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I. A CONFIRMAÇÃO DOS PROBLEMAS: 

A comissão interventora assumiu suas funções efetivamente a partir da primeira 
semana do mês de julho, depois que os membros cumpriram com responsabilidades 
adquiridas previamente, no Rio de Janeiro, Brasília e regiões de origem. 

Desde que iniciaram os trabalhos, foi uma constante a confirmação dos problemas 
apontados pelo relatório preliminar da comissão de preparação da reunião do Conselho 
Deliberativo e Fiscal da COIAB (CONDEF/COIAB). No decorrer dos dias a comissão 
entendeu como oportuna a decisão do CONDEF. A intervenção evitou oportunamente que 
a COIAB fosse para a falência total, em decorrência de inúmeras pendências, dívidas e 
cobranças que não pararam de aparecer, até os últimos dias; e sobre as quais a Comissão 
não foi devidamente informada pelos coordenadores afastados. O estado constatado era de 
total descontrole nas finanças e da própria atuação política da COIAB. 

Em resposta às expectativas das bases da COIAB e dos parceiros que mesmo com 
as dificuldades acreditam na luta dos nossos povos e organizações indígenas e na atuação 
da nossa organização, a Comissão Interventora continuou aprofundando o diagnóstico 
interno da COIAB, fazendo os encaminhamentos necessários para sanar os problemas, que 
foram aparecendo no dia a dia, e implementando as deliberações do CONDEF referentes a 
consolidação de um novo rumo para o nosso movimento. 

Nesse período de 90 dias, certamente muita gente, bases do movimento indígena e 
parceiros, quis e ficou torcendo para que o trabalho da Comissão Interventora acontecesse e 
atingisse os objetivos definidos pelo Conselho Deliberativo e Fiscal da COIAB 
(CONDEF/COIAB), mas é lamentável reconhecer que também houveram pessoas que, 
insatisfeitas com a decisão do Conselho, ficaram torcendo e até trabalhando, ou seja 
boicotando, junto as bases do movimento indígena ou dos parceiros para que a atuação da 
Comissão fracassasse e não desse em nada. Houve quem falasse junto as bases que a 
COIAB estava acabada. A comissão, porém, sabia bem qual era seu papel. Não veio para 
prejudicar ninguém, mas para ajudar o movimento, cuja credibilidade e imagem, respeitada 
e reconhecida, em nível nacional e internacional estavam sendo comprometidas. 

II. MEDIDAS IMEDIATAS: 

1. A Comissão Interventora: 

Para garantir a integração entre os membros da Comissão, o mesmo domínio da 
situação da COIAB, a discussão e agilização de encaminhamentos, a necessidade de falar 
uma mesma linguagem, o acompanhamento conjunto de depoimentos, consultas, visitas 
etc., decidimos a maior parte do tempo ficar todos na mesma sala. Temos agido no sentido 
de cumprir devidamente a nossa função de Comissão Interventora, mas sem descuidar o 
andamento da agenda e ações quotidianas da COIAB. 

Decidimos, neste período, que o Domingos Barreto respondesse como Coordenador 
Geral em Exercício. Na sua ausência assumia João Neves. Samuel Karajá se 
responsabilizou mais pelo controle das finanças (pagamentos, extratos, cheques) e Crisanto 
priorizou as viagens de articulação e acompanhamento de demandas das bases. 
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2. Comunicado oficial sobre as mudanças na COIAB. 

Logo que iniciamos as nossas atividades, enviamos uma carta oficial, a todos os 
parceiros, nacionais e internacionais, explicando as mudanças ocorridas na COIAB. A carta 
também foi encaminhada às organizações indígenas, algumas lideranças e amigos da 
COIAB. Na carta, sem entrar em detalhes, informamos rapidamente sobre o processo de 
reflexão interna e as principais resoluções do CONDEF, basicamente o relacionado a 
suspensão por 90 dias dos membros da Coordenação Executiva de suas funções e a 
nomeação em caráter emergencial para o mesmo período de uma Comissão Interventora 
que responderia, política, administrativa e judicialmente, perante quem de direito e para 
todos os efeitos pela COIAB. 

Informamos, na carta, sobre os objetivos da Comissão e pedimos aos nossos povos e 
organizações de base assim como aos nossos parceiros e aliados para que entendam que as 
medidas tomadas visavam garantir o efetivo fortalecimento institucional da COIAB e a 
necessária credibilidade perante todos aqueles que vêm, de alguma forma, contribuindo 
com o movimento indígena da Amazônia Brasileira. 

3. Pessoal e infra-estrutura: 

Enquanto não chegavam os recursos do Convênio de Saúde e de Apoio 
Institucional, tivemos que pedir a alguns funcionários que aguardassem em suas casas. 
Ficamos com uma equipe reduzida para viabiliz.ar serviços essenciais de suporte à 
Comissão e de seguimento das atividades rotineiras da COIAB: Secretaria (Rosenilda e 
Miquelina), comunicação (Paulino e Lourival), monitoramento (João Paulo e Lucíene), 
vigias (José e Edilon), motoristas (Rui e Vanderlei), Logística (Emerson Ticuna) e serviços 
gerais (Dona Nazaré). 

Para sustentar essa equipe mínima, tivemos o apoio financeiro do PDPI, do 
contrário não teria sido possível dar seguimento aos trabalhos. A situação estava tão crítica 
que houve um momento em que ficamos sem nem uma linha de telefone, todas haviam sido 
cortadas por falta de pagamento das contas. No entanto, a comissão descobriu que contas de 
celular particulares de membros da Coordenação Executiva haviam sido pagas com 
recursos do Convênio 

Essa situação de falta de linhas cortadas foi sanada parcialmente na ocasião do 
Primeiro Encontro das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira. Precisávamos pelo 
menos ter uma linha telefônica acionada, para garantir a boa realização do evento. 
Enquanto isso atravessamos sérias dificuldades na comunicação, com as bases e os 
parceiros. Na parte da Saúde, o gerente técnico acabou fazendo uso de seu telefone celular 
particular para manter em funcionamento o setor. 

No intuito de economizar, a comissão solicitou da Telemar o cancelamento de dois 
celulares que estavam em nome do Convênio, um para a logística e outro para a 
Coordenação da COIAB. O outro celular que estava com o motorista Rui foi transformado 
em telefone pré-pago. 
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III. O CONVÊNIO COIAB/FUNASA - DISTRITO SANITÁRIO 
ESPECIAL INDÍGENA DE MANAUS (DSEI/MANAUS) 

1. Breve Contextualização: 

Lembramos que o Convênio COIAB/FUNASA atende uma população indígena de 
12.481 pessoas, dos povos Apurinã, Kokáma, Mura, Tikuna, Pirahã, Tenharim, Torá, 
Parintintin, Baré, Kambeba, Tukano, Baniwa, Munduruku e Sateré-Mawé, nos municípios 
de Anamã, Autazes, Beruri, Borba, Careiro Castanho, · Careiro da Várzea, Humaitá, 
Itacoatiara, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Manícoré, Nova Olinda do Norte, Novo 
Airão, Novo Aripuanã. 

Dos 1 O Pólos-Base: 05 estão funcionando (Piranha, Murutinga, Nossa Senhora da 
Saúde, Laranjal e Maquira), 02 inacabados (Ponta Natal e Kwatá) e 03 na planta 
(Pantaleão, Beruri e Boca do Jauari). 

2. Situação dos Convênios: 

Para resolver todas as pendências relacionadas ao atraso nas prestações de contas, a 
liberação de parcelas atrasadas e a renovação do Convênio COIAB/FUNASA foi preciso 
muita negociação e redobrar esforços para atender as exigências da FUNASA de Brasília. 
Dessa forma conseguimos chegar a seguinte situação: 

O Convênio 037/2001, que finalizou em 31/03/02, foi prorrogado por mais 
96 dias. A 4ª. parcela no valor de R$ 220.000,10, demorou mas foi liberada em 25 de julho 
do corrente para realizar o pagamento de pessoal e despesas referente ao mês de abril e 
contas pendentes de meses anteriores. 

O Convênio 145/2002 foi assinado em 26 de Junho retroativo ao mês de Maio de 
2002 no valor de R$ 4.164.639,85 com vigência de 14 meses, sendo 12 para execução e 02 
para prestação de contas e relatório final. 

A 1 ª. parcela do Convênio 145/2002 foi liberada em 05 de Julho do corrente no 
valor de R$ 1.250.000,00. Com esse recurso foi pago o pessoal referente aos meses de 
Maio a Agosto e compras de insumos, materiais, equipamentos, alimentação, combustível, 
passagens, reuniões dos conselhos, etc. 

3. Contratação de pessoal: 

Atendendo as exigências da FUNASA e resoluções do CONDEF, 
procedemos através de processo seletivo, análise curricular e entrevistas à contratação de 
funcionários para trabalhar no Convênio 145/2002. Para isso tivemos que divulgar nos 
jornais o Edital de contratação, para as áreas de odontologia, enfermagem, agente 
administrativo, gerência técnica e gerência administrativa financeira. As medidas foram 
tomadas para evitar que se repetisse o que aconteceu nos. Convênios anteriores: alguns 
profissionais de saúde não correspondiam, exercendo devidamente a sua função, não davam 
ênfase nem dedicação exclusiva aos compromissos com a COIAB, mesmo recebendo 
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salários altíssimos como o caso da médica. O custo de seus serviços foram muito altos e os 
benefícios poucos. 

Ao final foram contratados uma Equipe Multidisciplinar de Saúde, integrada por um 
médico, 5 enfermeiros, 3 odontólogos, 18 auxiliares de enfermagem, 6 Técnicos de 
Laboratório, 1 O Agentes indígenas microcospistas e 106 Agentes Indígenas de Saúde (AIS). 
Também foi contratada uma equipe de Apoio Operacional nos Pólos-Base, integrada por 2 
motoristas, 1 piloto de lancha,. 5 auxiliares administrativos, 1 Gerente Técnico de Saúde, 1 
Gerente Administrativo Financeiro. Na sede em Manaus, a Equipe Técnica e 
Administrativa ficou composta por I Técnico em Contabilidade, 1 logístico, 1 auxiliar de 
logística, 1 assistente administrativo, 1 vigia, 2 auxiliares de serviços gerais, 1 secretária e 2 
motoristas. 

No planejamento, quando necessário, se prevê a contratação para trabalhos 
eventuais/pontuais de Médico Colaborador, Piloto de Lancha e Auxiliar de Serviços Gerais. 

4. Infra-Estrutura/Equipamentos: 

No relacionado a infra-estrutura e equipamentos, foram adquiridos 1 maleta 
odontológica portátil, 3 geradores portáteis para o serviço de odontologia nas aldeias, 21 
radiofonias, 4 autoclaves (aparelhos para esterilizar os materiais de odontologia e de 
enfermagem), 3 amalgarnadores (fazer restauração dentária), 4 fotopolimerizadores (fazer 
restauração dentária), 5 fogões de quatro bocas com botija, 1 Máquina de preencher cheque 
e 4 Armários de aço. 

Foram ainda adquiridos materiais, insumos e serviços. Isto é, 300 camisetas e 150 
bonés para a Equipe de Saúde, medicamentos para abastecer os pólos-base e postos de 
saúde, materiais de laboratório para realização de exames (glicemia, parasítológico de 
fezes, etc.), alimentação, combustível, materiais de consumo e expediente para os pólos 
base e viagens sanitárias, insumos para atendimento odontológico, materiais de 
médico/enfermagem para curativos, manutenção de motores de popa, radiofonias, 
computadores, máquina de xerox, rede de telefonia, manutenção de 02 Toyotas (Autazes e 
Nova Olinda do Norte) e Besta (Sede da COIAB). 

5. Controle Social: 

No relacionado ao controle social, foram realizados sete (07) reuniões 
dos Conselhos Locais de Saúde Indígena (Borba, Manicoré, Nova Olinda do Norte, Novo 
Airão, Autazes, Beruri e Itacoatiara) 

6. Ações de saúde: 

Nos meses de maio a agosto, a partir da vigência do Convénio 145/02 
foram desenvolvidas as seguintes ações: 830 de atendimento médico nas aldeias, 4.471 de 
atendimento odontológico, 2.535 de atendimento de enfermagem, 4.271 de atendimento de 
AIS, 211 consultas médicas nos municípios. 

Nesse período foram atendidas 1.215 famílias, 100 mulheres fizeram a 
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coleta do Programa de Câncer de Colo Uterino. Foram realizados 16 Viagens de 
imunizações (vacinação) e 1,747 exames laboratoriais (EPF, EAS, Hemograma, Pesquisa e 
BAAR, Glicose, etc.) 

As equipes trabalharam ainda na busca ativa de Malária, busca ativa de Diabetes 
Mellitus e Hipertensão Arterial, acompanhamento à Gestante, acompanhamento à criança, 
consultas nos municípios de referência, remoção de pacientes das aldeias aos municípios de 
referência, urgências para Manaus, agendamento de consultas e 9 consultas especializadas 
na rede privada. 

7. Capacitação da Equipe de Saúde, Técnica e Administrativa: 

Para a capacitação da equipe de saúde, técnica e administrativa, foram promovidas 
ou houve participação nas seguintes atividades: 3 oficinas de Imunização, 1 Curso de 
Biossegurança na Amazônia, 1 Oficina de Malária, 1 Congresso Brasileiro de DST/AIDS, 7 
Oficinas do SIASI - Sistema de Informação de Atenção à Saúde Indígena. 1 Treinamento 
Introdutório para Enfermeiros do Programa Médico da Família, 1 Conferência Saúde nas 
Américas e I Oficina de Prestação de Contas de Convênio. 

8. Perspectivas do atendimento a saúde indígena: 

Para melhorar o atendimento a saúde indígena, a equipe técnica do Convênio 
COIAB/FUNASA propõe: 

• A reorganização do serviço de saúde, para que haja uma aproximação maior entre o 
custo e beneficio; 

• Equipar os Pólos-Base, criando o mínimo de condições para fixar a Equipe por 
períodos mais prolongados e realizar atendimentos de acordo com as necessidades; 

• Implementar e implantar os programas de atenção básica, dando ênfase à prevenção 
e promoção de saúde; 

• Aumentar o poder de resolutividade no nível primário, construindo e equipando os 
postos de saúde, tipos 1 e 2, dando suporte aos pólos-base. 

9. Outros encaminhamentos: 

9.1. A Casa do Índio (CASAI) de Manaus: 

Mesmo com todos os avanços citados acima, no atendimento à saúde, ainda persistem 
problemas que poderiam ser superados se houvesse mais vontade das instituições 
envolvidas. E o caso do velho problema tanto no atendimento quanto na logística da Casa 
do Índio, de Manaus (CASAI). Até hoje não dispõe de uma linha de telefone fixa, o que 
leva à falta de agilidade no atendimento aos doentes que chegam a Manaus e dificulta a 
comunicação dos mesmos com seus parentes que ficam nas áreas. O contato na CASAI é 
feito através de um ramal da FUNASA, ou então de um celular que sempre está ocupado. 
Acontece que a COIAB acaba levando a culpa por esses problemas. Essa situação não pode 
continuar. A coordenação executiva da COIAB deverá dar seguimento as discussões que a 
Comissão Interventora iniciou com a FUNASA e os responsáveis da CASAI, sobre 
medidas urgentes para sanar essa situação. 

6 



9.2. Gastos planejados: 

Baseados na experiência dos convênios anteriores a partir de agora qualquer gasto 
que for realizado daqui para frente será conforme o Plano de Aplicação de recursos 
elaborado pela Gerência Técnica do Convênio. 

Nos pólos - base, a prioridade será a instalação de radiofonia e não outras 
demandas. O setor de logística fez o levantamento de preços e o equipamento já foi 
comprado e encaminhado. 

9.3. O acompanhamento da FUNASA: 

O processo de negociação com a FUNASA implicou em viagens a Brasília e uma 
reunião em Manaus com o Dr. Ubiratan Pedrosa. Como resultado desse processo veio de 
Brasília a supervisora técnica do DESA!, Sra. Josenete Marques da Silva, para ajudar a 
"reorganizar o processo de implantação das ações de Saúde e serviços de informações 
desenvolvidas no âmbito do DSEI/Manaus". 

Além dessa medida ficou combinado melhorar a comunicação entre a Coordenação 
Executiva e a FUNASA de Manaus. 

Na linha de qualificar a organização da parte contábil e financeira do Convênio foi 
contratada urna Gerente financeira e administrativa. 

IV. PENDÊNCIAS (DÍVIDAS, RELATÓRieS, PRESTAÇiES DE 
c•NTAS): 

No aprofundamento do diagnóstico da situação contábil e financeira da COIAB 
tivemos algumas dificuldades, principalmente com relação aos débitos, pois a coordenação 
afastada não repassou à comissão um levantamento exato dos mesmos. A comissão foi se 
informando das muitas dívidas na medida que os fornecedores apareciam para fazer as 
cobranças. Como exemplo estão as dívidas que se tinha com o Hotel Rio Branco, a Agência 
de Viagens Htur, os Postos de Combustível, os barcos que transportavam lideranças ou 
pacientes para Manaus, a Telemar, a Pontual Telecomunicações, o Restaurante Di Rocha, e 
os próprios funcionários, que estavam com os vencimentos atrasados. 

Ficou claro que a Coordenação afastada gerou sucessivamente despesas sem 
planejamento e sem saber se havia recursos para cobrir as mesmas. 

A situação dos projetos estava no limite ou na condição de oportunidades perdidas. 
A não conclusão e envio da Auditoria de 2001 bloqueou a liberação de parcelas 

pendentes por parte da CORDAID, OXFAM e ICCO. E quando essa auditoria ficou 
pronta, tampouco deixou satisfeitos os parceiros, impossibilitando de novo, por agora, a 
liberação dessas parcelas pendentes. 

A Coordenação afastada não efetivou a prestação de contas dos recursos no valor de 
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) repassados pelo Ministério do Meio Ambiente para a 
Representação da COIAB em Brasília. A coordenação afastada e sua equipe teve 
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dificuldades em fechar a prestação. Dizia que o dinheiro foi remanejado mas não conseguia 
provar isso, por. falta de notas. Aparentemente esses recursos foram utilizados par pagar o 
salário do pessoal da Saúde. 

Recursos do Fideicomisso, foram bloqueados pela COICA porque nunca foi 
enviado uma prestação de contas (com comprovantes de gastos) equivalente a R$ 6.000,00 
(seis mil reais) repassado à COIAB no período de 1998~1999. Ninguém da coordenação 
afustada e da administração anterior soube esclarecer a situação. 

Essa falta de clareza nas informações ou atraso nas prestações de contas voltou a se 
repetir com os recursos enviadas pela TNC para a última reunião do CONDEF. e pela 
Aliança Amazônica para a "Caravana das Águas". 

A não liberação dos recursos da quarta parcela do Convênio 037/2001, e do Aditivo 
correspondente ao mesmo, e o atraso na aprovação do Convênio 145/2002 também 

· deveram-se as falhas freqüentes e a demora.nas.prestações de contas. 
Face a essa situação, a Comissão lti'térventora teve que estabelecer prazos para que 

os responsáveis concluíssem as prestaçõesde conta pendentes. 

V. BANCOS E DÉBITOS: 

A Comissão Interventora encaminhou aos Bancos, em que a COIAB têm contas, cópia 
da Ata da XIII Reunião do CONDEF, para regularizar a movimentação financeira. No 
período da intervenção, ficaram responsáveis para assinar cheques, autorizar pagamentos, 
conferir extratos etc., Domingos Barreto e Samuel Yriwerana Karajá. 

Foi feito um levantamento das pendências da COIAB com fornecedores. Como já foi 
dito, as cobranças eram quotidianas. 

A Comissão foi quitando gradualmente as dívidas, conquistando consequentemente a 
credibilidade junto aos fornecedores, com os quais negociamos intensamente enquanto os 
recursos, tanto do Convênio como do Apoio Institucional não chegavam às contas da 
COIAB. 

No entendimento da comissão, para evitar o descontrole nos gastos e a extrapolação 
que houve de recursos, projetos e convênios, deverá efetivar-se a criação de duas equipes 
de administração na COIAB, uma para o Convênio de saúde e outra para o setor político, 
tal como já foi proposto pelo CONDEF, na sua última reunião. 

\ 

VI. VIAGENS: 

A comissão mesmo com muitas demandas internas, decidiu não descuidar a atuação 
da COIAB para fora, atendendo basicamente as necessidades das bases. Nesse sentido, 
como parte do levantamento de infor.tnações sobre a situação da entidade, e como 
oportunidade para discutir as decisões do Conselho sobre o afastamento da Coordenação 
Executiva a Comissão Interventora optou por atender uma agenda de visitas as bases da 
COIAB. 
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1. Tocantins: apuração de denúncias contra o presidente do Conselho 

Pela Comissão, João Neves/ Marwomo viajou para Tocantins, na área indígena 
Xerente, no período de 25 a 28 de agosto, com o objetivo de conferir a veracidade das 
denúncias veiculadas através de abaixo assinado contra o presidente do Conselho 
Deliberativo e Fiscal da COIAB, o Sr. Escrawen Sompré. 

O representante da Comissão reuniu-se com a Diretoria da Associação Indígena 
Xerente (AIX), cujos membros foram unânimes em dizer que Escraven Sompré é índio 
Xerente, que conheciam toda sua família e a sua luta e que as denúncias foram plantadas 
por alguns funcionários da FUNAI, descontentes com atuação do líder indígena na 
recuperação de recursos no valor de R$ 10.000.000,00 (Dez milhões de Reais), que ao 
invés de ir para o povo indígena foram parar na FUNAI. A armação foi montada com o 
apoio de alguns indígenas, que não representam nem o 0,01 % das aldeias, e que coletaram 
várias assinaturas antigas, inclusive de pessoas já falecidas. 

O membro da Comissão Interventora participou ainda na Assembléia da 
Coordenação Indígena de Articulação Tocantins (COIAT,) realizada de 24 a 28 de julho. O 
objetivo da Assembléia era eleger a Diretoria da organização, até então presidida 
provisoriamente pelo líder João Nonoi. Estavam participando na Assembléia representantes 
dos povos indígenas Kraõ, Xerente, Karajá, Apinajé, Krikati e Kaiapó, e dirigentes das 
seguintes organizações e entidades: AIX, CIPK, KAPEY, AIK, KRIWDURÉ, BENSA 
BEROHO, WY'TYCATEI, COIAB e FUNAl. 

A Assembléia foi uma ocasião oportuna para relatar a situação da COIAB e 
solicitar das lideranças e organizações presentes compreensão e apoio, para que sejam 
devidamente atingidos os objetivos de reestruturar a entidade nos aspectos administrativo, 
financeiro e político. 

Perguntados sobre se conheciam o Conselheiro Sompré, os participantes na 
Assembléia da COIAT responderam que sim. 

Tendo em conta os diferentes depoimentos e o reconhecimento do Sr. Escrawen 
Sompré na área indígena Xerente, o parecer do Sr. João Neves, é que as acusações 
difundidas a respeito da legitimidade e representatividade do presidente do CONDEF são 
infundadas. Ficou claro que as denúncias foram forjadas por pessoas que agiram por 
motivos políticos e de má fé. Com isso não só prejudicaram a pessoa do conselheiro 
Sompré, mas também a unidade interna e as lutas do povo Xerente. Ao acatar esse parecer, 
a Comissão Interventora desconsiderou as tais denúncias e entendeu como natural a 
recondução do conselheiro Escrawen Sompré à presidência do CONDEF/COIAB. 

2. Articulação com as bases: 

2.1. Projeto Trincheira: 

Em nome da Comissão, João Neves acompanhou, junto com João Paulo Barreto, do 
Monitoramento, à Luciene Pohl, coordenadora técnica do Projeto Trincheira, na região do 
Baixo Madeira, no município de Autazes, para verificar in loco o andamento de dito 
projeto. O mesmo consiste em um Levantamento Étnico-ambiental, visando, no futuro, a 
implementação de um Plano de Gestão. O Trincheira é um dos poucos projetos da COIAB 
que caminhou regularmente durante os últimos 4 meses. 
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A participação da comunidade tem sido vital para o desenvolvimento do Projeto, que 
está em fase final. Uma cartilha foi editada com os resultados de seu andamento e camisetas 
foram produzidas e entregues aos membros da comunidade. 

Na ocasião os indígenas foram informados sobre a situação atual da COIAB, que a 
Comissão Interventora está empenhada na reorganização e redirecionamento da atuação 
política e administrativa da nossa organização, visando o fortalecimento do movimento 
indígena amazônico. 

Na reunião com os AIS foi esclarecido a situação do Convênio COIAB/FUNASA, suas 
dificuldades e perspectivas de continuação. 

O representante da comissão observou que no posto de saúde em Trincheira não tem 
nada, que não há radiofonia, e o pólo-base de Autazes estava fechado. 

2.2. Reuniões dos Conselhos locais: 

Em nome da Comissão, João Neves também participou das reuniões dos Conselhos 
Locais de Saúde, nos municípios de Autazes, Novo Airão, Borba e Nova Olinda do Norte. 

Na ocasião, aproveitou para colocar a real situação da COIAB e o que estava sendo 
feito para sanar as dificuldades. 

Esse trabalho também foi realizado no Estado do Amapá, e em São Gabriel da 
Cachoeira, durante a reunião do Conselho Fiscal da FOIRN. 

2.3 Região de Cuiabá/Pantanal: 

Com o objetivo de explicar a situação interna da COIAB e as atividades 
desenvolvidas pela Comissão Interventora, Crisanto Rudzo Tseremey'wa / Xavante viajou 
para a região de Cuíabá/Pantanal, no período de 15 a 19 do mês corrente. Encontrou-se 
nesta ocasião com lideranças da Federações dos Povos Indígenas do Estado de Mato 
Grosso e representantes de outras organizações indígenas como a ASPA, SDC e A TIX 

\ 

2.4. Pólos Base: 

Acompanhado de três pessoas da FUNASA, um geólogo, um sanitarista e um 
técnico administrativo, Crisanto Rudzõ Tseremey'wá, viajou, entre os dias 16 e 24 de julho, 
para os seguintes pólos-base: 

• Nossa Senhora da Saúde, no Município de Novo Aírão, no dia 16 de julho de 2002. 
• Aldeia Murutinga e São Félix, no município de Autazes, durante os dias 18 e 19 de 

julho 
• Piranha e Jutaí, no município de Borba, no período de 22 a 24 de julho. 

O objetivo da viagem foi vistoriar as obras do Sistema de Abastecimento 
(construção de poços artesianos), que estão sendo construídas pela empresa Santos & 
Gama, em cada uma destas aldeias. Trata-se da empresa comprometida com a 
movimentação de recursos do Convênio do Saneamento. 

Segundo Crisanto, na época de sua visita, cinco poços haviam sido construídos, com 
os respectivos chafariz, mas a empresa contratada para a execução das obras não procedeu 
conforme o projeto original, que previa a construção de três cômodos de madeira e 
cobertura de palha, um para o poço, um para o motor e outro par servir de depósito, 
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inclusive de produtos químicos necessários para o tratamento da água. A empresa construiu 
um cômodo só, de alvenaria e cobertura de brasilite, para o poço e o motor. A equipe de 
vistoria exigiu a construção do anexo para o depósito em todas as aldeias. 

Todos os poços obedecem a um padrão, com 54 metros de profundidade, torres de 
metros de altura e dois ou três chafariz. No entanto, foram indentificadas ainda as seguintes 
pendências ou falhas: 

A única aldeia onde foi instalado voltímetro é na de Piranha, faltando por tanto nas 
outras quatro. O dono da empresa disse que já estão comprados e que só falta instalá-los. 

Em Jutaí, ainda não estava concluída a cerca de proteção do poço. Entusiasmada 
com a obra, a comunidade cercou somente os chafariz. A vistoria exigiu da empresa a 
construção dessa proteção de toda a área do poço. 

Tanto em Jutaí como em Piranha os poços estavam com motores de 
menor potência, isto é, de 04 kavear ao invés de l O kavear e 07 cavalos, como consta no 
Contrato. Foi pedido ao dono da empresa, o Sr. Agenor Gruce, que troque os dois motores. 

Em Murutinga, o cano que conduz a água aos chafariz para a aldeia, que 
deveria estar enterrado a pelo menos 60 centímetros de profundidade, estava exposto, a flor 
da terra. Num ponto onde faz curva, a conexão foi feita entortando o cano ao invés de usar 
um joelho. 

Em base a rumores de membros da comunidade de Murutinga, no sentido de que a 
estrutura de ferro da caixa d'água estava frágil, foi pedido aos donos da empresa reforçar a 
mesma. Esta estrutura foi a única a ser construída com material metálico, fugindo do 
projeto original que previa estruturas de madeira. 

2. 5. Itacoatiara: 

Membros da Comissão Interventora viajaram para Itacoatíara, para retomar a 
negociação entre os não índios e políticos desta cidade com os índios Mura da região do 
Rio Urubú, especificamente na Comunidade São José. 

O problema era que a prefeitura não queria a construção do posto de saúde que a 
COIAB ia promover nas proximidades da escola da prefeitura. Caso isso acontecesse, e se 
os índios continuassem trabalhando com a COIAB o prefeito tiraria apoio para a construção 
de uma nova escola para a comunidade. 

Após ouvir a comunidade decidiu-se construir o posto de saúde na localidade onde 
mora a AIS Antônia Aparecida. 

3. Articulações em Brasília: 

Várias viagens foram realizadas a Brasília, cidade onde convergem iniciativas e 
acontecem articulações de interesse do movimento indígena. Entre essas lembramos as 
seguintes: 

3.1. Discussão sobre política de saúde indígena 

Considerando a importância de acompanhar a política de saúde e a necessidade de 
impulsionar iniciativas e propostas indígenas, representando a Comissão Interventora, 
Domingos Barreto participou de reunião, no dia 8 de agosto do corrente, com outras 
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lideranças em Brasília. O objetivo era entregar propostas ao Ministro da Saúde, Sr. Dr. 
Barjas Negri,. Domingos coordenou a reunião em que participaram também representantes 
da Associação Ipren-re, de Mato Grosso, da APIO/AP, da CUNPIR/RO, da UNI/AC, da 
FOIRN/AM, do CIR/RR, da CGTI/AM, na UNI-TEFÉ/AM e da APINA/AP. 

Na ocasião as lideranças indígenas colocaram a necessidade de avaliar de forma 
ampla e crítica a experiência dos dois últimos anos, discutindo o modelo de saúde como um 
todo. Na avaliação dos últimos dois anos, os participantes disseram que os DSEis 
apresentaram melhoria, sendo muito importante a participação dos povos indígenas. No 
documento entregue no Ministério, as lideranças solicitaram do ministro a revisão, com 
aumento, do teto orçamentário da saúde indígena para os próximos anos. 

3.2. Conselho Diretor Coalizão Florestas 

Em 13 de agosto, Domingos Barreto participou da reunião extraordinária do 
Conselho Diretor Coalizão Florestas em Brasília. A COIAB faz parte das redes desse 
Conselho. A pauta da reunião incluía o preenchimento e posse das vagas do Conselho, 
Breve histórico do processo de criação da Coalizão Florestas, Modelo de Gestão e 
organização interna, relato das ações desenvolvidas, recursos financeiros e apresentação da 
proposta de parceria com o Ministério do Meio Ambiente. 

4. Articulação continental: 

Entendendo que a COIAB não poderia ficar à margem de iniciativas de articulação 
indígena em nível continental, a Comissão Interventora marcou presença no Encontro 110s 

povos Indígenas das Américas de frente à ALCA (Área de Livre Comércio das Américas)", 
promovido pela Organização Nacional Indígena de Colômbia", na Segunda semana de 
setembro. 

O Encontro analisou os impactos da ALCA sobre os povos indígenas da América 
latina, cujos direitos serão brutalmente atingidos, ao imperar sobre suas vidas a lógica do 
mercado, a usurpação de seus conhecimentos tradicionais e propriedade intelectual e a 
práticas etnocidas inerentes a esta iniciativa anexionista, que violenta a soberania dos países 
da região. 

O Encontro permitiu conhecer a lideranças de outros países, com os quais foi 
partilhada a situação e as perspectivas da COIAB. 

5. Articulação com parceiros: 

Reuniões de articulação em nível local aconteceram atendendo a priorização de 
questões de interesse do nosso movimento, na área ambiental, de pesquisa, da educação e 
saúde específica e diferenciada, e de frentes de trabalho não atendidos, como o relacionado 
aos povos indígenas sem contato. 

A comissão recebeu na sede da COIAB a visita do Presidente da FUNAI, Sr. Arthur 
Nobre Mendes, em 16 de agosto último. Na reunião, em que participaram representantes de 
outras organizações indígenas sediadas em Manaus, o :MEIAM e a COIAB apresentaram 
docwnentos reivindicatórios. 
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6. Proposta da COIAB para os candidatos à Presidência da República: 

No dia 23 de agosto do corrente, nem Encontro realizado no Parque do Mindú, a 
COIAB, acompanhada de representantes de outros povos e organizações indígenas do país, 
entregou ao presidenciável Luis Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), 
Proposta que reúne as principais reivindicações do movimento indígena da Amazônia, no 
intuito de que este as implemente caso venha a ser eleito, nas eleições do próximo 6 de 
outubro. 

O documento da COIAB destaca o crescimento do movimento indígena a partir da 
Constituição de 1988, lembra as dívidas históricas que o Estado e o povo brasileiro para com 
os povos indígenas do país e lista as principais demandas que o próximo governo deverá 
resolver definitivamente, sendo estas: a demarcação das terras indígenas e desíntrusão das 
áreas invadidas, a consolidação de uma política de saúde especial para os povos indígenas, o 
apoio para a educação escolar indígena, o apoio ao desenvolvimento econômico sustentável e 
proteção das culturas dos povos indígenas, o reconhecimento dos direitos das mulheres 
indígenas, a proteção da diversidade biológica e dos conhecimentos tradicionais indígenas, a 
garantia da participação indígena no conselho de gestão do patrimônio genético, a aprovação 
do estatuto dos povos indígenas, a proteção do patrimônio indígena e a participação das 
comunidades e organizações indígenas em todas as instancias que tratam de seus interesses. 

Na conclusão do documento se estabelece que as propostas visam contribuir na 
construção de uma Política Indigenista clara, democrática, objetiva, coerente, que garanta o 
respeito pleno aos direitos indígenas, e que se espera que o próximo governo se empenhe em 
fazer realidade estas demandas e cumpra com os compromissos que venha assumir com 
nossos povos, convertendo em realidade os nossos direitos garantidos pela Constituição 
Federal e outros instrumentos internacionais que nos últimos anos têm avançado no 
reconhecimento desses direitos. 

VII. COMUNICAÇÃO E SEMINÁRIOS INTERNOS: 

A Comissão insistiu na otimização da comunicação entre os funcionários, setores e 
a coordenadores em exercício. A relação com toda a equipe que está dando suporte à 
Comissão tem melhorado progressivamente, através da institucionalização de reuniões 
regulares no início de cada semana, nas quais era feita a avaliação das ações executadas e 
conferida a agenda de cada setor e do conjunto. 

É importante salientar que essa dinâmica de reuniões regulares onde os 
funcionários, técnicos e assessores também podiam se expressar foi rara vez praticada na 
COIAB, o que detrimento de urna maior integração e espirita de equipe, essencial para o 
melhor rendimento e o sentido de responsabilidade mútua. 

Visando o entrosamento da equipe interna e atualização no domínio de temas de 
interesse e relevantes para o movimento indígena a Comissão. Interventora também 
institucionalizou a realização, todas as sextas-feiras no auditório da COIAB, de seminários 
internos. 

Com a participação de todos os funcionários e membros de outras organizações 
sediadas em Manaus (AMARN, AMISM, MEIAM, KAKINÕ), que também assistem aos 
seminários, foram listados vários temas e organizada a agenda de discussão dos mesmos. 
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Os temas sugeridos foram: Relações Humanas, Desenvolvimento sustentável, Relações 
Interétnicas e mudanças culturais, Propostas do Programa de governo dos presidenciáveis 
sobre os povos indígenas, Administração e gerenciamento de Projetos, Encaminhamentos 
do Primeiro Encontro de Mulheres Indígenas da Amazônia, Energia Alternativa, Análise de 
conjuntura, política e econômica, Modelo próprio de organização e administração indígena, 
Política partidária, Organização não governamental (ONG), entidade sem fins lucrativos 
etc., Política do movimento indígena, biodiversidade, biopirataria, mudança climática, 
etnodesenvolvimento, propriedade intelectual. 

Desses temas já foram discutidos o de Relações humanas e relações no trabalho e o 
de relações interétnicas e mudanças culturais. 

VIII. O DEPARTAMENTO DE MULHERES DA COIAB: 

O Departamento de Mulheres da COIAB foi finalmente implantado, a partir da 
realização do I Encontro das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira, realizado no 
auditório da COIAB de 26 a 29 de junho último. O objetivo do Encontro foi discutir a 
participação das mulheres indígenas no processo político do movimento indígena e a 
consolidação do Departamento de Mulheres na COIAB, aprovado pela VII Assembléia 
Geral, realizada em Santarém/Pará, em maio de 2001. 

Participaram no I Encontro, mais de 70 lideranças, representantes de 20 
organizações e dos seguintes povos indígenas Apalai, Apurinã, Arapasso, Bakairí, Baniwa, 
Baré, Dessana, Gavião, Guajajara, Guarani, Karajá, Macuxi, Mayoruna, Mura, Poyanawa, 
Pira-Tapuia, Tariano, Terena, Tirió-Kaxuyana, Ticuna, Tukano, Sateré Mawé, Wanano, 
Waiana, Waiãpi, Wapichana, Xavante, Xerente, Xocleng. 

As participantes do I Encontro de Mulheres Indígenas elegeram como 
representantes do Departamento as Sras. Rosimere Maria Vieira Teles I Arapasso e Débora 
T anhuare I Bakairí. 

Nos dias posteriores ao Encontro a Sra. Rosimere Maria Vieira Teles/ Arapasso. se 
integrou à equipe da COIAB. Com a presença dela buscou-se responder às expectativas das 
companheiras mulheres, no sentido de operacionalizar de fato esse departamento, uma vez 
que o I Encontro diagnosticou a luta e definiu as principais demandas das mulheres 
indígenas nas bases e na COIAB. Entre outras atividades constam hoje na agenda do 
Departamento, a elaboração do projeto financeiro e do programa de trabalho, a articulação 
das mulheres indígenas, entre si, com outras organizações de mulheres e entidades parceiras 
e a difusão do resultado do I Encontro. 

Foi negociado com a Agência de Cooperação para o Desenvolvimento de Noruega 
(NORAD) o remanejamento do saldo do Encontro, para custear a · ajuda de custo da 
coordenadora do Departamento. Em outro momento deverá estudar-se a sua inclusão no 
Projeto de Apoio Institucional, o sua manutenção através de um projeto específico. 

Em coordenação com a assessoria de comunicação o Departamento de mulheres, 
sempre como apoio financeiro da NORAD, preparou a publicação de uma versão resumida 
do Relatório do I Encontro das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira. 
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IX. O COPIAM: 

Com a chegada dos recursos do apoio da Terre des Hommes, o Conselho dos 
Professores Indígenas da Amazônia (COPIAM), iniciou suas atividades numa sala própria, 
na seda da COIAB. Fausto Mandulão / Macuxi (Coordenação) e Benjamim de Jesus 
Andrade/ Baniwa (Assessoria), começaram a participar ativamente nas reuniões internas 
da COIAB, dar curso a articulação dos professores indígenas e trabalhar na implementação 
do plano de trabalho do COPIAM. Foi aberta conta específica e requisitado o CNPJ da 
entidade. 

X. A AUDITORIA E O DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL: 

Atendendo as resoluções do CONDEF estas atividades prioritárias foram 
viabilizadas, conforme relatórios separados. 

A Auditoria começou no dia 17 de julho e agiu sobre as contas do Convênio e de 
todos os projetos da COIAB, abarcando o período de 1999 até o mês de junho de 2002. Os 
trabalhos foram concluídos no tempo previsto. 

Estas e outras atividades, citadas ou não, fazem parte do Planejamento Estratégico 
que logo no início de suas atividades a Comissão Interventora adequou às necessidades e 
demandas do momento. 

XI. PERSPECTIVAS: 

No aspecto financeiro, a perda de parceiros e a redução de apoios obrigou à 
Comissão a rever as demandas e remanejar os recursos disponíveis ou previstos. 

De fundamental importância é a viagem que uma comissão de lideranças deverá 
fazer a Europa no próximo mês de outubro, a fim de retomar contatos e estreitar relações 
com parceiros financiadores. 

A II Assembléia Geral Extraordinária pode ser determinante na definição dos novos 
rumos da COIAB. 

CONCLUSÃO: 

No final dos 90 dias de intervenção, tendo em vista o levantamento da situação 
financeira, administrativa, contábil, organizacional, estrutural e política, a Comissão 
Interventora conclui que de fato chegou-se a uma situação de falta de controle nessas áreas 
de atuação da COIAB. Evitou-se com a Intervenção que a COIAB fosse à falência, dado 
que estávamos por perder o apoio financeiro e político dos mais diversos parceiros 
nacionais e internacionais, os quais entenderam, a decisão do CONDEF como um sinal de 
amadurecimento, de determinação e vontade de colocar a COIAB no rumo certo. 

Esse trabalho de aprofundar no diagnóstico, de avaliar e propor medidas para sanar 
os problemas identificados, desde a quitação de dívidas até o planejamento estratégico e sua 
implementação, mesmo que a Comissão adiantou muito, certamente são ações que deverão 
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continuar e se consolidar como práticas rotineiras, para o bom andamento da COIAB, 
garantindo assim respeito total às resoluções da Assembléia Geral, do Estatuto Social da 
COIAB e às determinações do Conselho Deliberativo e Fiscal. 

Feito os relatos e estas considerações, cabe a II Assembléia Geral Extraordinária 
deliberar e decidir sobre o futuro da COIAB. 

Manaus, 25 de setembro de 2002 

Comissão Interventora 

Domingos Barreto I Tukano João Neves da Silva I Marwomo 

Samuel Yriwerana I Karajá Crisanto Rudzõ Tseremey'wa / Xavante 
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