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Ata da I Reunião do Conselho Distrital do Rio Negro, realizada em cinco 
de julho de dois mil. Aos cinco dias do mês de julho de dois mil, às oito 
horas e trinta e cinco minutos no auditório da Câmara Municipal. Reuniu 
sob a coordenação do Sr. Bonifácio José, Secretário - FOIRN, com a 
presença do Sr. Pedro Garcia, Presidente - FOIRN, Dr.ª Clícia A. D. Padilha, 
Gestora DSEI/FUNASA/SGC, representantes indígenas - usuários: 
Humberto Narciso P. Neto, Suplente - representante Conselho Local de 

· Saúde - Baixo Içana e Xié, nto P. Rodrigues, Suplente - representante 
Conselho Local de Saúde - Médio, Alto Içana e Rio Ayari, Arlindo L. 
Ferreira, Suplente- representante Conselho Local de Saúde - Baixo 
Waupés e Baixo Tiquié, Leonídio Andrade, Titular - representante 
Conselho Local de Saúde - Médio, Alto Waupés e Rio Papuri, Antonio B. 
Menezes, Titular - representante Conselho Local de Saúde do Alto Rio 
Negro, Miguel B. Maia - Titular representante Conselho Local de Saúde 
do Baixo Rio Negro, Lucianb Cordeiro, Titular- representante Conselho 
Local de Saúde do Município de Barcelos, Bonifácio José, Titular - 
representante da FOIRN e mais os representantes - prestadores de 
serviço: 1. Henrique V. Vaz; Titular e Braz de O. França, Suplente - 
AER/FUNAI/SGC, Sílvio Rogério F. Machado, Titular e Neide da Silva, 
Suplente - FUNASA/SGC, Mª. Rosineide Gama, Titular - ATESG, Milton 
Schimidt ·de Castro, Titular e Hernane G. dos Santos, Suplente - 
SEMSA/SGC, Luciano S. Lourenço, Titular e Arilucy A. O. Macedo Suplente 
- Centro Saúde Escola, Luciene B. do Nascimento, Suplente - HGU/SGC, 
Ambrósio A. Viana, Titular e Rosimere Mª. Teles, Suplente - MISARN, 
Marina Machado, Titular e Luciana Benevider, Suplente - SSL Aberta a 
sessão foi feita a chamada do Conselheiros Distritais - Usuários do qual 
ficou faltando dois que foram: representante do Médio e Alto Rio Tiquié 
e representante do Município de Santa Isabel. Chamada do Conselheiros 
Distritais - Prestadores de serviço, todos compareceram. Logo após o Sr. 
Bonifácio fez o convite ao Sr. Pedro Garcia, representante da FOIRN para 
fazer o uso da palavra, o mesmo cumprimentou a todos dando as boas 
vindas. Falou da importância que tem esta reunião e disse também que a 
FOIRN ficou responsável pelo controle social, falou do objetivo do 
Convênio e o papel que cabia a cada instituição. E disse que esteve 
discutindo com as comunidades do Rio Waupés e o Conselho Local de 
Saúde a questão do Projeto Pólo Base e que a viagem serviu para fazer a ·~.~rr~, - ~ 



avaliação. Lembrou que: .. fazemos o nosso papel de juntar os 
multiplicadores, para repassar aos mesmos o que deve ser feito e disse 
ainda que não temos condições de avaliar as atividades, pois só temos 
seis meses de trabalho e somente após esse período poderemos fazer 
uma avaliação parcial para ver os pontos positivos e negativos e assim 
poder desenvolver um bom trabalho. Falou da distribuição de 
medicamentos e que está seria a última distribuição feito pelo 
Departamento de Saúde da ·FOIRN, depois cada instituição conveniada ao 
DSEI, deverá encarrega-se de distribuir a sua área de responsabilidade, 
ressaltou que o Conselho Distrital avalia as atividades desenvolvidas pelo 
DSEI. A seguir Dr1. Clícia Padilha, Gestora do DSEI/FUNASA/SGC, 
apresentou-se dizendo que iria falar, como surgiu o DSEI em São Gabriel 
da Cachoeira e no Rio Negro. Foram feitos três Convênios: uma com a 
Instituição Indígena - FOIRN, FUNASA/SGC e SEMSA, falou da 
responsabilidades de cada instituição no DSEI: Centro Saúde Escola, 
responsável pelo formação, capacitação, treinamento de recursos 
humanos, imunização, assistência médica, odontológica e de 
enfermagem; SEMSA, responsável pela remoção para Manaus, consulta, 
assistência médica, imunização, .. odontológica e de enfermagem; FOIRN é 
responsável pelo controle . __ social, estruturação e equipamentos; SSL é 
responsável pela imunizaçâo.. assistência médica, odontológica e 
enfermagem; FUNASA ~ G.~ra Local responsável pela fiscalização, 
consulta, assistência ~~icaJ imunização, odontológica e de 
enfermagem. Quanto o OSEÍ ':é o modelo de assistência de saúde 
diferenciada, desenvolvida: para· os indígenas. Falou de como será 
composta o Cons. Distrital (anexo I, Composição do Conselho Distrital), 
disse que é necessário a formação .do Conselho Distrital, onde cada um 
irá falar da necessidade e realidade, para que através disso busquem 
solução e realizemos nossos trabalhos. Falou que os conselheiros 
distritais serão capacitados para assumir suas responsabilidades . E que o 
papel da FUNASA local - também é de ajudar intermediar os documentos 
referentes os convênios - DSEL Em seguida cada conselheiro Distrital 
indígenas - usuários, falou de · suas atividades como conselheiro local de 
saúde junto as comunidades e instituição responsável pela assistência na 
região. Um dos conselheiro Tito Paiva - representante da região do alto 
Içana e Ayari - disse que recebeu reclamação das comunidades do uso 
indevido dos equipamentos de transporte de assistência das equipe tinha 
sido usado pelo exército , e segundo as comunidades pedem que os 
equipamentos sejam entregue aos agentes . O Dr. Milton - SEMSA , 
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responde que as providências estão sendo tomadas e que está 
aguardando somente a carta da associação - OICAI . O Leonídio propõe 
que ante de criticar , devemos ser criteriosos com os fatos. Disse ainda 
que o trabalho de conselheiro será para acompanhar de fato o trabalho 
das equipes e visitar as comunidades e que para o mesmo o trabalho 
seria difícil devido a falta de transporte. Pediu que isso seja analisado 
pelo conselho. O conselheiro do baixo rio Negro - Miguel Maia , disse que 
o Distrito é uma luta do movimento indígena a mais de 15 anos e que 
hoje está sob nossa responsabilidade, no momento a avaliação é de 
implantação, mas que depois de un ano será melhor avaliado, afirma que 
cada instituição está dando tudo de si, para fazer o melhor . Falou 
também da situação de assistência no município de Santa Isabel e 
Barcelos que é precária, acredita que com resultado do trabalho de 
levantamento , será possível fazer projeto para atender as necessidades 
das comunidades destes municípios. O representante de Barcelos - ASÍBA 
, afirma a fala do Miguel da desassistência médica e que o segundo 
levantamento seja feito para que os indígenas sintam-se valorizado e 
assumem sua identidade. Representante FOIRN Bonifácio , explica o 
papel da FOIRN no controle social , mostrando e explicando como está 
sendo feito o controle ( anexo 2- controle social, anexo 3 - conselho 
distrital). Irmã Aldécia - Assunção do Içana - disse, o trabalho é difícil e 
propõe-se a cooperar com sua experiência com as equipe de trabalho. E 
disse que os Missionários estão de escanteio . Bonifácio respondeu que 
estão sendo bem valorizado sim , pois na reunião do conselho local de 
saúde foi escolhida a técnica de enfermagem Esmeralda Melgueiro que 
trabalha junto com a mesm.a no posto de Assunção para fazer parte do 
Conselho Distrital. Dr. Milton Shimit lembrou que ia haver uma reunião 
na comunidade de Assunção , mas como a Irmã Aldécia não estava foi 
adiada e que até agora não recebeu nenhum comunicado dizendo 
quando poderia ser realizada.araunião. As 10:30 a reunião foi retomada 
, Coordenador BONIFÁCIO ;. ,qisse que no quadro dos prestadores de 
serviço, existe instituição qtre- "não estão diretamente envolvido na 
assistência e serão as primeiras serem chamado. Bráz França - 
representante da FUNAI , disse que os conselheiros devem apresentar 
suas dificuldades, afirma que o trabalho é difícil e que deve ser feito em 
conjunto, disse que os problemas não resolve-se de uma só vez e coloca a 
FUNAI a disposição para colaborar no que for necessário, ressalta ainda 
a questão do uso indevido dos barcos em São Joaquim. SÍLVIO- FUNASA , 
conhece o movimento indígena e entende que o trabalho pela saúde é 



um ato delicado e que o conselho é para acertar os erros e continuar os 
trabalhos pensando nas comunidades que é o objetivo principal. E disse 
que o papel da FUNASA é ajudar os parceiros , cobrar e educar como 
devem ser respondido as cobranças que vem de Brasília. Rosineide ~ 
ATESG, Disse que é interveniente no convênio do Centro Saúde Escola e 
que seu papel é contribuir para o melhor desenvolvimento do DSEI e 
capacitar seus associados. Lucilene - Hgu, Disse que sua participação no 
conselho ajuda a conhecer melhor cada região, através de representantes 
e instituições. E que o hospital está com o trabalho de atendimento e o 
mais grave encaminhar para capital. Ambrósio - MISARN, disse que a 
MISARN vem acompanhando e fazendo discussão junto a FOIRN, 
comunidades e AIS, sobre o distrito deste mil novecentos e noventa e 
cinco que os AIS estão envolvidos, precisam muito das instituições e 
espera que com isso possa melhorar a formação dos mesmo para melhor 
atender as comunidades, Marina _ SSL, Fala que quando chegou em São 
Gabriel da Cachoeira a FOIRN já tinha discurso sobre o DSEI e na época 
era convênio FOIRN/FUNASA para pagamento dos AIS, Disse ainda que 
nesses primeiros meses do DSEI, equipes já passaram pelas comunidades 
e rios e que os conselheiros distritais devem estar por dentro de todos os 
projetos referentes ao Convênio para ver as prioridades que cada região 
representa. Lembra da responsabilidade da instituição de prestar conta 
com o governo e que o trabalho praticamente começou à partir de 
março, os trabalhos realizados: cobertura assitencial, reconhecimento da 
área, senso familiar, atendimentos as comunidades. O objetivo é cobrir 
toda área e fazer o sistema de rodízio dos profissionais para manter 
sempre a presença da equipe médica na área. Existe casos críticos. 
Luciano Cordeiro- Barcelos, interrompe fazendo a seguinte pergunta. 
Como fica a questão da saúde para encaminhamento de doentes 
indígenas que moram em Barcelos? Dr. Clicia _ FUNASA, responde que 
sejam encaminhados a Manaus{DSEI-COIAB, por questão prática e o Dr. 
Loureço disse que qualquer coisa.deve ser consultado antes com ele para 
analisar a gravidade do paciente-para ver se pode ser resolvido em São 
Gabriel ou em outros casos mai, graves enviar para Manaus. A Marina 
continua dizendo que a equipe d,. vacinação passa quarenta dias na área 
isto é, no baixo uaupés e tiquié. Luciana - SSL, odontológa, disse que nas 
comunidades nunca foi feito om, trabalho de levantamento para que os 
dentista se basearem, por isso está se fazendo o levantamento da 
situação, por que não podemos .somente arrancar os dentes sem antes 
fazer um trabalho de prevenção. com os mesmos e sugere que com o 
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resultado dos trabalhos de: dentista deverá se pensar em fazer um 
projeto específico. (Anexo {V, Relatório SSL). Às onze e trinta e cinco 
encerra-se a primeira etapa da reunião. Às quatorze horas inicia-se a 
reunião com a apresentação do Dr. Lourenço, representante do Centro. 
Saúde Escola, disse que o ~balHo do DSEI é para tentar acabar com os 
vícios de atendimento do passado e que três meses é pouco tempo para 
que tenha uma boa avaliação, disse também que o Centro Saúde Escola é 
ligada diretamente a Diocese e que além do atendimento tem a Casa da 
Saúde do Índio. Logo após apresentou as atividades desenvolvidas: 
formação, capacitação em serviços de recursos humanos para o DSEI a 
nível médio e AIS, adaptação de profissionais para a realidade local, 
atendimento médico e odontológico e de enfermagem através da visita 
domiciliar; imunização; orientação e supervisão em área. Disse ainda, que 
além do atendimento na área, o Centro Saúde Escola , atende o público 
da área urbana: bairro da Praia e Boa Esperança. Disse também que foi 
feito um trabalho epidemeológico nas comunidades da estrada, trabalho 
que requer mais atenção por que foi constatado mais de sessenta e nove 
casos de tracoma e que além disso fazem palestras sobre o problema de 
alcoolismo e prevenção. Miguel Maia, representante do Baixo Rio Negro, 
perguntou com relação a oompta de duas radiofonias para a Casa de 
Saúde "do Índio e o Centro SáúdeiÊscola, o Dr. Loureço responde que está 
sendo providenciado. Miguel co~tinua perguntando sobre os pacientes 
que são removidos para Manaus ),o caso quem é responsável, a casa de 
saúde do índio de Manaus ot{ a representação de São Gabriel da 
Cachoeira. Dr. Loureço respojideu que as duas instituições são 
responsáveis. Disse ainda que a éasa de Saúde do Índio não é para Ter 
médico. Brás França _ FUNAI, questiona a questão da alimentação da casa 
de saúde/ SGC, pois na semana que visitou, concluiu que para os índios o 
que estava sendo servido era mingau de arroz com sal. Dr. Milton disse 
que deve ser estudas alternativas para a alimentação dos indígenas da 
casa de Saúde, para que possam se adaptar. Sr. Henrique Vaz, perguntou 
sobre o serviço de prótese e· pediu que os profissionais não esqueçam de 
incluir no próximo projéto. Ora. Clicia pede que seja feito o 
levantamento, pelos odontólogos do DSEI para fazer um projeto e 
Henrique ressalta ainda a cooperação de uma instituição para outra, de 
conseguir remédios para os indígenas da cidade quanto a outra tiver. 
Falou também sobre o atendimento aos indígenas que moram na cidade. 
Bonifácio lembra que quando foi discutido sobre DSEI, era mais voltado 
as comunidades, pois na cidade existe hospital, posto de saúde e etc. Dr. 
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Milton lembra da rede de SUS, para atender moradores da cidade. Em 
seguida Dr. Milton representante do SEMSA, relata suas atividades e disse 
que é responsável pelos sete pólo bases: atividades desenvolvidas, 
atendimento, reconhecimento da área, assistência médica, imunização, 
odontológico, levantamento de tracoma, enfermagem na região do Rio 
Ayari, Içana, Waupés e Papuri, Remoção de pacientes para Manaus, 
consultas e exames em Manaus, remoção de pacientes via aérea. Disse ai 
nada que com a estruturação do pólo base será possível manter os 
profissionais na área . Disse que o polo base de Tunú será estudada. Tito 
pergunta sobre o polo base de Canadá . quando será construído e Dr. 
Milton diz que isso é com a FOIRN e comentou, será construído de forma 
tradicional, quanto a radiofonia será instalado quando estiver pronto o 
pólo base. Poderá ser discutido o adiantamento dos rádio com a FOIRN. 
André Fernando, relata as atividades da FOIRN (Anexo Y, Relatório 
Técnico), disse que apesar das dificuldades a FOIRN tem feito suas 
atividades conforme o seu cronograma e disse ainda que tem recebido 
reclamações por parte das comunidades. Dentro do seu compromisso de 
controle social foi feito sete reuniões com os Conselhos Locais de Saúde. 
Disse que a FOIRN faz pagamento aos profissionais do Departamento de 
Saúde da FOIRN e profissionais cedido ao SEMSA. Quanto aos 
equipamentos de rádio ainda não segaram devido a burocracia e que os 
equipamentos serão solicitados· de acordo com as decisões do Conselho 
Local de Saúde. A construção da casa de apoio dos AIS está na fase final e 
que de acordo com a conversa mantida com o Sr. Ubiratam será 
construído de vários estilos e que temos noventa dias para entrega. 
Outro papel da FOIRN é a distribuição de medicamentos e setorização,. 
Levantamento epidemeológico e antropológico de Santa Isabel e 
Barcelos. E outras atividades é de apoio a medicina tradicional onde já 
foram realizadas: - Encontro de Medicina Tradicional Curipaco, Curso de 
Plantas Medicinais em Taracuá, Encontros de Políticas Tradicional em 
Taracuá. Antônio Barbosa-iôonselhetro do Alto Rio Negro disse que a 
construção do polo base de,.JÜ~ .será decidido na Assembléia do mês de 
julho. Miguel Maia _ Diretor.da FOIRN , disse que a decisão já havia sido 
feito na ocasião do conselhq local de saúde. Dr. Lourenço pergunta como 
e calculado o combustívelcde setorização dos AIS . André disse que é 
feito de acordo com o número de viagem feita pelo AIS as comunidades , 
em cima do qual é calculado. Bonifácio José, pergunta as pessoas 
presentes tem mais algo a ser questionado, com relação o que foi 
relatado pelas instituições. Miguel Maia, falou sobre a viagem realizada 
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no Município de Santa Isabel e Barcelos onde foi feito o levantamento 
Antropológico e epidemiológico. Em seguida Tito Paiva, lembra a cada 
instituição relatório das atividades e prestação de contas que devem ser 
entregues aos conselheiros um dia antes da reunião para que possam ser 
lidos e avaliados. Seguindo a pauta Bonifácio José pede aos conselheiros 
que indiquem as pessoas para fazer parte da Comissão Provisória que 
irão fazer a minuta do conselho e organizar a próxima reunião, foi 
definida a escolha da seguinte maneira: Silvio Machado -FUNASA, Dr. 
Loureço - Centro Saúde Escola, André Femadc - FOIRN, Bonifácio José - 
FOIRN, Estevão Barreto - FOIRN, Luciana - SSL. Também foi discutido a 
composição do Conselho onde ficou decidido que na próxima reunião o 
Exército deverá fazer parte e um usuário da região de Barcelos e que 
devem ser convidadas o IDS e SECOIA. Definiu-se a próxima reunião para 
o mês de setembro com as. seguintes pautas: - Apresentação do 
regimento interno; - Relatório de Atividades e prestação de conta das 
Instituições e Avaliação parcial do DSEI. Dra. Clicia informa que quando 
o conselho distrital estiver legalizado pelo presidente da FUNASA passará 
ser publicado no Diário Oficial e será repassada para as Instituições. 
Bonifácio José com o uso das palavras finais fez a recomendação aos 
conselheiros dizendo que devem voltar as comunidades repassando 
melhores esclarecirnentq, sobre as atividades de assistência das 
instituições. Miguel Maia .reforça dizendo que o ano é político e que os 
conselheiros devem ser :firmei: deixando as comunidades entender o 
trabalho do DSEI. Nada mais b~vendo a tratar, o Sr. Bonifácio José - 
Coordenador da Reunião· agradeceu a presença de todos e deu por 
encerrada a reunião, às dezessete horas e quinze minutos, da qual para 
fins de direito, foi lavrada a ata, assinada por mim, Maria Auxiliadora 
Cordeiro da Silva, Secretária FOIRN, e demais presentes, 
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