido alguns temas que deverão ser 64 

discutidos no evento: seguro defeso, demarcação de territórios pesqueiros, usina hidrelétrica 65 

de Formoso, uso indiscriminado de agrotóxicos, e fazer convites para a presença do INSS, 66 

Secretaria de Aquicultura e Pesca, IBAMA e Dra. Luciana Khoury. Dada a proximidade da 67 

realização do evento com as eleições no seu 1º turno, ficou definido que o mesmo ocorrerá 68 

agora entre os dias 05 e 07 de outubro. Por fim, o Sr. Manoel Uiton propôs convidar 20 69 

pescadores indígenas para o evento e encaminhará essa solicitação a DIREX. A proposta foi 70 

aprovada por todos. Após esses debates, a reunião do dia 10 de maio foi encerrada.  71 

 72 

Dia 11 de maio 73 

 74 

6. Apresentação da ferramenta SIGA SF 75 

O Sr. Paulo Sérgio da Silva, da Agência Peixe Vivo, fez uma apresentação do SIGA SF e de suas 76 

funcionalidades, iniciando-se logo após um debate sobre o assunto. O Sr. Cláudio Pereira 77 

sugeriu que o SIGA SF possa ser acessado através de um aplicativo. O Sr. Deivi Nascimento 78 
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parabenizou a Agência Peixe Vivo pelo trabalho e concordou que o acesso por um aplicativo 79 

pode facilitar para todos a visualização do mesmo. O Sr. Avelar dos Santos sugeriu que fossem 80 

realizadas mais ações para ampliar a passagem dessas informações do SIGA SF.  81 

 82 

7. Planejamento das pautas e ações da CTCT para o segundo semestre 83 

Antes da data de início do II Encontro de Pesca Artesanal, o Sr. Manoel Uilton sugeriu a 84 

realização de uma visita técnica dos membros da CTCT a Aldeia Tuxá em Buritizeiro/MG para 85 

verificar possíveis demandas daquela comunidade. O Sr. Cláudio Pereira também sugeriu a 86 

realização de uma visita em comunidades que serão impactadas pela possível construção da 87 

UHE Formoso. Após debates, ficou definido pelos membros da Câmara que nesse momento a 88 

visita será realizada apenas na Aldeia Tuxá. A proposta da visita técnica será elaborada pelo Sr. 89 

Manoel Uilton e encaminhada para a DIREX/CBHF para análise e possível aprovação. O Sr. 90 

Ricardo de Campos disse que a liderança dos Tingui-Botó também fez um convite aos membros 91 

da Câmara para que fosse realizada uma visita a Comunidade para verificar as ações realizadas 92 

pelo CBHSF em 2015. Dessa forma, foi sugerido pelos membros da Câmara que no 93 

planejamento em discyssão fossem incluídas 5 visitas técnicas para verificar in loco as ações 94 

executadas ou em execução no âmbito das Comunidades Tradicionais. 95 

 96 

8. Assuntos gerais 97 

Foi realizada uma breve discussão sobre os projetos financiados pelo CBHSF e ficou definido 98 

que o Sr. Manoel Uilton conversará com o Gerente de Projetos da Agência Peixe Vivo, Sr. Thiago 99 

Campos, para tratar sobre o Edital de Chamamento de projetos específico para as Comunidades 100 

Tradicionais. A Sra. Rita Ferreira sugeriu que os representantes dos diversos segmentos que 101 

compõe a CTCT já busquem as demandas de suas regiões e vejam suas prioridades para 102 

concorrer quando o edital for divulgado. O Sr. Cláudio Pereira sugeriu que o POA 2023 seja 103 

discutido previamente no âmbito da CTCT. A Sra. Fernanda Oliveira falou sobre a possibilidade 104 

de instalação de um processo de Conflito de Uso das Águas no município de São Desidério/BA, 105 

em razão da construção de uma Pequena Central Hidrelétrica na cabeceira do Rio Grande. Fez 106 

um breve relato sobre a situação e irá minutar um ofício para ser enviado pela CTCT para a 107 

Diretoria do CBHSF para avaliação da possibilidade de instalação do Processo. Adicionalmente, 108 

os Srs. Manoel Uilton e Cláudio Pereira solicitaram informações sobre a realização dos 109 

seminários Indígena e Quilombola. A CTCT decidiu que irá se manifestar através da elaboração 110 

de uma petição online que demonstre o posicionamento contrário da Câmara ao PL 4546. O Sr. 111 

Avelar Santos se comprometeu a minutar o texto da petição e posteriormente enviar para que 112 

todos possam contribuir.   113 

 114 

9. Encerramento 115 

Por fim, sem mais assuntos a tratar, o Coordenador da Câmara, Sr. Manoel Uilton, agradeceu a 116 

presença de todos e encerrou a reunião. 117 

                                                            118 

 119 

 120 

 121 

 122 

 123 

 124 

 125 

 126 

 127 

 128 
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10. Abaixo quadro resumo dos encaminhamentos.  129 

 130 

 ENCAMINHAMENTO RESPONSÁVEL PRAZO 

1. Enviar informações de interesse para os membros da 

CTCT a respeito da PL 4546 

Manoel Vieira Imediato 

2. Realização do curso de Geotecnologias, após aprovação 

da DIREX. 

GI Agosto/2022 

3.  Petição online, após aprovação da Presidência do CBHSF Manoel Vieira Imediato 

 131 

 132 

 133 

 134 

 135 

Maceió, 10 e 11 de maio de 2022 136 

 137 

 138 

 139 

 140 

 141 

Manoel Uilton dos Santos 

Coordenador da CTCT 

Rita Paula dos Santos Ferreira 

Secretária da CTCT 

 142 


