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AJUDA MEMÓRIA 

 

1. Participantes: 

 

Nome Instituição 

MEMBROS 

1 Cláudio Pereira da Silva Associação dos Quilombolas da Lagoa das Piranhas 

2 Manoel Uilton dos Santos Tuxá - Rodelas  

3 Carlos Roberto dos Santos Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

4 Frederico Vieira Campos Fundação Nacional do Índio - FUNAI/AL 

5 José Maciel Nunes de Oliveira 
Federação dos Pescadores do Estado de Alagoas - 

FEPEAL 

6 Domingos Márcio Matos Colônia de Pescadores Z-60 de Juazeiro/BA 

7 Sérgio Onofre S. de Araújo Universidade Federal de Alagoas - UFAL 

8 Anivaldo de Miranda Pinto Presidente do CBHSF 

9 Ana Cristina da Silveira AGB Peixe Vivo 

10 Manoel Vieira de Araújo Junior AGB Peixe Vivo 

 

2. Abertura 

O secretário do CBHSF, Sr. José Maciel Oliveira, inicia a reunião às 9h00.  

 

3. Desenvolvimento da reunião 

O Sr. José Maciel Oliveira inicia a reunião explicando que a Câmara Técnica de 

Comunidades Tradicionais - CTCT estava desativada há algum tempo e que a reunião foi 

convocada com a intenção de reativação da CTCT. Em seguida, o mesmo afirma que a pauta 

principal da reunião é a indicação de nomes para a composição dos membros da CTCT e 

que o principal objetivo desta câmara técnica é lutar pela defesa das comunidades 

tradicionais da bacia hidrográfica do rio São Francisco. O Sr. José Maciel Oliveira, após a 

leitura da Deliberação CBHSF nº 25/2005, sugere que seja feita uma reformulação desta 

para que a mesma possua uma composição de membros mais igualitária e que esta nova 

deliberação já seja apresentada na próxima reunião plenária ordinária, com os ajustes que os 

presentes acharem coerentes. O Sr. Cláudio Pereira da Silva sugere que, como a legislação 

não trata especificamente das comunidades Tradicionais, é necessário constar na deliberação 

a definição de comunidade tradicional, com todas as suas diferenças e peculiaridades, 

minimizando o risco dos povos tradicionais serem tratados da mesma forma. O Sr. Manoel 

Uilton concorda e diz que existem muitas diferenças entre os povos tradicionais. O Sr. José 

Maciel Oliveira diz que é importante deixar claro na nova deliberação o que o CBHSF 

reconhece como comunidade tradicional. O Sr. Cláudio Pereira da Silva afirma que a 

indicação dos representantes das comunidades tradicionais na CTCT deve partir daqueles 

que compõem o universo da própria comunidade, contrariando o que diz o regimento 

interno. Após isso, a Sra. Ana Cristina da Silveira solicita que os presentes se apresentem e 

que sugiram nomes para a composição da CTCT, para que possam emitir os convites aos 

indicados para participação na Câmara. Após as apresentações e debates foi definida uma 
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composição inicial da Câmara Técnica de Comunidades Tradicionais com 13 membros, 

sendo: 02 lideranças indígenas, 02 lideranças quilombolas, 02 segmento da pesca, 01 da 

Articulação dos Povos e Organizações Indígenas - APOINME, 01 da Fundação Nacional do 

Índio - FUNAI, 01 da Fundação Cultural Palmares, 01 da Coordenação Nacional de 

Articulação das Comunidades Quilombolas - CONAQ, 01 da 6ª Câmara de Coordenação e 

Revisão de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais, 01 das Instituições de 

Ensino Superior e 01 de outras comunidades tradicionais (extrativistas, fundo de pasto, 

geraizeiros). Os Srs. Cláudio Pereira da Silva e Manoel Uilton afirmam que a decisão da 

indicação dos representantes quilombolas e indígenas deve ser uma prerrogativa dada aos 

respectivos membros. O Sr. José Maciel Oliveira afirma que é importante deixar fechada a 

organização de uma proposta de composição dos membros ou instituições, mesmo sem os 

nomes dos que seriam indicados. Em seguida é dada a palavra ao presidente do CBHSF, Sr. 

Anivaldo Miranda, que dá as boas vindas a todos e ressalta a importância da CTCT para 

uma melhor estruturação dos trabalhos do CBHSF com as comunidades tradicionais. O Sr. 

Anivaldo Miranda ressaltou ainda o papel do CBHSF na articulação de todos os segmentos 

da bacia, democratizando o debate entre as comunidades. A Sra. Ana Cristina da Silveira se 

responsabiliza pelo envio dos ofícios para solicitar a indicação dos membros às instituições 

e os Srs. Cláudio Pereira da Silva e Manoel Uilton farão a articulação nas comunidades que 

terão representatividade na CTCT. O Sr. José Maciel Oliveira solicita que na próxima 

reunião da CTCT já esteja definida a composição dos membros. Após debates, a Sra. Ana 

Cristina da Silveira sugere que seja iniciado um esboço da organização dos seminários 

indígena e quilombola para que posteriormente sejam realizadas as devidas definições por 

parte de cada segmento. Em seguida, iniciam-se as tratativas de organização do II Seminário 

das Comunidades Quilombolas da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco que será 

realizado em Penedo - AL, entre os dias 09 e 11 de dezembro de 2015. O Sr. Cláudio Pereira 

da Silva compromete-se, após discussões com representantes de comunidades quilombolas, 

a enviar a Sra. Ana Cristina da Silveira outros detalhes do seminário para que possa ser dado 

andamento a organização do evento. Após uma breve discussão sobre o local de realização 

do evento, o Sr. Sérgio Onofre sugere a instalação de uma tenda refrigerada, como é feito 

para o Festival de Cinema de Alagoas. Após uma série de debates, foi entregue ao Sr. 

Cláudio Pereira da Silva uma minuta da programação do II Seminário Quilombola. Em 

seguida, a Sra. Ana Cristina da Silveira inicia as conversas para a organização do IV 

Seminário dos Povos Indígenas da Bacia do Rio São Francisco. O Sr. Manoel Uilton sugere 

as datas de 14 a 16 de dezembro de 2015 e fala da importância da definição de um local 

estratégico para a realização do evento, sugerindo a cidade de Paulo Afonso - BA, por ser 

uma cidade centralizada, próxima das regiões do sub-médio SF e baixo SF, onde se 

concentram a maioria dos povos indígenas da bacia do São Francisco. O Sr. Frederico Vieira 

Campos propõe que seja formada uma comissão organizadora da região composta por 

representantes indígenas, da FUNAI e da APOINME. O Sr. Manoel Uilton sugere que, além 

da comissão organizadora, possa haver uma reunião para que sejam tomadas algumas 

decisões relativas ao evento, no que diz respeito ao planejamento geral. Foi decidido, em 
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comum acordo que a reunião de planejamento será realizada em Paulo Afonso - BA, no dia 

01 de outubro de 2015. Após debates, foram decididos os temas a serem abordados no 

evento: atual conjuntura política e tendências, situação fundiária dos povos indígenas, gestão 

ambiental e territorial dos povos indígenas e a interação com a Bacia Hidrográfica do rio 

São Francisco. Após outras tratativas para organização do IV Seminário Indígena, foi 

finalizada a minuta da programação do evento. Em seguida, o Sr. Cláudio Pereira da Silva 

solicita que a reformulação da Deliberação Normativa seja encaminhada com brevidade. A 

Sra. Ana Cristina da Silveira informa que encaminhará a demanda a Câmara Técnica 

Institucional e Legal - CTIL do CBHSF. Sem mais assuntos a tratar a reunião é encerrada às 

17h00. 

 

4. Encaminhamentos: 

 

- Encaminhamento de demanda a CTIL, no que diz respeito a reformulação da Deliberação 

Normativa referente a instituição da Câmara Técnica de Comunidades Tradicionais; 

 

- Reunião de planejamento do IV Seminário dos Povos Indígenas da Bacia do Rio São 

Francisco, a ser realizada no dia 01 de outubro de 2015, na cidade de Paulo Afonso - BA;  

 

- Organização geral dos seguintes eventos: II Seminário das Comunidades Quilombolas da 

Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e IV Seminário dos Povos Indígenas da Bacia do 

Rio São Francisco; 

 

- Encaminhamento de ofícios para a APOINME, FUNAI, Fundação Cultural Palmares, 

CONAQ, 6ª Câmara de Coordenação e Revisão de Populações Indígenas e Comunidades 

Tradicionais e UFAL, solicitando a indicação de membros para a composição da 

CTCT/CBHSF. 

 

 

 

 

José Maciel Nunes de Oliveira 

Secretário do CBHSF 

 


