
 
Em Defesa do FPCPNDISI e do Controle Social na Saúde Indígena 

 É possível que algumas pessoas ao se depararem com o título desse texto 
demonstrem alguma predisposição em não o ler e essa predisposição pode ser 
exatamente o fruto do que o próprio texto pretende discutir. Primeiro precisamos 
lembrar o que é FPCONDISI, então vamos a isso. O FPCONDISI é o Fórum de 
Presidentes de CONDISI, que por sua vez são os Conselhos Distritais de Saúde 
Indígena. A assistência à saúde indígena no Brasil é prestada pelo Estado, a 
Atenção Básica pela esfera Federal através da SESAI e a média e alta 
complexidade pelos estados e municípios através da rede de serviços do 
Sistema Único de Saúde - SUS instalada nos mesmos.  

 Nós povos indígenas, como todo o restante da população nacional somos 
atendidos pelo SUS, que é o sistema público de saúde no Brasil. a legislação 
que nos garante o atendimento diferenciado de saúde é a mesma legislação que 
garante a todos os brasileiros o atendimento de saúde público e gratuito. Então, 
a primeira inverdade que precisa ser desconstruída é a de que temos um sistema 
de saúde do governo de forma paralela específico para nós povos indígenas o 
Subsistema de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas – SASISUS é um 
subsistema dentro do SUS para prestar as ações de atenção básica a saúde 
onde não existe capacidade instalada do SUS, dentro dos territórios indígenas e 
fora dele a média e alta complexidade deve ser pactuada em articulada pela 
Secretaria Especial de Saúde Indígenas – SESAI/DSEI’s. 

 A criação do SASISUS e a implantação dos 34 DSEI’s, que é a forma 
como está organizado pelo Estado o atendimento de atenção básica aos povos 
indígenas, foi uma grande conquista dos povos indígenas, não foi um presente 
de nenhum burocrata ou político de Brasília, foi o resultado de anos a fio de muita 
luta, de intensas manifestações, debates e embates políticos e ideológicos, 
sempre girando em torno do processo ativo de colonização por parte do Brasil 
contra nossos povos e nossos direitos de continuarmos existindo enquanto 
povos distintos dos demais povos que compõem o país. 

 A SESAI é fruto dessa luta e dessa participação social dos nossos povos, 
nos Distritos Sanitários  Especiais Indígenas – DSEI’s, a luta contínua por sua 
relativa autonomia e execução direta dos recursos destinados à atenção a nossa 
saúde, tudo isso é fruto e pauta de luta, de participação e de controle social. 
Tudo o que existe e que funciona na saúde indígena no Brasil é fruto da nossa 
participação e do controle social que exercemos sobre as ações do governo, o 
que não está bom e que não funciona como deveria, os desvios de função e de 
recursos públicos, as contratações vergonhosas de apadrinhados políticos e as 
contratações de empresas dos amigos e dos amigos dos amigos dos políticos 



 
de Brasília, sejam eles de que partidos e gestões forem, é a “contribuição” da 
gestão do Estado, para não chamar de contribuição não indígena e incluir aqui 
de forma injusta os muitos “guerreiros brancos” de nossa saúde. 

 Quem não tem essa perspectiva histórica e nem a sensibilidade de 
procurar se informar sobre o que esse espaço construído por nós com 
participação e controle social significa para nós fatalmente acaba por tornar-se 
inútil para a saúde indígena e declarar-se inimigo de nossos povos, esse é um 
caminho sem volta, sem possibilidade de reconstruções e de diálogos 
posteriores e quem já passou por lá pode atestar o que estamos dizendo. O 
SASISUS como existe e tem funcionado até hoje só tem o relativo êxito que tem 
por estar alicerçado na participação e no controle social das ações do estado por 
parte dos povos indígenas em todas as instâncias de controle social. A 
participação começa pela ponta, nos Conselhos Locais de Saúde Indígena, 
passa de forma deliberativa pelos CONDISI e tem o seu ápice no 
acompanhamento e assessoramento da macropolítica através do FPCONDISI, 
ou pelo menos tinha o seu ápice, uma vez que o FPCONDISI foi destituído pelo 
governo Bolsonaro e ratificado pelo gestor da SESAI, que a leitura da antiga 
gestora (Silvia Nobre), hoje sucedida pelo coronel do exercito brasileiro (Robson 
Silva), não teve e nem ver a necessidade de sua existência justificada pelos 
gestores da SESAI. 

 É exatamente este o ponto que precisamos pontuar e refletirmos juntos. 
O FPCONDISI foi criado a cerca de quatro (04) anos depois de criada a Política 
Nacional de Atenção à Saúde Indígena – PNASPI , se torna parte de demanda 
dos nossos próprios povos porque víamos o SASISUS que pensamos para nos 
atender ser subvertido para o fim que o criamos e se tornar uma fonte de lucro 
para as negociatas ocidentais com seus eternos contratos e desvios de recursos, 
e é preciso deixar bem claro que embora possa ter acontecido alguma 
participação indígena nessas negociatas elas sempre foram propostas e 
operadas pelos gestores não indígenas que tomam o SASI-SUS como sua 
propriedade em nome de nossa saúde.  

Os maiores desvios ocorridos desde a criação do SASISUS e a 
implantação dos 34 distritos não foi nos contratos descentralizados realizados 
nesses distritos, e não foi, justamente porque ali estavam os conselhos 
acompanhando de perto as ações da gestão, apesar de todas dificuldades 
impostas para o exercício desse controle social, os maiores desvios 
aconteceram em contratos realizados no nível central para atender a mais de um 
distrito, ou nos distritos por orientação do nível central. Foi justamente pela 
necessidade de estarmos mais perto da gestão central que lutamos pela criação 



 
do FPCONDISI que seria um colegiado formado pelos presidentes dos 34 
CONDISI’s para acompanhar as ações da SESAI no nível central, ajudar a 
planejar as ações para todos os distritos e fiscalizar a gestão no nível nacional. 

E o FPCONDISI, obvio que com todas as dificuldades que tinha, vinha 
cumprindo esse papel encaminhando denúncias e solicitando investigações aos 
órgãos de controle internos e externos, cumprindo o seu papel de 
assessoramento e acompanhamento da PNASPI através das ações da SESAI. 
não era uma instância perfeita, mas evitou os piores desastres que o 
desconhecimento e as displicências ocidentais em relação a nossa saúde teriam 
cometido sem a intervenção dessa instância que por diversas vezes, através da 
mobilização de nossos povos conseguiu evitar, apenas como exemplo, que 
nossa saúde (SASI-SUS) fosse municipalizado pelo menos três vezes nos 
últimos três anos, que os distritos perdessem toda e qualquer possibilidade de 
gestão autônoma como vem acontecendo agora, vale ressaltar, que o 
FPCONDISI foi constituído através de uma das maiores consultas publicas 
já realiza na historia dos povos indígenas, isso se deu em 27 de março de 
2006 na 4ª. Conferencia Nacional de Saúde Indígena – CNSI, através da 
portaria nº. 644/2006/Gab/MS, assinada pelo então, excelentíssimo Senhor 
Ministro de Estado da Saúde Dr. Saraiva Felipo. 

Na contramão de suas próprias convicções o governo atual, que chegou 
ao poder com a prerrogativa de não admitir a corrupção e exercer forte controle 
sobre os gastos do estado, o decretado que ficou conhecido por revogaço por 
ter revogado diversos conselhos nacionais, apesar de estar um tanto enviesado 
com essa noção de transparência deu a oportunidade para que os órgãos do 
governo apresentassem a necessidade de manutenção desses colegiados ou 
não. A SESAI teve esse tempo, e essa justificativa foi feita pela equipe de 
Assessoria de Apoio ao Controle Social, mas não foi apresentada pela SESAI, 
isso aconteceu na gestão de Silvia Nobre, quando o coronel Robson Silva, atual 
Secretário da SESAI era diretor do DEAMB, naquela ocasião, ávido por apoio 
indígena para galgar vôos maiores na SESAI ele dizia ser um equivoco destituir 
o FPCONDISI, mas o fato é que, guardada sua posição de diretor, não fez 
absolutamente nada para manter o FPCONDISI. 

Esse era o parecer geral da então cúpula da SESAI, o FPCONDISI tinha 
que ser destituído, a pergunta que todos querem saber é por que? Mas a 
resposta não é muito difícil, o fato é que o FPCONDISI incomodava e incomoda 
muitos gestores autoritários e sem noção das regras que é determinadas para a 
gestão publica da saúde estabelecidas pelo Artigo nº. 198, incisos, III da 
Constituição Federal de 1988, isso para ser aplicado sejam eles quem fossem, 



 
o simples exercício do acompanhamento e da intervenção em propostas 
políticas que estavam em desacordo com o objetivo da SESAI já era um grande 
dissabor para os gestores, que um após outros tiveram seus problemas com o 
controle social, mas cremos que todos podem atestar que longe de serem 
atrapalhados foram auxiliados pelo controle social através do FPCONDISI a 
fazer uma gestão melhor e não cometer erros que poderiam ter tido 
conseqüências desastrosas para os povos indígenas e conseqüentemente para 
a política indigenissta do país. 

Os posicionamentos ineptos e equivocados do atual gestor da SESAI, o 
Coronel Robson Silva, dão a medida lúgubre do que está por detrás da 
destituição do FPCONDISI, do isolamento do controle social e do silenciamento 
dos povos indígenas. A atual gestão é pautada pelo silenciamento indígena, 
porque o secretário sabe tudo, é oriundo da tão conhecida ocupação europeia 
em nosso território, que ao encontrar dificuldade na implantação de seus megas 
projetos na tentativa de nos dividir para tentar nos enfraquecer na mera intenção 
de nos conquistar, ou seja, nos (Vencer), estudou na academia militar e lá eles 
formam super soldados que dominam tudo, sabe mais de saúde indígena do que 
nós mesmos indígenas e se empenha em que fiquemos em silêncio para que ele 
possa de forma cabal expor todo o seu conhecimento sobre saúde indígena, a 
nossa saúde, aprendido nas fileiras da academia militar. 

A SESAI sem participação indígena e controle social é um trem 
desgovernado com poucas possibilidades de ir a bom termo a seu destino e o 
condutor desse comboio ora sombrio precisa deixar a arrogância verde oliva 
pueril de lado e admitir que para além de não saber nada sobre saúde indígena, 
precisa de ajuda, de ajuda indígena para que a SESAI cumpra o seu papel 
institucional. Ao invés disso o coronel incorpora sua formação, da qual aliás não 
consegue fugir, e não deveria, e caudilho se arvora em um de nós, se permite 
emitir opiniões descabidas sobre documentos de identidade que não partilha, 
que não são seu mister, evoca a Convenção 169 da OIT com indisfarçado 
cinismo para fazer política de governo e tentar barrar um projeto que visa 
beneficiar nossos povos, evoca uma consulta que não faz e reclama de uma falta 
de participação que ele próprio não promoveu e nem nunca teve o interesse de 
promover porque se assim o fizer terá que permanecer em silêncio para que seu 
desconcerto por não saber o que está fazendo na SESAI cuidando do que 
desconhece não tomem proporções vexatórias. 

O que o coronel precisa aprender é que a participação e o controle social, 
embora ofendam o seu ego inflamado funcionam como um filtro e como uma 
prévia das reações acerca das intenções do estado em relação a nossa saúde, 



 
não significa que ele não pode ter idéias e que elas não podem ser boas e aceitas 
por todos, significa que a responsabilidade será partilhada por todos (as) e todos 
(as) estarão empenhados em que elas funcionem, mas é muito difícil que alguém 
criado ideológica e politicamente sobre a égide do “manda quem pode e obedece 
quem tem juízo” chegue a esse tipo de entendimento, o exemplo da gestora 
anterior a ele mesmo, a quem ajudou derrubar, parece não ter sido suficiente 
para que o secretário aprendesse que a gestão da saúde indígena precisa de 
participação e controle social. 

É preciso que fique claro que a ausência de manifestações de todos é 
fruto do luto e do empenho de todos para o combate da pandemia que tem 
vitimado sobretudo nossos mais preciosos livros vivos, muitos deles justamente 
por irresponsabilidade da própria SESAI, através de um comando vertiginoso 
do que por contentamento com a gestão, mas nosso povo já percebeu que 
infelizmente será necessário subir o tom de voz para que o secretário entenda 
que precisamos ter garantido o nosso direito de exercer o controle social sobre 
a SESAI como um todo em uma instância nacional, ou para que cumpra o que 
disse, se caso o PL 1.142/2020 fosse aprovado, e ele foi, quando abusando do 
prestigio e da confiança que lhe demos afirmou que deixaria a SESAI e como se 
pode ver, não deixou, e não deixará, porque longe de estar lá por nossa causa 
como afirma, está lá para cumprir os propósitos de quem o colocou lá, e não 
fomos nós. 

A existência do FPCONDISI oferece ao secretário da SESAI uma 
ferramenta de gestão por excelência, um espaço de tomada de decisões 
regulado por regras que viabilizam o aprimoramento das ações da SESAI, a 
proteção da gestão e a possibilidade de conhecimento prévio sobre temas 
polêmicos para que situações incômodas como o Programa Mais Vida sobre o 
qual o secretário (Robson Silva) tem conhecimento, mas faz vista grossa e evita 
socializar os fatos com o controle social (FPCONDISI). A SESAI autorizou que 
um distrito adquirisse um programa de computador com esse nome com o 
objetivo de o implantar em toda a saúde indígena no território nacional e fez isso 
sem participação e sem a anuência do controle social e o embora não tenha sido 
na gestão do coronel Robson Silva, ele sabe que esse programa estaria 
supostamente alocado “numa nuvem” e ninguém sabe absolutamente se ele 
tomou qualquer providência em relação a isso e sem a atuação do FPCONDISI 
será difícil sabermos.  

É somente com a restituição do FPCONDISI que teremos possibilidade 
de transparência para tentarmos entender o que a SESAI quer com drones para 
que o nível central tenha autorizado um distrito a adquirir drones e tablets, aliás 



 
é preciso que o secretário (Coronel Robson Silva) diga onde eles estão e para 
que servem e porque motivo mantém esse assunto longe do controle social, ou 
melhor, o controle social longe de qualquer assunto que possa indicar que 
alguém tenha cometido algo ilícito. Se não foi em sua gestão, qual é o seu 
interesse em manter esse assunto fora do conhecimento do controle social, será 
que o secretário (Coronel Robson Silva) informou aos órgãos de controle? 

Da mesma forma é preciso saber como estão sendo feitos os contratos 
de locação de horas vôo nos distritos para o enfrentamento da pandemia, 
sabemos que estamos falando de milhões e que é preciso atenção para vícios 
que podem estar ocorrendo em estados, sobretudo no norte do país por se tratar 
de uma das regiões onde vive a maior parte dos nossos povos com um acesso 
totalmente restrito a outras formas de transportes e apenas aeronaves de 
pequeno porte e em determinadas épocas ano embarcações, e sem um controle 
social centralizado como o FPCONDISI o gestor tem a sombra que precisa para 
realizar as ações que julgar melhores sob sua conta e risco, e não fosse o fato 
de se tratar da vida de nossos povos talvez não devêssemos nos importando 
tanto, mas enquanto isso acontece às escondidas, nossos velhos e sábios vão 
sendo ceifados pela arrogância, pela ganância e pela prepotência de quem acha 
que sabe tudo sozinho e por saber tudo não precisa ouvir ninguém. Existem 
indícios de favorecimentos de empresas de transporte aéreo ligadas a políticos 
em Roraima e sem um controle social no nível central que cobre do secretário 
da SESAI como foi o processo de contratação dessa e de outras empresas feitas 
a nível nacional, a SESAI seguirá o seu curso de ao invés de salvar, ceifar vidas 
indígenas. 

Além desses aspetos materiais e transitórios, existem os outros aspectos 
com os quais os não indígenas não atinam e que envolvem o FPCONDISI e não 
atinam simplesmente porque não podem atinar, porque suas práticas de 
cuidados com a saúde estão destituídas da parte espiritual e a existência do 
FPCONDISI tem também o papel fundamental, dentro da perspectiva indígena, 
de proporcionar o encontro daqueles que se denominam parentes, que partilham 
a mátria terra e que em sua união possibilitam o rearranjo e o partilhamento das 
forças encantadas dos povos indígenas que põem o universo como o 
entendemos em ordem, o canto, a dança, a fala partilhada com os parentes de 
todo Brasil levam consigo encantos que curam a saúde e visam amanssar os 
espíritos brabos, e assim produzirmos em nossas relações uns com outros, a 
terra sem males, a terra da boa vivência. É ciência espiritual e vida que 
partilhamos com o sentido de sermos todos tão diferentes, todos tão parecidos 
com costumes, crenças, religiosidades especificas e diferenciadas e todos 
indígenas nas reuniões do FPCONDISI e podermos nos ajudar como irmãos de 



 
terra que somos, um entendendo e explicando aos outros e todos movidos pela 
mesma força encantada partilhada agindo em prol de nossos povos. 

Como disse anteriormente, essa é a parte mais difícil para os não 
indígenas entenderem, porque para eles tudo isso é nada e nosso interesse não 
é mais do que algumas diárias e viagens para Brasília, nada mais longe da 
verdade e que por fim tem o objetivo pouco disfarçado de escamotear os 
preconceitos que o desconhecimento traz em seu bojo. A saúde indígena está 
doente porque sua estrutura foi violada de forma unilateral, de forma agressiva 
e os curativos longe de sararem supuram a ferida. E a eficácia e perícia médica 
alopática ocidental são impotentes para sarar a saúde, justamente porque ela é 
indígena e sem os seus atores principais ela vai perdendo o seu sentido de ser 
e de existir. 

É com esse fraterno e cosmológico espirito de luta coletiva que venho em 
nome do FPCONDISI, do SASI-SUS e da PNASPI pedir socorro, pois como os 
nossos sábios e livros vivos estão morrendo as nossas conquistas coletivas 
também, o FPCONDISI é só mais uma conquista que este governo vem tentando 
nos tirar. 

ATT: 

DPU, MPF, 6ª Câmara – MPF, Deputada Federal Joenia Wapixana, Frente 
Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, Câmara 
dos Deputados, Senado Federal, CNDH, OAB, APIB, APOINME, COIAB, 
Arpinsul, Arpinsuldeste, Aty Guasu Kaiowá Guarani e demais organizações 
indígena, indigenistas e não indígena. 

 Orocó/PE, 26 de junho de 2020. 

 

Atenciosamente 

 

 

 



 
 

 


