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001 - Às dez e trinta horas de segunda-feira, onze de abril de um mil novecentos e noventa e qua-
002 - tro, teve início a Décima Primeira Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde do Índio do 
003 - Conselho Nacional de Saúde, contando com a presença dos seguintes membros: Doutor 
004 - DOUGLAS ANTÔNIO RODRIGUES (EPM/MEC), Doutor FLÁVIO PEREIRA NUNES (FNS/C0-
005 - SAl), Doutora RONICE MARIA FRANCO DE SOUZA E SÁ (MJ/FUNAI) Antropóloga ANA MA-
006 - RIA COSTA (pela ABA), Enfermeira MIRTHES VERSIANI DOS ANJOS (CIMI/CNBB), Senhor 
007 - CLÓVIS AMBRÓSIO (CIR/RR), Senhor WILSON JESUS DE SOUZA PATAXÓ (Comissão 
008 - LE/NE-CAPOIB). Participaram também da Reunião, como convidados: - PAMELA DIAZ (C0-
009 - SAl); ELIANE GONÇALVES (COSAI); ELISABETH ESTEVO (FNS-GO). Na ausência do Coor-
010 - denador da Comissão lnteresetorial de Saúde do Índio - CISI - Doutor ULISSES CONFAL0-
011 - NIERI (justificada por motivo de saúde), o Doutor DOUGLAS, indicado pelos presentes, as-
012 - sumiu a Coordenação da Reunião. Passou-se então à proposta da pauta: a) Leitura e aprova-
013 - ção da Ata da Reunião anterior; b) Proposta de Cronograma para as Reuniões da CISI de um 
014 - mil novecentos e noventa e quatro; c) Discussão e encaminhamentos relativos à saúde indí-
015 - gena e o momento político (Decreto número vinte e três de fevereiro de um mil novecentos e 
016 - noventa e um, Núcleos lnterinstitucionais de Saúde Indígena (NISI); Convênio FNS/FUNAI; d) 
017 - Processo seletivo de pessoal de Saúde para o atendimento às áreas indígenas; e) Informes 
018 - de interesse. Feita a leitura e correção, foi aprovada a Ata da Reunião anterior. Em seguida, 
019 - o Senhor WILSON PATAXÓ expôs a situação peculiar da assistência à saúde do índio na Ba-
020 - hia, para a qual solicitou a atenção da CISI. Referiu-se à denúncia, feita pela CAPOIB, da não 
021 - utilização dos recursos destinados à saúde do índio pelo Coordenador FNS/BA, bem como 
022 - aos conflitos interinstitucionais - FUNAI/FNS e à falta de vontade política para solucionar as 
023 - questões relativas à saúde do índio naquele Estado. A partir do cronograma de Reuniões do 
024 - Conselho Nacional de Saúde, foi elaborada a proposta de Cronograma das Reuniões da Co-
025 - missão· Intersetorial de Saúde do Índio para um mil novecentos e noventa e quatro. A COSAI 
026 - prometeu verificar a possibilidade de ressarcir o representante da CIR na CISI - Senhor CLÓ-
027 - VIS AMBRÓSIO - que não vem recebendo diárias. Ficou acertado que seria solicitada a pre-
028 - sença do Coordenador Geral do Conselho Nacional de Saúde, a fim de se apresentar ao 
029 - mesmo a proposta do Cronograma, justificando-a. O Doutor NELSON DE CARVALHO SEIXAS 
030 - - Coordenador do Conselho Nacional de Saúde, atendeu à solicitação, colocando-se à dispo-
031 - sição dos presentes. Tomando a palavra, o Doutor DOUGLAS discorreu brevemente sobre o 
032 - papel que a CISI tem desempenhado na articulação de políticas de saúde voltadas para as 
033 - populações indígenas, frisando o grande desafio da atenção diferenciada à saúde de grupos 
034 - étnicos diferenciados, bem como das relações interinstitucionais e intersetoriais, que per-
035 - meiam as propostas de modelos de atenção à saúde dos povos indígenas. Lembrou que a 
036 - complexidade das questões, bem como as situações emergenciais da saúde indígena, reque-
037 - rem reflexão e discussões sistemáticas, razão pela qual foi solicitada, no ano de um mil no-
038 - vecentos e noventa e três, a freqüência mensal das Reuniões da CISI, solicitação esta aten-
039 - dida pelo Conselho Nacional de Saúde. Entretanto, desde o mês de novembro próximo pas-
040 - sado, a CISI não tem se reunido por razões operacionais do Conselho Nacional de Saúde, o 
041 - que vem prejudicando a articulação de políticas e programas de saúde para os povos indíge-
042 - nas. Diante disto, a CISI elaborou a seguinte proposta de cronograma para um mil novecentos 
043 - e noventa e quatro: Maio - dias onze e doze; Junho - dias quinze e dezesseis; Julho - dias 
044 - treze e quatorze; Agosto - dias dezessete e dezoito; Setembro - dias quatorze e quinze; Ou-
045 - tubro - dias dezenove e vinte; Novembro - dias dezesseis e dezessete; Dezembro - dias qua-
046 - torze e quinze. Respondendo, o Doutor NELSON DE CARVALHO SEIXAS colocou a necessi-
047 - dade de contensão das despesas do Conselho Naconal de Saúde e a impossibilidade de 
048 - atender a todas as demandas de passagens das subcomissões. Comunicou que, dentro das 
049 - próximas semanas, uma Comissão do Conselho Nacional de Saúde se reunirá para analisar o 
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funcionamento das Comissões e a necessidade/utilidade relativa das mesmas. Foram, entre

tanto, reiteradas pelos presentes as justificativas referentes à necessidade de estabelecer um 
cronograma mensal para as Reuniões da CISI e concluiu-se que seria elaborada uma Exposi

ção de Motivos, justificando o cronograma proposto. O Coordenador da CISI, ou seu represen
tante, estará presente à Reunião do Conselho Nacional de Saúde, para análise das subco

missões, justificando a proposta. Passando à discussão sobre a saúde indígena no atual mo
mento político, foi abordada a questão do Decreto número vinte e três de fevereiro de um mi l 
novecentos e noventa e um face às notícias de que o Excelentíssimo Senhor Ministro de Es

tado da Saúde teria assinado documento, revogando-o. A COSAI questionou sobre o Memo
rando número trinta/Gabinete/Circular FUNAI - cinco de abril de um mil novecentos e noventa 

e quatro (do qual exibiu cópia) que informa sobre a revogação dos Decretos números vinte e 
três, vinte e quatro e vinte e cinco de fevereiro de um mil novecentos e noventa e um; ao 

mesmo tempo, questionava também a suposta Medida Provisória elaborada pela FUNAI , so
bre a revogação dos referidos Decretos. A representante da FUNAI comunicou-se com o Ga

binete do órgão, obtendo a confirmação da existência de documento assinado pelo Excelen
tíssimo Senhor Ministro da Saúde a respeito do assunto; no entanto, as respostas ao questio

namento deveriam ser obt idas junto ao Ministério da Saúde. Diante da falta de clareza sobre 
a questão, ficou decidido que seriam solicitados esclarecimentos aos Senhores Presidentes 
da FNS e da FUNAI (Doutor ÀLVARO ANTÔNIO DE MELO e Doutor DINARTE NOBRE DE 
MEDEIRO). O Senhor CLÓVIS AMBRÓSIO falou sobre o NISI de AR - do qual participam re
presentantes da FNS, FUNAI, MEVA, Diocese de RR, Médicos do Mundo, Médicos Sem Fron
teiras, CCPY, CIR (Conselho Indígena de Roraima), Associação dos Povos Indígenas de Ro

raima, Organização dos Professores de Roraima. Avaliou como positivo o desempenho do NI
SI, no planejamento das ações de saúde, mas frisou a falta de recursos humanos para a exe
cução das ações. O Senhor JOSÉ DA SILVA SOUZA (UNI/AC) - falou da falta de definição 
das instituições - FUNAI/FNS; da dificuldade para a viabilização das Reuniões do NISI e da 

necessidade de contratação de recursos humanos para a saúde indígena no Acre e Sul do 
AM . Foram lidos os seguintes informes: - Convite da Embaixada do Canadá/FUNAI para ex
posição de gravuras e fotos; denúncia de invasão de garimpeiros na Área Indígena Rapo
sa/Serra do Sol -RR; informe sobre a revisão constitucional e as questões indígenas. Quanto 
ao último informe, do conjunto das propostas revisionais apresentadas cento e cinquenta e 

nove delas mutilam os direitos indígenas, sendo que destas oitenta e oito foram propostas 
pelos parlamentares do norte do país, a saber: AR - quarenta e quatro; Pará - vinte; AO - dez; 
AM - sete; Amapá - seis; Acre - um. Os trabalhos do dia se encerraram às dezoito horas, ten
do sido retomados às nove horas do dia doze de abril de um mil novecentos e noventa e qua
tro, com a presença da Doutora MARIA LUIZA GARNELO PEREIRA (representante da Funda
ção Universidade do Amazonas) e do Senhor JOSÉ DE SOUZA DA SILVA (representante da 

UNI/AC), além dos membros já presentes. A CISI recebeu a visita do Senhor RICARDO VER
DUN e da Senhora VARA PIETRICOVSKY do INESC que, através da assessoria para as ques

tões indígena e ambiental , colabora com a campanha - "Ação da Cidadania Contra a Fome, a 
Miséria e Pela Vida", elaborando o mapa da Fome entre os povos indígenas do Brasil. Após 

breve relato do trabalho, que vem sendo desenvolvido, foi distribuído aos presentes o formu

lário para o levantamento sobre a fome entre os povos indígenas do Brasil. A representante 
da Fundação Universidade do Amazonas solicitou a inclusão na pauta dos seguintes itens: a) 
ameaça de municipalização da saúde indígena na região norte, através da minuta de Convê
nio elaborada pela CODEPRO/FNS, referente à questão da malária. Tal Convênio repassa os 
recursos materiais e ações de controle da malária para o ãmbito dos municípios; b) Verifica

ção de notícias acerca de concurso público, pelo Regime Jurídico Único, para o quadro da 
FNS, atendendo às necessidades de recursos humanos para a atenção à saúde do índio. 
Quanto ao primeiro ítem, foi proposto enviar Recomendação ao Conselho Nacional de Saúde 
(em anexo) e quanto ao segundo ítem, o Coordenador da COSAI confirmou que a FNS está 
conseguindo, junto à SAF, ocupar cerca de duas mil e oitocentas vagas, decorrentes de va
cãncia no quadro da FNS. A COSAI pretende obter cinquenta por cento das vagas, já que foi 

aquela unidade que deflagrou o processo. Há um levantamento de necessidades de mais de 
quatro mil vagas para a atenção específica à saúde do índio no ãmbito da FNS. Questionado 
sobre o processo seletivo para a Área Indígena Yanomami, o representante da COSAI expl i

cou, que, apesar do empenho da FNS e da própria COSAI no sentido do contrato de pessoal 
por quarenta e oito meses, foi homologado só por seis meses. Foram redigidas as seguintes 
Moções e Recomendações: Moção número nove, que diz respeito ao momento político e os 



109 - eventos recentes na esfera da saúde indígena, bem como à questão da necessidade de con-

11 O - tratação de pessoal especializado para as áreas indígenas; Moção número dez, referente à 

111 - invasão de garimpeiros em área indígena; Moção número onze, que se refere às relações 

112 - FNS/FUNAI; Recomendação número vinte e quatro, que diz respeito aos NISI (todas em ane-

113 - xo). Foram enviados Ofícios ao Coordenador Geral do Conselho Nacional de Saúde e ao Se-

114 - cretário Executivo do Ministério da Saúde, encaminhando a Exposição de Motivos número um 

115 - de um mil novecentos e noventa e quatro, referente à proposta do cronograma de Reuniões 

116 - da Comissão Intersetorial de Saúde do Índio/um mil novecentos e noventa e quatro. De acor-

117 - do com determinação do dia anterior, foram recebidos pelo Doutor MOZART DE ABREU E 

118 - LIMA - Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Trabalho - representantes da Comissão 

119 - Intersetorial de Saúde do Índio - CISI, quando lhe foi entregue a Exposição de Motivos núme-

120 - ro um de um mil novecentos e noventa e quatro. O Excelentíssimo Senhor Ministro mostrou-

121 - se sensibilizado e sinalizou com tomada de providências acerca do assunto. Os trabalhos se 

122 - encerraram às dezenove horas do dia doze de abril de um mil novecentos e noventa e quatro. 

123 - FIM. 


