5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena
Etapa Distrital do DSEI TAPAJOS
Data: 25 a 26 de setembro de 2013

Dados do Responsável pelo preenchimento
1 – Coordenadoria do DSEI:
Cleidiane Carvalho Ribeiro dos Santos
2 – Telefone para contato:
(93) 3518-0115
3 – Nome do Responsável pelas informações
Suelane de Oliveira Etelvino
5 – E-mail:
suelane.etelvino@saudeindigena.spdm.org.br

TEMA CENTRAL: Subsistema de atenção à saúde indígena e SUS: direito, acesso,
diversidade e atenção diferenciada.

EIXO TEMÁTICO I: Atenção Integral e Diferenciada nas Três Esferas de Governo.
DIRETRIZ 1 – Avanços e Desafios da Atenção Básica, Práticas de
Saúde e Medicinas Tradicionais para os Povos Indígenas.

1.

2.

3.

Situação

Criar enfermarias exclusivas para os indígenas dentro das
unidades hospitalares credenciadas pelo SUS com livre
acesso para a medicina tradicional respeitando a cultura e
crenças de cada etnia
Criar enfermarias exclusivas para os indígenas dentro das Aprovada
unidades hospitalares credenciadas pelo SUS com livre acesso
para a medicina tradicional respeitando a cultura e crenças de
cada etnia
Fornecer veículos equipados (urgência/emergência) para
atendimento nas aldeias
Garantir recurso para aquisição e manutenção Fornecer veículos Aprovada
de
transportes
equipados
(urgência/emergência)
para
atendimento nas aldeias de todos os DSEI.
Articular junto aos órgãos do governo por incentivos que
priorize a integração de médicos junto à equipe
multidisciplinar que cumpram a escala nos polos base por
período igual/superior a 15 dias
Articular junto aos órgãos do governo por incentivos que priorize Não Aprovado
a integração de médicos junto a equipe multidisciplinar que
cumpram a escala nos polos base por período igual/superior a 15
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4.

dias
Garantir a realização de concurso publico regionalizado por
DSEI
Garantir a realização de concurso publico regionalizado por DSEI Não Aprovada

5.

Articular junto a Secretaria Municipal de Saúde a coleta de
materiais de exames de rotina nos polos base com acesso
aos laboratórios municipais.
Articular junto a Secretaria Municipal de Saúde a coleta de
materiais de exames de rotina nos polos base com acesso aos
laboratórios municipais.
6. Garantir a instalação de Laboratórios para analise clinica
com profissionais devidamente capacitados para atuar
dentro dos polos base
Garantir estrutura e insumos para a coleta de exames de rotinas
nas aldeias e a logística e referenciamento para analise junto as
redes municipais e estaduais de laboratório credenciadas com o
retorno dos resultados em tempo hábil para as aldeias. a
instalação de Laboratórios para analise clinica com profissionais
devidamente capacitados para atuar dentro dos polos base
7. Garantir o fornecimento de medicação em quantidade
suficiente para as casais e Unidade Básica de Saúde,
levando em consideração as características epidemiológicas
e étnicas da população atendida pelos DSEI
Garantir o fornecimento de medicação em quantidade suficiente
para as casais e Unidade Básica de Saúde, levando em
consideração as características epidemiológicas e étnicas da
população atendida pelos DSEI
8. Garantir rádios para as aldeias de difícil acesso, internet para
todos os postos de saúde com o intuito de facilitar o contato
e acesso as informações pela EMSI
Garantir rádios para as aldeias de difícil acesso, internet para
todos os postos de saúde com o intuito de facilitar o contato e
acesso as informações pela EMSI
9. Garantir o livre acesso dos pajés e transporte adequados
para realização das praticas da medicina tradicional dentro
dos polos base e postos de saúde
Garantir o livre acesso dos pajés e transporte adequados para
realização das praticas da medicina tradicional dentro dos polos
base e postos de saúde
10. Criar uma ala diferenciada nos hospitais para atendimento
aos povos indígenas, respeitando as especificidades
culturais de cada povo.
Criar uma ala diferenciada nos hospitais para atendimento aos
povos indígenas, respeitando as especificidades culturais de
cada povo.
11. Garantir acesso dos pajés nas unidades hospitalares para
atendimento aos índios hospitalizados.
Garantir acesso dos pajés nas unidades hospitalares para
atendimento aos índios hospitalizados.
12. Garantir que o processo licitatório para aquisição de
medicamentos para atenção básica seja feito a nível Distrital.

Não Aprovada

Aprovada

Não Aprovada

Não Aprovada

Não Aprovada

Não Aprovada

Não Aprovada
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13.

14.

15.

16.

Garantir que o processo licitatório para aquisição de
medicamentos para atenção básica seja feito a nível Distrital.
Buscar parceira com a EMBRATEL para melhorar o sistema
de comunicação com as aldeias.
Buscar parceira com o Ministerio de Comunicação a EMBRATEL
para implantação, ampliação e manutenção melhorar o do
sistema de comunicação com as nas aldeias.
Buscar parceria com Prefeituras, FUNAI, SESAI para
construção de pistas de pouso nos pólos base onde as
mesmas não existem.
Buscar parceria com Prefeituras, FUNAI, SESAI para construção
de pistas de pouso nos pólos base onde as mesmas não existem.
Garantir consultório odontológico fixo nos polos base,
assegurando tratamento restaurador.
Garantir que o MS/SESAI realize a entrega de consultório
odontológico do programa do Brasil Sorridente para todos os
DSEI, assegurando tratamento restaurador e reabilitador para a
comunidade indígena.
Garantir melhorias de trabalho com estrutura adequada,
equipamentos e suporte técnico para as equipes atuantes
nos DSEI
Garantir recurso para melhorias de trabalho com estrutura
adequada, equipamentos e suporte técnico para as equipes
atuantes nos DSEI

DIRETRIZ 02 – Avanços e Desafios nos Atendimentos da Média e
Alta Complexidade para a Saúde Indígena.

1. Garantir aos estados e municípios recursos para a
contratação de médicos especializados para o atendimento de
media e alta complexidade
Que o Ministério da Saúde garanta Garantir aos estados e
municípios recursos para a contratação de médicos e a realização
de exames especializados para o atendimento de media e alta
complexidade
2. Garantir recursos via SAS para equipar os hospitais dos estados e
municípios que atendem a população indígena
Garantir recursos via SAS para equipar os hospitais dos estados e
municípios que atendem a população indígena
3. Garantir o atendimento dos pacientes indígenas pelos
especialistas da medicina tradicional
Garantir o atendimento dos pacientes indígenas pelos
especialistas da medicina tradicional
4. Articular com as Secretarias Municipal de Saúde e Secretaria
Estadual de Saúde, para garantir aos indígenas acesso aos
atendimentos e exames especializados, tais com: Ortopedia,
Traumatologia,
Oftalmologia,
Oncologia,
Ginecologia,
Neurologia e Cirurgia Geral
Articular com as Secretarias Municipal de Saúde e Secretaria
Estadual de Saúde, para garantir aos indígenas acesso aos
atendimentos e exames especializados, tais com: Ortopedia,
Traumatologia, Oftalmologia, Oncologia, Ginecologia, Neurologia e

Não Aprovada

Aprovada

Não Aprovada

Aprovada

Aprovada

Situação

Aprovada

Aprovada

Não Aprovada

Não Aprovada
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Cirurgia Geral
5. Discutir com o colegiado de Secretários Municipal de Saúde
Conselho Estadual de Saúde e DSEI o fluxo de
encaminhamento para Tratamento Fora de Domicilio - TFD
dos indígenas, através da pactuação de cotas de atendimento
para o indígena.
Discutir com o colegiado de Secretários Municipal de Saúde
Conselho Estadual de Saúde e DSEI o fluxo de encaminhamento
para Tratamento Fora de Domicilio - TFD dos indígenas, através
da pactuação de cotas de atendimento para o indígena.
6. Garantir aos hospitais Municipais de ITB, JCR e NP o
recebimento de incentivo para Atenção Especializada aos
Povos Indígenas, levando se em consideração a população
indígena por elas atendidas.
Garantir aos hospitais Municipais de ITB, JCR e NP o recebimento
de incentivo para Atenção Especializada aos Povos Indígenas,
levando se em consideração a população indígena por elas
atendidas
7. Garantir implantação da CASAI no município de Santarém
devido a distancia do município de Belém e repactuação dos
municípios oferecidos pelos municípios de ITB, JCR, NP e
STM
Garantir implantação da CASAI no município de Santarém devido
a distancia do município de Belém e repactuação dos municípios
oferecidos pelos municípios de ITB, JCR, NP e STM
8. Garantir recurso suficiente para a aquisição de medicamentos
que não constam na RENAME Indígena
Garantir recurso suficiente para a aquisição de medicamentos que
não constam na RENAME Indígena
9. Articular com as secretarias municipais de saúde adequação
de enfermaria atendendo as necessidades culturais das etnias
atendidas pelo sasisus
Articular com as secretarias municipais de saúde adequação de
enfermaria atendendo as necessidades culturais das etnias
atendidas pelo sasisus
10. Fazer parceria com as Secretarias Municipais de Saúde para
fornecimento de cadeiras de rodas e próteses dentárias,
dentre outros.
Fazer parceria com as Secretarias Municipais de Saúde para
fornecimento de cadeiras de rodas e próteses dentárias, dentre
outros.
11. Garantir reuniões periódicas entre os coordenadores distritais
e as Secretarias Municipais de Saúde para planejamento das
ações estratégicas de saúde indígena.
Garantir reuniões periódicas entre os coordenadores distritais e as
Secretarias Municipais de Saúde para planejamento das ações
estratégicas de saúde indígena.
DIRETRIZ 03 – Avanços e Desafios da Gestão e do Financiamento
para o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.

Não Aprovada

Não Aprovada

Não Aprovada

Não Aprovada

Não Aprovada

Não Aprovada

Não Aprovada

Situação
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1. Elaborar planejamento orçamentário detalhado para a
distribuição de recursos para o DSEI
Elaborar planejamento orçamentário detalhado para a distribuição
de recursos para o DSEI
2. MS/SESAI criar critérios minuciosos e transparente para a
distribuição dos recursos para os DSEIs, considerando a
diferença geográfica e logística específica, respeitando os
planos distritais de saúde indígena, elaborado e discutido
pelos povos indígenas de cada DSEI.
MS/SESAI criar estabeleça critérios minuciosos e transparente para
a distribuição dos recursos para os DSEIs, considerando a
diferença populacional, geográfica e logística específica,
respeitando os planos distritais de saúde indígena, elaborado e
discutido pelos povos indígenas de cada DSEI.
3. MS/SESAI interagir com controle social sobre os incentivos
especiais que são destinados a ações complementares da
atenção básica e as ações de média e alta complexidade.
Garantir que o MS/SESAI interagir reveja com controle social sobre
os incentivos especiais que são destinados as ações
complementares da atenção básica e as ações de média e alta
complexidade para a Saúde Indígena em conjunto com o Controle
Social.
4. MS/SESAI deve discutir política de financiamento do SUS, com
a participação do controle social indígena com objetivo de
fortalecer o SASISUS.
Garantir que o MS/SESAI deve discutir discuta a política de
financiamento do SUS, com a participação do controle social
indígena com objetivo de fortalecer o SASISUS.
5. Revisar a lei 8.666/99, quanto aos processos licitatórios a fim
de atender a população indígena nas suas especificidades
como população diferenciada.
Garantir que o MS articule a revisão da Revisar a lei 8.666/99,
quanto aos processos licitatórios a fim de flexibiliza-la para
atendimento de atender a população indígena nas suas
especificidades como população diferenciada.
6. Que a cota de combustível dos polos base seja via requisição,
e que seja suprimida a utilização do cartão combustível.
Que a cota de combustível dos polos base seja via requisição, e
que seja suprimida a utilização do cartão combustível.
7. Buscar parceria com os órgãos de governo para legalizar as
pistas de pouso em terras indígenas.
Buscar parceria com os órgãos de governo para legalizar e
construir as pistas de pouso em terras indígenas.
DIRETRIZ 04 – Avanços e Desafios na Área de Recursos Humanos
para a Saúde Indígena: educação permanente e capacitação.

Não Aprovada

Aprovada

Aprovada

Aprovada

Aprovada

Não Aprovada

Aprovada

Situação

1. Reconhecer a função de agente indígena de saúde - AIS e
agente indígena de saneamento - AISAN como categoria
trabalhista
Reconhecer a função de agente indígena de saúde - AIS e Não Aprovada
agente indígena de saneamento - AISAN como categoria
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

trabalhista
Fortalecimento da Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena,
através da efetivação dos servidores com contrato temporário,
levando se em consideração que a realização de concurso
publico colocaria em risco o atendimento aos indígenas, pois
quase a totalidade dos atuais servidores é temporário e caso o
concurso se concretize corre se o risco de concurseiros
profissionais venham a ser aprovados, havendo substituição
da equipe atuante
Fortalecimento da Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena,
através da efetivação dos servidores com contrato temporário,
levando se em consideração que a realização de concurso publico
colocaria em risco o atendimento aos indígenas, pois quase a
totalidade dos atuais servidores é temporário e caso o concurso se
concretize corre se o risco de concurseiros profissionais venham a
ser aprovados, havendo substituição da equipe atuante
Capacitação da EMSI nas áreas de atenção a saúde da mulher,
saúde da criança e do adolescente, saúde do idoso, saúde do
homem, imunização e doenças transmissíveis
Capacitação da EMSI nas áreas de atenção a saúde da mulher,
saúde da criança e do adolescente, saúde do idoso, saúde do
homem, imunização e doenças transmissíveis
Garantir contratação e capacitação de mais agentes indígenas
de saúde (AIS) nas aldeias que ainda não existe, para melhorar
os atendimentos de saúde.
Garantir contratação e capacitação de mais agentes indígenas de
saúde (AIS) nas aldeias que ainda não existe, para melhorar os
atendimentos de saúde.
Que nas formações (capacitação) dos agentes indígenas de
saúde e nas campanhas de saúde seja utilizado subsídio
bilíngue traduzido na língua Munduruku e seja contratado um
tradutor para que também seja confeccionado um vídeo DVD
com orientações sobre prevenção de doenças e que seja
distribuído para todas as famílias Munduruku.
Garantir recursos para a produção de material áudio visual e
didático em português e na língua materna de todas as etnias com
a participação das lideranças indígenas bem como viabilizar a
capacitação dos AIS em conjunto com professores indígenas para
atuarem como tradutores junto às equipes na atenção á saúde.
Garantir por parte do Distrito capacitação de noções básicas
de mecânica para os condutores de lanchas de serviço de
saúde, e que tenham kits de ferramentas e materiais de
segurança.
Garantir meios para que os por parte do Distritos promovam
capacitação de
em noções básicas de mecânica para os
condutores de lanchas de serviço de saúde, e que tenham kits de
ferramentas e materiais de segurança.
Garantir a contratação e capacitação de piloto de embarcação
com convés por polo de saúde.
Garantir a contratação e capacitação de piloto de embarcação com
convés por polo de saúde.
Garantir a contratação e a capacitação de mais microscopistas
para atuarem nos polos base.

Não Aprovada

Não Aprovada

Não Aprovada

Aprovada

Aprovada

Não Aprovada
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Garantir a contratação e a capacitação de mais microscopistas Não Aprovada
para atuarem nos polos base.
9. Buscar parceria junto aos órgãos de formação para capacitar
indígenas na função de técnico em nutrição
Buscar parceria junto aos órgãos de formação para capacitar Não Aprovada
indígenas na função de técnico em nutrição
10. Capacitar a Equipe Multidisciplinar de Saúde de Indígena em
AIDIPI, Imunização e noções antropológica com urgência.
Capacitar a Equipe Multidisciplinar de Saúde de Indígena em Não Aprovada
AIDIPI, Imunização e noções antropológica com urgência.
11.
Garantir capacitação para parteiras atuantes nas aldeias.
Garantir capacitação para a valorização e inserção das parteiras Aprovada
atuantes nas aldeias nas EMSI para que haja a troca de
conhecimentos entre a medicina ocidental e tradicional indígena.
12. Garantir a capacitação dos Conselheiros locais e distrais
Garantir a capacitação dos Conselheiros (as) locais e distrais Aprovada
distritais e fortalecer a participação de conselheiras indígenas.
13. Garantir a contratação de equipe multidisciplinar para
atendimento permanente nos polos bases e postos de saúde
das aldeias.
Garantir a contratação de equipe multidisciplinar para atendimento Não Aprovada
permanente nos polos bases e postos de saúde das aldeias.
14. Garantir a legalização e valorização profissional de AIS e
AISAN junto ao Ministério do Trabalho.
Garantir a legalização e valorização profissional de Agente Aprovada
Indígena Microscopista, AIS e AISAN junto ao Ministério do
Trabalho.
15. Capacitação da EMSI nas áreas de atenção a saúde da mulher,
saúde da criança e do adolescente, saúde do idoso, saúde do
homem, imunização e doenças transmissíveis
Garantir recurso para contratar e Capacitação permanente da Aprovada
EMSI, em especial os Agentes Indígenas nas áreas de atenção a
saúde da mulher, saúde da criança e do adolescente, saúde do
idoso, saúde do homem, imunização e doenças transmissíveis e
noções antropologicas além de buscar parceria junto aos órgãos de
formação para capacitar indígenas nas funções Técnicas em
Saúde (nutrição, enfermagem, odontologia e etc.)
EIXO TEMÁTICO II: Controle Social e Gestão Participativa.
DIRETRIZ 05 – Avanços e Desafios do Controle Social e Gestão
Participativa para os Povos Indígenas.

Situação

1. A SESAI/DSEI deve garantir junto ao conselho municipal e
estadual de saúde uma cadeira para indígena, para que
possam ser discutido as políticas publicas conforme resolução
453/2012
Garantir que o MS/SESAI A SESAI/DSEI deve garantir articule Aprovada
junto ao Conselho Nacional para garantir assento junto ao conselho
municipal e estadual de saúde uma cadeira para indígena junto aos
conselhos municipais e estaduais de saúde, para que possam ser
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discutido discutir as políticas publicas conforme resolução CNS
453/2012
2. A SESAI/DSEI deve garantir recurso para que as reuniões do
conselho local/distrital possam ser realizadas conforme
estabelecido no regimento interno
A SESAI/DSEI deve garantir recurso para que as reuniões do
conselho local/distrital possam ser realizadas conforme
estabelecido no regimento interno
3. A SESAI/DSEI deve garantir transporte próprio para a
locomoção dos conselheiros e presidente do CONDISI, bem
como equipamentos e mobiliários.
A SESAI/DSEI deve garantir transporte próprio para a locomoção
dos conselheiros e presidente do CONDISI, bem como
equipamentos e mobiliáriosbem como garantir recursos financeiros
para a realização das atividades dos Conselhos indigena, como
capacitação, fiscalização e estruturação, reuniões..
4. Garantir recursos para aquisição de transportes e
equipamentos para o CONDISI
Garantir recursos para aquisição de transportes e equipamentos
para o CONDISI
5. Garantir recursos para realização das reuniões locais e distrital
conforme regimento do CONDISI
Garantir recursos para realização das reuniões locais e distrital
conforme regimento do CONDISI
6. Assegurar que o conselho local seja composto apenas por
indígena conforme a portaria que regulamenta o Controle
Social
Assegurar que o conselho local seja composto apenas por indígena
indígenas usuários conforme a portaria que regulamenta o Controle
Social
7. Garantir o atendimento no sasisus somente aos indígenas
aldeados e indígenas que se encontram em terras em fase de
reconhecimento
Garantir o atendimento Garantir o atendimento no sasisus somente
prioritariamente aos indígenas aldeados e indígenas que se
encontram em terras em fase de reconhecimento
8. Garantir recursos financeiros para a realização das atividades
do CONDISI, como capacitação, fiscalização e estruturação.
Garantir recursos financeiros para a realização das atividades do
CONDISI, como capacitação, fiscalização e estruturação.
9. MS/SESAI crie instrumento de fiscalização transparente que o
CONDISI possa acompanhar os repasses orçamentários e
financeiros repassados às instituições que prestam serviço ao
SASISUS.
Garantir que os conselhos e o fórum de Presidente de CONDISI
MS/SESAI criem instrumentos de fiscalização transparente que
repasse e transparência para que a comunidade indígena o
CONDISI possa acompanhar os repasses orçamentários e
financeiros repassados às instituições que prestam serviço ao
SASISUS.
10. MS/SESAI articule a garantia de uma cadeira permanente de
um representante indígena no Conselho Municipal de Saúde.

Não Aprovada

Aprovada

Não Aprovada

Não Aprovada

Aprovada

Aprovada

Não Aprovada

Aprovada
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MS/SESAI articule a garantia de uma cadeira permanente de um Não Aprovada
representante indígena no Conselho Municipal de Saúde.
11. MS/SESAI garanta a inclusão na saúde indígena de médicos
formados através dos programas de incentivo oferecidos pelo
Governo Federal.
MS/SESAI garanta a inclusão na saúde indígena de médicos Não Aprovada
formados através dos programas de incentivo oferecidos pelo
Governo Federal.
EIXO TEMÁTICO III: Etnodesenvolvimento e a Segurança Alimentar e Nutricional.
DIRETRIZ 06 – Avanços e Desafios do Etnodesenvolvimento e
Segurança Alimentar e Nutricional para os povos indígenas.

1. Garantir ou assegurar atendimento nutricional para povos
indígena sem ferir a cultura de cada etnia
Garantir ou assegurar o direito humano a alimentação e o
atendimento nutricional para povos indígena sem ferir a cultura de
cada etnia dos indígenas buscando parcerias com os órgãos
competente na elaboração de projetos que visem o resgate da
cultura indígena e que garantam a valorização e a sustentabilidade
das práticas tradicionais.
2. O MS/SESAI deve articular com os ministérios de
agricultura/Ministério da Justiça e outros para criar programas
de sustentabilidade para as comunidades indígenas,
atendendo a vulnerabilidade de cada região
O MS/SESAI deve articular com os ministérios de
agricultura/Ministério da Justiça e outros para criar programas de
sustentabilidade para as comunidades indígenas, atendendo a
vulnerabilidade de cada região
3. Buscar parcerias com os órgãos competente na elaboração de
projetos que visem o resgate da cultura indígena e que
garantam a valorização e a sustentabilidade própria
Buscar parcerias com os órgãos competente na elaboração de
projetos que visem o resgate da cultura indígena e que garantam a
valorização e a sustentabilidade própria
4. Buscar parceria a órgãos competentes para capacitar os
indígenas para que possam dar continuidade nos projetos de
sustentabilidade implantados
Buscar parceria a órgãos competentes para capacitar os indígenas
para que possam dar continuidade nos projetos de sustentabilidade
implantados
5. Buscar parcerias com órgãos governamentais para incentivar
a produção do próprio alimento pelos indígenas nas aldeias,
tais como: hortas comunitárias, criação de animais como aves
e etc...
Buscar parcerias com órgãos governamentais para incentivar a
produção do próprio alimento pelos indígenas nas aldeias, tais
como: hortas comunitárias, criação de animais como aves e etc...
6. Buscar parcerias com órgãos governamentais para
contratação de profissionais técnico agrícola para orientar e
acompanhar o plantio da agricultura familiar indígena

Situação

Aprovada

Não Aprovada

Não Aprovada

Não Aprovada

Não Aprovada
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

Buscar parcerias com órgãos governamentais para contratação de
profissionais técnico agrícola para orientar e acompanhar o plantio
da agricultura familiar indígena
Buscar parcerias com órgãos governamentais para elaboração
de projetos voltados para a agricultura familiar indígena
Buscar parcerias com órgãos governamentais para elaboração de
projetos voltados para fortalecer a agricultura familiar indígena e
garantir as compras governamentais com a aquisição de
transportes para escoar os produtos produzidos na aldeia.
Buscar parceria junto aos órgãos de governo FUNAI,
Secretarias Municipais de Agricultura, EMATER, CEPLAC para
desenvolver projetos na área de piscicultura e avicultura com
garantia de apoio técnico permanente
Buscar parcerias com órgãos governamentais para incentivar a
produção do próprio alimento pelos indígenas nas aldeiasBuscar
parceria junto aos órgãos de governo FUNAI, (Secretarias
Municipais de Agricultura, EMATER, CEPLAC) para desenvolver
projetos agroecológicos e sustentáveis na área de agricultura,
piscicultura e avicultura com garantia de apoio técnico permanente
adequado as culturas tradicionais.
Garantir a aquisição de transportes através das instituições,
associações e entidades constituídas junto aos bancos
financiadores para escoar os produtos produzidos na aldeia
Garantir a aquisição de transportes através das instituições,
associações e entidades constituídas junto aos bancos
financiadores para escoar os produtos produzidos na aldeia
Garantir curso técnico em alimentação e nutrição para o
indígena e assegurando a contratação pelos órgãos legais
Garantir curso técnico em alimentação e nutrição para o indígena e
assegurando a contratação pelos órgãos legais
Assegurar o fortalecimento da associação PUSSURU e garantir
sua inserção em projetos de ONGs, para a produção de
alimentos nas aldeias, inserindo a produção Indígena na
agricultura familiar, garantindo a compra dos produtos pelos
produtores e órgãos Federais(SESAI)
Assegurar o fortalecimento das associações e cooperativas de
produtores indígenas da associação PUSSURU e garantir sua
inserção no Programa de Aquisição de Alimentos em projetos de
ONGs, para a produção de alimentos nas aldeias, inserindo a
produção Indígena na agricultura familiar, garantindo a compra dos
produtos pelos produtores e órgãos Federais (SESAI)
Captar recursos para implantação de projetos voltados para a
segurança alimentar e Nutricional
Garantir recursos para implantação de projetos voltados para a
segurança alimentar e Nutricional

Não Aprovada

Aprovada

Aprovada

Não Aprovada

Não Aprovada

Aprovado

Não Aprovada

EIXO TEMÁTICO IV: Saneamento e Edificação de Saúde Indígena.
DIRETRIZ 07 – Avanços e Desafios do Saneamento e das
Edificações de Saúde Indígena.

Situação
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1. Garantir a Construção dos poços artesianos, captação e
tratamento de água para abastecimento as aldeias, para desta
forma reduzir a principal causa de adoecimento que trata-se
das doenças infecto parasitarias
Garantir recurso para a Construção e manutenção dos de poços
artesianos, captação e tratamento de água para abastecimento as
aldeias,e construção de Banheiros domiciliares nas aldeias. para
desta forma reduzir a principal causa de adoecimento que trata-se
das doenças infecto parasitarias
2. Garantir recurso para construção de Banheiros para melhoria
sanitária domiciliar nas aldeias
Garantir recurso para construção de Banheiros para melhoria
sanitária domiciliar nas aldeias
3. Capacitação dos AISAN nas ações de controle de água,
resíduos sólidos e esgotamento sanitário nas aldeias
Capacitação dos AISAN nas ações de controle de água, resíduos
sólidos e esgotamento sanitário nas aldeias
4. Normatizar
o
funcionamento
dos
laboratórios
de
monitoramento e analise da água.
Garantir recurso para a instalação, normatização e funcionamento
de laboratórios Normatizar o funcionamento dos laboratórios de
monitoramento e analise da água.
5. Garantir curso de capacitação continuado dos AISAN's.
Garantir curso de capacitação continuado dos AISAN's.
6. Garantir construção de sistema de abastecimento de água,
priorizando as aldeias que se encontram vulneráveis a
contaminação da água.
Garantir construção de sistema de abastecimento de água,
priorizando as aldeias que se encontram vulneráveis a
contaminação da água.
7. Garantir recursos para construção de Postos de Saúde nas
aldeias acima de 50 (cinquenta) habitantes.
Garantir recursos para construção e manutenção de Postos de
Saúde nas aldeias acima de 50 (cinquenta) habitantes.

Aprovada

Não Aprovada

Não Aprovada

Aprovada

Não Aprovada

Não Aprovada

Não Aprovada

Itaituba-PA, 26 de setembro de 2013
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