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CTIL/CBHSF
Presidente do CBHSF
Agência Peixe Vivo
Agência Peixe Vivo
Agência Peixe Vivo
Tanto Comunicação

O Sr. Anivaldo Miranda abriu a reunião às 9h20, deu as boas vindas a todos e solicitou a
apresentação dos presentes. Em seguida, deu alguns informes sobre a situação hídrica da bacia
do Rio São Francisco, sobre o Plano de Recursos Hídricos e os investimentos a serem
realizados, sobre o conflito na região de Piaçabuçu, sobre o II SBHSF e sobre as atualizações da
metodologia de cobrança e do cadastro de usuários da bacia. Após os informes, falou sobre a
importância da atuação das comunidades tradicionais dentro deste contexto e da sensibilização
para a situação atual. O Sr. Anivaldo Miranda falou também sobre o 8º Fórum Mundial da Água
e da importância da inserção das comunidades tradicionais nesse evento. Após algumas
discussões, o Sr. Fernando Vianna perguntou se a CTCT já estaria formada e disse que, no seu
entendimento, a reunião seria de alinhamento e discussões para esta finalidade. O Sr. Maciel
Oliveira fez os esclarecimentos necessários, leu a Deliberação nº 25/2005 e disse que o principal
objetivo da reunião é a discussão sobre a composição da CTCT. A Sra. Sônia Santana perguntou
por que uma nova CTCT se ela já existe desde 2005. O Sr. Maciel Oliveira esclareceu que a
reformulação é necessária devido ao longo período de inatividade da câmara. O Sr. Cláudio
Pereira falou da importância das comunidades tradicionais na bacia do São Francisco, da
reativação da CTCT e da necessidade de implantação de metas que atendam as necessidades
1

CÂMARA TÉCNICA DE COMUNIDADES TRADICIONAIS - CTCT
Local: Maceió Atlantic Suites - Maceió/AL
23 de outubro de 2017 - Horário: 09h00
dessas comunidades. A Sra. Rita Ferreira falou sobre a sua preocupação com a salinização das
águas na foz do Rio São Francisco e com a qualidade das águas devido ao aumento da atividade
de carcinicultura na região. O Sr. Manoel Uilton elogiou o CBHSF devido a reativação da
CTCT, falou sobre a importância da construção de alianças para o bem da bacia e sugeriu o
resgate da composição discutida na última reunião da CTCT ocorrida em 2015. O Sr. Jorge
Izidro falou da existência de projetos desenvolvidos com comunidades tradicionais nos estados
de Alagoas e Sergipe. A Sra. Vilma Veloso destacou a difícil situação dos pescadores na bacia
do Rio São Francisco. A Sra. Cícera Cabral falou da vontade dos povos indígenas em colaborar
com o processo de construção da CTCT. Após mais algumas discussões, iniciou-se os debates
sobre a composição da CTCT. O Sr. Cláudio Pereira sugeriu a participação dos Geraizeiros e o
envio de convites para os Ministérios Públicos estaduais da bacia. O Sr. Manoel Uilton disse
que seria mais relevante a participação de comunidades de fundo de pastos, uma vez que estão
mais organizados. Disse também que se deve priorizar agentes multiplicadores para a
composição da CTCT. O Sr. Fernando Vianna sugeriu que fosse feito convite para a Comissão
Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais - CNPCT.
Após mais discussões sobre a composição da CTCT, a Sra. Ana Cristina fez uma apresentação
sobre o papel da Agência Peixe Vivo no apoio ao CBHSF. Após isso, o Sr. Fernando Vianna
falou sobre o Plano de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas - PNGATI da
FUNAI, sugerindo maior integração da CTCT com o plano. O Sr. Maciel Oliveira apresentou a
proposta anterior de composição da CTCT. A Sra. Rita Ferreira fez um agradecimento ao
CBHSF por todo o apoio às comunidades do município de Piaçabuçu/AL. O Sr. Cláudio Pereira
se comprometeu a repassar ao CBHSF os contatos da representação dos Geraizeiros. O Sr.
Anivaldo Miranda falou da dívida social do país com as comunidades tradicionais e do
tratamento diferenciado que essas comunidades terão por parte do CBHSF. O Sr. Manoel Uilton
sugeriu a inserção das comunidades de fundo e fecho de pastos na composição da CTCT. Após
discussões, ficou definido que o CBHSF solicitará a indicação de representantes das
comunidades dos Geraizeiros e de fundo/fecho de pastos e ambas comporão a CTCT. Assim, a
composição da CTCT ficou da seguinte forma: Fundação Palmares (1), CONAQ (1),
Comunidades quilombolas (2), Pesca artesanal (2), MPF - 6ª Câmara (1), APOINME (1),
FUNAI (1), Povos indígenas (2), Comunidades ribeirinhas (1) e Geraizeiros/fundo e fecho de
pasto (1). Também ficou definido que terá a participação, como convidados, de representante do
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IECPS - Instituto de Estudos Culturais, Políticos e Sociais do Homem Contemporâneo e dos
Ministérios Públicos Estaduais da bacia. Depois disso, houve uma breve discussão sobre o local,
data e pauta da próxima reunião da CTCT, ficando definido que a mesma ocorrerá em
Salvador/BA no dia 14 de dezembro. Sobre a pauta da próxima reunião da CTCT ficou definido
que haverá discussão dos seguintes pontos: eleição de coordenador e secretário da CTCT,
informes sobre a XXXIII Plenária do CBHSF, apresentação do MPE/BA sobre o trabalho
realizado com as comunidades tradicionais e seus desdobramentos no Programa de Fiscalização
Preventiva e Integrada, seminários realizados pelo CBHSF relacionados a povos e comunidades
tradicionais, definição da participação dos povos e comunidades tradicionais no 8º Fórum
Mundial da Água e apresentação da SUDENE sobre programas e projetos direcionados a povos
e comunidades tradicionais da bacia do rio São Francisco. O Sr. Anivaldo Miranda falou da
importância de articulação da CTCT com a EMBRAPA, CODEVASF, SEBRAE e outras
instituições inseridas neste contexto. O Sr. Cláudio Pereira sugeriu a criação de uma estação de
produção de peixes e da articulação com profissionais capacitados para isso. O Sr. Maciel
Oliveira falou sobre a necessidade da imediata indicação das instituições para a composição da
CTCT. A Sra. Ana Cristina informou que a Deliberação que tratará sobre a composição da
CTCT será encaminhada a CTIL para apreciação. Após outras discussões, o Sr. Anivaldo
Miranda agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 17h00.

Manoel Vieira de Araujo Junior
Agência Peixe Vivo
Secretário ad hoc
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