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Aos 25 dias do mês de junho de 2018, no auditório do hotel vale do Moxotó, no município de
Ibimirim-PE, foi realizada a segunda reunião ordinária do CONDISI. Pauta: Posse dos
conselheiros eleitos nos três seguimentos, Usuários, Trabalhadores e Gestor prestador, para o
biênio 2018 a 2020; Escolha dos representantes por seguimento para composição da comissão
colegiada, composta pelos três seguimentos: usuário, trabalhador e gestor do CONDISI;
Escolha do representante para o FPRECONDISI; Plano de Trabalho do Convênio 011/2018.
Secretário executivo do CONDISI e 6ª Conferencia Nacional de Saúde Indígena. Abertura oficial
se deu com um ritual religioso dos povos indígenas de Pernambuco. Presentes: representantes
dos usuários gestão vigente, que finaliza dia 30/06/ deste ano. Uruan Araújo, Ramom Barbosa
-Fulni-ô, Aparecida Gomes, Entre Serras, Maria das Dores e Marcionílio Moacir -Pankará, Maria
Bezerra-Kapinawá, Maria das Graças Silva- Kambiwá, Glênio Paulo dos Santos-Tuxá, Isabel
Cristina Araújo- Xucuru do Ororubá. Cícera Maria da Silva-Atikum, Aílson dos Santos- Truká
Orocó. Maria Aparecida Silva- Atikum CISASAG. Neguinho Truká- Truká retomada, Tiago
Oliveira- Pankararú, Wagnei Cabral Xucuru de Cimbres-. Seguimento do Trabalhador: Maria
Emília da Silva, Rosália Ramos Andrade, Pollyanna Salvino Araújo, Francisco José Goulart,
Isabella de Lavour, Aílton Cabral. Seguimento Gestor: Antônio Fernando da Silva- DSEI, Fatima
Brito- FUNAI, George de Vasconcelos-APOINME, Juliana Wanderley Lopes- SES e Valney –SMS.
Representantes eleitos pelos seus seguimentos para o biênio 2018/2020. Usuários: Marcos
Luidson de Araújo, Guilherme Araújo Marinho Magalhães, Wagnei Siqueira Cabral, José Lucilo
Alves Cabral, Maria Bezerra da Silva, Jose Ilton Bezerra da Silva, Ramon Cassimiro Barbosa,
Uruan de Araújo Silva, Tiago da Silva Oliveira, Sidney Bezerra Batalha, Pedro Serafim do
Nascimento , Antônio Domingo da Silva, Maria da Graças da Silva, da Silva Pajeú, Amílcar
Brune da Silva, Valdemir Amaro Lisboa , Antônio Manoel da Silva, Maria da Dor dos Santos,
Adailton de Sá Moura, Osmar Fortunato do Nascimento, Aílton Adelmo de Aquino, Jucenildo
Antônio da Silva, Admilton Luiz da Silva, Jose Francisco da Silva, Joseilson Damascena
Carinhanha, Laucine Jose de Sá, Mariza dos Santos Oliveira, Aílson dos Santos, Ulisse Mendes
da Silva. Trabalhador: Marcionílio Moacir da Silva, Cícera Maria da Silva, Claudenoura Bezerra
Cavalcanti da Silva, Isabela de Lavor Siqueira, Rosália Ramos de Andrade , Isabel Cristina Alves
Xavier, Cezar Ramos dos Anjos. Gestor: Juliana Vanderlei Lopes Felipe dos Santos, Romilda
Alves Paes Barreto, George de Vasconcelos, Iveraldo Pereira Junior, Maria de Fátima Campelo
Brito, Lucival Almeida Oliveira, Valda Inês de Assis Santana, Maria das Mercês de Oliveira Silva,
Wanessa da Silva Gomes. Dos Usuários, faltaram, Maria Luciene da Silva e Francisca Ivonete
da Silva Gestor. Dos Gestores faltaram, representantes do IMIP- Titular Gena Hallysson
Ferreira Vicente e suplente. Jacqueline da Silva Targino Soares. FUNAI- Suplente, Sonia
Elizabeth Santana. Da SMS, Titular Tiago Silva Gonsalves. Da UPE- Vânia Rocha Fialho de Paiva
e Souza. A gestão vigente, finaliza hoje a gestão do biênio 2016 a 2018 com Falas de
despedidas e agradecimento. O cacique Neguinho Truká, faz uma fala sobre a importância da
oxigenação dentro de todos os espaços de lutas dos povos indígenas, e que funciona como
escola de formação para novos guerreiros e os guerreiros experientes deve continuar sendo
retaguarda, fala também como deve ser a postura do representante que vá nos representar
em Brasília. Faz uma importante avaliação, sobre a necessidade de se fortalecer a assistência
dentro da aldeia para comunidades aldeadas com vistas à otimização dos recursos, e este é
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papel nosso enquanto controle social. Assinaram o termo de posse, os componentes da nova
gestão para o biênio de 2018 a 2020. Irmão Zé- Retorna a composição desse conselho, fala da
importância do exercício do papel do conselheiros. Marquinho- Faz uma retrospectiva do inicio
do controle social, e traz a justificativa por que nossa gestão é colegiada e o quanto isso tem
sido importante para autonomia das decisões, e o quanto nosso distrito tem peso nas
decisões, fala da conjuntura politica e se coloca a disposição para continuidade. O mesmo se
coloca a disposição para compor a comissão colegiada deste pleno. Valdemir- Fala do seu
aprendizado neste dois anos e que o seu mandato foi uma sucessão de toda essa história de
luta que se iniciou e se fortaleceu pela seriedade de origem deste pleno. Fala também da
importância da comunicação entre o representantes do FPCONDISI e o CONDISI. Coloca seu
nome mais uma vez a disposição para continuar na comissão colegiada deste pleno. Ilton –
Retorna a este pleno 16 anos depois, e se coloca a disposição para aprender e ensinar . AlinePajé do povo Tuxá, traz os objetivos do seu povo, que é fazer valer as suas decisões neste
pleno. A Cacique Dorinha, Fala da coletividade e das questões regimentais que tem regras
claras, pra ser seguida, estamos pra unir forças. Ysso Fala da representação dos povos, e do
aprendizado no controle social, faz uma retrospectiva do inicio inclusive da criação do Fórum
de presidente, e das articulações. Traz informes sobre a 6ª conferencia, e da criação da
comissão no fórum de presidentes. O mesmo se coloca a disposição para compor a comissão
colegiada do CONDISI. Carmem: fala que confia no povo de Pernambuco, e acredita na
continuidade das ações do controle social, relembra que foi a primeira secretaria executiva,
porem, devido á varias atribuições e outras missões, foi dificultando a assiduidade, enfatiza
que estará ajudando o DSEI na assessoria, relembra que se faz necessária a oxigenação e todos
os membros deste pleno está habilitado e pode fazer as ações acontecerem sem prejuízo para
nenhuma das partes. Hoje estou com a missão de representar os trabalhadores da saúde
indígena enquanto sindicato, que atua em consonância com o controle social. Antônio
Fernando- Fala da sua militância, e todo protagonismo que faz o controle social de
Pernambuco ter essa clareza no desempenho do seu papel. Passa a orientar que cada
seguimento se reúna para eleger o seu representante para compor a comissão colegiada.
Seguimento dos Usuários: Candidatos, Ysso Truká, Valdemir Pipipã e Marcos Luidson, sendo
eleito por maioria de votos Yssô Truká. Seguimento do Trabalhador. Eleita por unanimidade,
Rosália Ramos. Seguimento do Gestor. Por maioria simples de voto foi eleita a senhora Valda
Inês, com 04 votos contra 01 voto de Fátima Brito. O Coordenador do DSEI- PE, agradece a
todos os componentes da comissão da CASAI, fala que foi feito uma mostra dos resultados
desde as relações interpessoais a melhoria nas estruturas. Propõe a continuidade das ações da
CASAI e coloca em votação, foram eleitos os conselheiros usuários, Tiago Oliveira e Laucinê
José de Sá. Trabalhador, Marcionílio Moacir da Silva e Gestor, Fatima Brito. Para o CES, irá
continuar a Isabel e Mocinha- e continuarão até que o Conselho oficialize seu processo
eleitoral. Isabel Cristina, continuará representando o CONDISI na comissão de contratação e
avaliação dos contratos de pessoal. O coordenador do DSEI dá esclarecimento acerca do
contingenciamento de 10% orientado pelo gestão da saúde indígena do nível central, o
referido contingenciamento se dará nos contratos do DSEI, este pleno precisa se debruçar,
sobre os contratos de serviços, entende que é possível sim, se fazer pequenos ajustes, nos
referidos contratos, (transportes: manutenção e locação, Luz, Telefone entre outros que se
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fizer necessário).Informes sobres os carros, implementação em alguma localidade, três SPIN,
nesta distribuição ficará para os seguintes polos: Truká Tapera, Truká Retomada e Fulni-ô,
estaremos adquirido também mais 6 L200, e atenderá os Polos, Atikum, Xucuru do Ororubá,
Pankararú, Pankará. Sobre os convênios, previsto até 31/12/2018. O governo antecipou o
término do convenio vigente é até 30 de junho. O IMIP pretende demitir e recontratar, porém
não se têm clara como vai se dá a recontratação se existe impedimento legais conforme CLT
que são 90 dias. O coordenador repassa ao pleno a orientação do IMIP, que será feito um novo
processo seletivo aberto. Inicialmente há discordância da gestão, e do SINDCOPSI. Uma vez
que nossa posição é de acordo com o controle social, e quem delibera nesta política é
CONDISI. Foi apresentado o plano de trabalho da conveniada e DSEI. Abriu uma pausa para dá
um informe as lideranças de Atikum, Pankará, Pankará de Itacuruba e Tuxí, que o DSEI precisa
de informações acerca das questões territoriais onde estão localizadas as novas aldeias, tais
informações se fazem necessárias para o Geo-referenciamento das aldeias. Deu outro informe
acerca da inclusão do educador físico na grade de profissionais de Pernambuco. Sobre o
Controle social, CLS e CONDISI, observar o regramento, que está previsto em Leis. No que se
tratar de prestação de contas, todos os conselheiros devem fazer regularmente suas
prestações de contas. Outra pauta foi sobre o numero de reuniões pactuadas, que todos os
conselheiros pactuaram de realizar reuniões bimestralmente, somando o total de 72 reuniões
anos, quanto às solicitações de recursos só com no mínimo de 10 dias para solicitar e cinco
dias para prestar Contas. Informes sobre a possibilidade de se cortar os 15% dos valores do
convênio, que implicaria em mais de quatro milhões e setecentos mil reais, e ou em torno de
107 profissionais. Sobre uma nova categoria, assessor técnico em saberes tradicional, nós
deste CONDISI não entendemos que profissional será este. Apoiamos a inclusão de novos AIS
para os povos Tuxí e Pankará de Itacuruba, trata-se de novos grupos, organizados que já
conquistaram o direito a assistência do DSEI na atenção básica. Ainda sobre a proposta de
corte, foi sugerido pra serem retirado da folha do DSEI -PE, os apoiadores Técnicos, da área de
saúde, e o apoiador técnico da área de saneamento que ficam em Brasília e deve continuar na
folha de Pernambuco apenas os dois apoiadores de atenção e saneamento comensurado neste
pleno. A Secretaria executiva do CONDISI será assumida oficialmente por Gildo Pinheiro da
Silva que deverá se enquadrado na vaga que foi apresentado no plano de trabalho, uma vez
que o mesmo já vem desempenhando o papel como secretario executivo atendendo as
demandas e organizado as documentações do controle social como um todo. Recomendar ao
IMIP a relação de trabalhadores, onde estão e quantos são. Plano de Trabalho apresentado,
votado e aprovado com 20 votos. Sobre o novo convenio. A posição do IMIP. É o seguinte:
Rescisão contratual da força de trabalho, recontrata-los por meio de processo seletivo aberto.
Houve reação imediata do pleno deste conselho, uma vez que já houve deliberação contraria a
esta matéria, e se tem por ordem deste conselho, que matéria votada não reincide neste
pleno. A conselheira, Isabel Cristina, fala dos processos seletivos, que mesmo os trabalhadores
indígenas entrando com a vantagem de 30 pontos, mais não são garantias para selecionar,
pelas inexperiências e graduação. A observação da conselheira é que tem se aumentado a
concorrência de vagas, pela seleção dos currículos está cada vez mais complexo os processos,
candidatos cada vez mais e melhor habilitados para concorrência. Sobre a proposta do IMIP
em seleção aberta, este DSEI já dispõe de mecanismos legítimos construído com participação
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do controle social aprovado neste pleno. Então a orientação é o conselho local se utilizar do
modelo para avaliar, e encaminhar ao CONDISI para deliberar. Quem delibera nesta politica é
CONDISI, e nossa posição é a seguinte. Considerando que já existe no DSEI PE um instrumento
de avaliação de profissional que o mesmo continue sendo utilizados, uma vez que anualmente
este tipo de avaliação já é feita, com participação da área técnica, do controle social local e
distrital, e ainda lembrando que foi aprimorado o modelo da ficha de avaliação, por uma
equipe colegiada e o instrumento será utilizado para recondução da força de trabalho, que
atua hoje na saúde indígena. Com relação aos novos processos seletivos, os mesmos deverão
ocorrer nos moldes dos de hoje praticado. Cada trabalhador deverá ser avaliado de acordo
com o instrumento de avaliação já praticado pelos Conselhos Locais de Saúde, lideranças locais
e posteriormente aprovado pelo CONDISI. ENCAMINHAMENTO: Na renovação do convenio nº
11/2018, no que tange aos contratos dos trabalhadores. O CONDISI DELIBERA, pela utilização
do instrumento (ficha de avaliação) adotada neste pleno, aprimorado por uma comissão
colegiada formada pela área técnica do DSEI, IMIP, Controle social e SINDCOPSI, que levou em
consideração os critérios, técnicos, avaliado pelo responsável técnico do polo base/DIASI e
gestão, e pelo social, por meio do controle social da comunidade e deliberado pelo CONDISI.
Sendo esta deliberação que deverá nortear a recondução da força de trabalho que atua na
saúde indígena de Pernambuco hoje. Sobre a 6ª Conferencia Nacional de Saúde Indígena. Isso
Truká, dá informes acerca da construção do documento norteador da conferencia cujo tema é
a PNASPI. Proposta: formar a comissão organizadora da conferencia DSEI-PE. A comissão deve
ser paritária, para organização das conferencias locais. Formar também grupo de Trabalho
para orientar os temas e eixos. Criar comissão para participar de todas as etapas, organização,
infraestrutura, relatoria, etc. O coordenador informa que tão logo saia os documentos
institucionais da 6ª Conferencia, será estruturado as conferencias. Nada mais a ser discutido,
deu-se por encerrado a reunião, o presente ata segue assinado por mim
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que escrevi e será anexada a lista de presença, conforme participantes acima citados.
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