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Nome
Cícera Leal Cabral
José Maciel Nunes de Oliveira
Manoel Uilton dos Santos
Sandra Maria da Silva Andrade
Sônia Elizabeth Lima Santana
Vilma Martins Veloso
Rubia Mansur
Thiago Campos
Mauricio Oliveira

Instituição
Indígena Pankará
FEPEAL
Indígena Tuxá
Quilombolas CBHSF
FUNAI
Federação dos Pescadores de Minas Gerais
Gerente de Integração/Agência Peixe Vivo
Gerente de Projetos/Agência Peixe Vivo
Auxiliar Administrativo/Agência Peixe Vivo

Após verificação de quórum, às nove horas e dez minutos o Sr. Manoel Uilton deu as boas vindas e
declarou aberta a reunião. Em seguida, a Sra. Rúbia Mansur apresenta os informes sobre os
Seminários Quilombola e Indígena, explicando que foram adiados, mas que a ideia é realiza-los
entre junho e julho de 2021, sendo um dia para o Seminário Quilombola e um para o Seminário
Indígena. Encontros deverão ser agendados para o início de 2021 para tratar da organização desses
eventos. No próximo informe, ela explica que o processo eleitoral foi suspenso e que o mandato
dos membros do CBHSF, incluindo as CTs, funcionarão até 2021. Na sequência, a minuta da ata da
reunião realizada em cinco de julho de 2020 é posta em aprovação. O Sr. Manoel Uilton questiona
sobre encaminhamento aprovado na última reunião da CTCT sobre os projetos específicos para
comunidades tradicionais. O Sr. Thiago Campos explica que será lançado edital de chamamento
para sistemas de abastecimento direcionado às comunidades tradicionais – uma em cada região. A
Sra. Rúbia Mansur complementa informando que a proposta foi levada à DIREC pelo Maciel e que o
edital deverá ser lançado no início de 2021 e, na sequência, explica que o PAP está em fase de
construção, e que projetos dessa natureza deverão ser inclusos em uma das rubricas. O Sr. Manoel
Uilton menciona o curso de cartografia que também havia sido aprovado na última reunião,
sugerindo a priorização dessa demanda. Nesse sentido, como encaminhamento, deve ser feito
contato com o Professor Melchior para alinhamento da organização do referido curso. O Sr. Manoel
Uilton reitera a necessidade de realização do curso e sugere o mês de abril como data limite. Após
discussão dos encaminhamentos da última reunião, a ata é aprovada. Dando prosseguimento à
pauta, a Sra. Rúbia explica a pauta sobre a metodologia do Pacto das Águas e na sequência, o Sr.
1

CÂMARA TÉCNICA DE COMUNIDADES TRADICIONAIS - CTCT
Local: videoconferência
15 de outubro de 2020 - Horário: 09h00
Thiago Campos inicia sua apresentação onde, na oportunidade, explicou conceitos básicos,
apresentou as metas, o caminho a ser trilhado, além de ressaltar que, neste momento, a discussão
refere-se especificamente à metodologia do pacto e que as particularidades regionais da bacia
hidrográfica do São Francisco serão respeitadas. A Sra. Rúbia abre espaço para discussão e sugere
também o envio de possíveis considerações por e-mail. Em seguida, a Sra. Cícera Leal questiona
sobre o status da contratação de consultoria sobre Usina Nuclear de Itacuruba e o Sr. Thiago explica
que a proposta está avançada, aguardando apenas retorno do Presidente Anivaldo no TDR. Ainda
com a palavra, a Sra. Cícera Leal fala sobre problema no abastecimento na Aldeia Pankará e o Sr.
Thiago explica que não tinha conhecimento do problema e que está tendo dificuldades no contato
com o DSEI para a questão do acordo de cooperação. A Sra. Sandra Andrade fala sobre a retirada da
Funai na FPI e a Sra. Rúbia Mansur explica que o CBHSF é um apoiador da FOI , mas não o
organizador, mas que pode, se for o caso, apenas articular a situação. Na sequência, o Sr. Manoel
Uilton retoma a discussão sobre os projetos e diz que apenas um por região não atende a demanda.
O Sr. Thiago explica que a carteira de projetos do CBHSF é extensa e que o atendimento é feito aos
poucos, considerando a capacidade de trabalho da Agência Peixe Vivo. Em seguida, a Sra. Cícera
Leal sugere como encaminhamento que a CTCT tenha conhecimento prévio dos projetos voltados
para Comunidades Tradicionais para o estabelecimento de prioridades, discussões, avaliação e
definição de demandas. Dando prosseguimento a pauta, o Sr. Mauricio Oliveira abre o espaço para
discussão de assuntos gerais. A Sra. Sonia Lima diz que as Comunidades tradicionais devem pensar
o que seria prioridade no debate das comunidades tradicionais no contexto do Pacto das Águas,
para que desta forma possa haver uma discussão equilibrada. Sem mais assuntos a tratar, encerrase a reunião às dez horas e dez minutos.

Manoel Uilton dos Santos
Coordenador da CTCT/CBHSF

Rita Paula dos Santos Ferreira
Secretária da CTCT/CBHSF
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Articular com professor Melchior capacitação CTCT Geoprocessamento
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Comunidades Tradicionais para o estabelecimento de prioridades,
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discussões, avaliação e definição de demanda
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