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Caro Parente da Luta,

Em âmbito nacional ficou marcante, famoso, usual, histórico com Lula a maneira de 
chamar no campo político o seu parceiro de luta como “companheiro” e ficou no 
tratamento geral para qualquer pessoa mais pobre e todas as classes com único 
objetivo e visão de projeto político no país. Essa maneira de tratamento construído 
décadas a décadas transformou-se em uma identidade, marca da pessoa e do partido. 
Ao chegar ao governo experimentou sucesso que já vai passar mais de uma década 
nos próximos anos na gestão federal governando o país. 

Em linguagem da religião mundialmente se usa “irmão e irmã” em Cristo para aqueles 
que já conhecem, se convertem e aceitam em suas vidas o Cristo Jesus como seu 
Salvador. Dando energia e fé de que estamos livres do pecado, pois ressuscitaremos 
assim como Jesus para outra vida eterna e viver no paraíso depois da morte.

Quando as instituições trabalham junto com o mesmo objetivo e interesse, a palavra 
usada para relacionamento é “parceiro”. Significa nem um nem outro manda sobre 
outro, mas discutem e chegam ao consenso comum definido pelo objetivo comum e 
visão de futuro.

E nós indígenas? Em cada língua temos tratamento específico para isso. A linguagem 
conhecida e usada entre nós é a palavra “parente”, no contexto da luta dentro do 
movimento indígena no Brasil inteiro. Aos não indígenas nós tratamos como parceiro, 
assessor, amigo e tal. Vamos indianizar o Brasil chamando e considerando todo mundo 
de “parente”? Por exemplo, “Senhor/a parente/a da luta ou Senhores/as parentes/as da 
luta”.

Não tem nada de ruim e negativo nisso: parente/a em Cristo, parente/a da luta, 
parente/a do trabalho e assim sucessivamente. O que você acha? Vamos em frente 

que vamos conseguir mais força. É a interculturalidade 
sendo vivida por qualquer Cidadão Brasileiro!

Desenvolvendo linguagem apropriada 

no campo político para município de 

São Gabriel da Cachoeira
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PROPOSTA DE PROGRAMA “SOU MAIS INDÍGENA BRASIL!”

O município mais indígena do Brasil (95% da sua população é 

indígena), abriga 10% indígena do país, 85% do território do município 

são Terras Indígenas (1997/1998), 0,5% reserva estadual, 0,8 parque 

nacional; línguas oficiais – português, nheengatu, Tukano e Baniwa – 

lei municipal nº 145, 22/11/2002; organizado em Poder Executivo e 

Poder Legislativo; seis regiões administrativas (sendo uma (1) cidade 

e demais nas terra indígenas) segundo plano diretor lei municipal 

209/11/2006; segundo IBGE de 2010, têm 37.896 habitantes (censo 

2007 – mais de 39 mil) no território de 109.183 km2,   com IDH médio de 

(0,673), IDEB 3,2 médio; baseado na legalidade do país (constituição 

Brasileira de 1988, Lei Orgânica do município de 1989 e outras leis 

suplementares), propõem- se linhas de ação que promovam melhores 

condições de vida aos povos do município de São Gabriel da 

Cachoeira com a política e princípio de desenvolvimento sustentável, 

a seguir:

1.7 Secretaria Municipal de Educação e do Desporto (SEMED)

- Adequar legislação do Conselho Municipal de Educação como processo de fortalecimento e 

autonomia de discutir politica pública;
- gestão de educação, conhecimentos e educação escolar
- gestão de programas de governo federal e estaduais
- gestão de informação sobre escolas, alunos e prediais 
- gestão de educação física e esporte nas escolas;
- gestão de apoio aos campeonatos das escolas e regiões administrativas;
- Gestão de Ciência e Tecnologia nas escolas
- Gestão de desenvolvimento da ciência e tecnologias nas escolas indígenas (ciência nas 

escolas indígenas);

1.8 Secretaria Municipal de Educação Indígena (SEMEI)

- gestão da educação escolar indígena (conselho municipal de Educação Indígena, 

seminários, oficinas pedagógicas, produção literária, exposições, plano municipal de 

Educação Indígena, reformas e construções de escolas indígenas, sistema de informação 

municipal, reconhecimento de escolas e organização das comunidades escolares, merenda 

regionalizada...)
- gestão de educação física e esporte nas comunidades e escolas indígenas nas regiões 

administrativas;
- Acompanhamento, equiparação e aprimoramento do currículo pedagógico indígena;

1.9 Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Assistencial Social (SEMDAS)

- gestão de programas sociais do governo federal e estaduais;
- gestão de informação de condições habitacionais, segurança alimentar;
- gestão de apoio aos deficientes e outros;

Reforma 
Administrativa

programa municipal de governo 2012 - 2015programa municipal de governo 2012 - 2015

Sou Indígena
Brasil
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1.     Fazer revisão geral da Lei Orgânica do Município de São Gabriel da Cachoeira 

adequando-o a realidade local e regional deixando legalmente o município, o mais indígena 

do Brasil, com a política e princípio de desenvolvimento sustentável em todas as áreas 

fundamentais de desenvolvimento do bem-estar do ser humano; 

2.         Criar empresa pública para Formular e supervisionar a implementação de uma política 

de desenvolvimento do Município de São Gabriel da Cachoeira, incentivando notadamente o 

desenvolvimento Ambiental, Agrícola, industrial, comércio e tecnológico além de promover a 

articulação para atrair a instalação de novas empresas no âmbito deste Município; proceder a 

urbanização de área de domínio municipal ou a que a ela venha se incorporar; realizar a 

industrialização e comercialização dos produtos agrícolas produzidos em solo municipal, 

resguardados os interesses do Poder Público primários; promover planos, estudos e projetos 

visando o melhor desenvolvimento urbano do Município de São Gabriel da Cachoeira; 

contratar com entidades de Direito Público ou Privado, nacionais ou estrangeiras para 

comercializar produtos municipais de qualquer natureza;  (Ex.: Natural, industrializado 

–poupas de fruta-, ou transformados); executar por si ou por terceiros, obras de interesse do 

Poder Público;  realizar investimentos em programas de equipamentos urbanos, infra-

estrutura urbana, estudos e projetos vinculados ao desenvolvimento estrutural do município e 

dos municípios; operar, por si ou por terceiros, equipamentos e serviços urbanos de interesse 

municipal; executar, conceder, permitir ou autorizar terceiros a executar os serviços públicos 

de interesse municipal que venham a ser delegados mediante Decreto, pelo Município de São 

Gabriel da Cachoeira, observando-se o disposto na Lei 4.818/98 que trata da delegação da 

prestação de serviços públicos no Município de São Gabriel da Cachoeira; proceder à 

concessão, permissão e autorização de uso de bens públicos de domínio municipal e que a 

ele venha a se incorporar, quando delegados por ato do Poder Executivo Municipal, 

observando-se o disposto na Lei N° 4.818 /98, que trata da delegação da prestação de 

serviços e concessão de uso de bens municipais; regulamentar, controlar, coordenar, operar, 

por si ou por terceiros, e fiscalizar os serviços Públicos de interesse municipal, notadamente 

as atividades de prestação de serviços de saneamento, compreendendo abastecimento de 

água, esgoto sanitário e drenagem, que tenham sido ou não delegados para exploração por 

terceiros; elaborar e submeter os estudos tarifários ao executivo municipal, e aplicar as tarifas 

e taxas aprovadas; aplicar penalidades por infração relativa à prestação dos serviços, na 

forma da Lei; fomentar, Formular e aplicar políticas municipais de saneamento, objetivando o

programa municipal de governo 2012 - 2015

Estruturante1.2 Secretaria Municipal de Administração (SEMAD)

- gestão de recursos humanos
- gestão de patrimônio
- gestão de apoio para segurança pública
- gestão de tecnologia de informação e comunicação

1.3 Secretaria Municipal de Fazenda (SEMFA)

- gestão fiscal e de arrecadação
- gestão de compra
- gestão de pagamentos
- prestação de contas

1.4 Secretaria Municipal da Cidade e Desenvolvimento Territorial (SEMCIDT) 

(desenvolvimento urbano e territorial: serviços, habitação, infraestrutura, obras, 

logística e planejamento)

- Gestão de serviços urbanos e regiões administrativas
- Gestão de obras e logística
- Gestão de saneamento ambiental
- Gestão de transito

1.5 Secretaria Municipal do Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMDS) 

(proteção do meio ambiente, fiscalização, manejos recursos naturais, segurança 

alimentar (produção e abastecimento) e geração de renda)

- gestão de agrodiversidade e criação de animais
- gestão de biodiversidade e manejos de recursos naturais
- gestão para proteção de conhecimentos tradicionais, patrimonio cultural
- gestão de assuntos fundiários

1.6 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SEMC&T)

- línguas co-oficiais
- planos de salva-guarda
- memórias
- lazer
- músicas
- parques
- centros cultura
- organizar turismo

programa municipal de governo 2012 - 2015
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controle, a fiscalização, a padronização e a regulamentação dos serviços de abastecimento 

de água, esgoto sanitário, acomodação de lixo em recipientes apropriados (Sólidos, 

orgânicos, plásticos, etc) e reutilização da água e drenagem; gerenciar, fiscalizar e controlar 

os sistemas operacionais de saneamento do município de São Gabriel da Cachoeira; 

proceder à comercialização de bens reutilizáveis do sistema de saneamento gerados no 

município de São Gabriel da Cachoeira, na forma do disposto na Lei Federal n° 8.666/93, que 

rege as licitações e contratos administrativos; desempenhar outras atividades afins ao 

serviço de saneamento; proceder o serviço de triagem, beneficiamento, transbordo e 

aterramento de resíduos sólidos urbanos e à comercialização de qualquer item que 

componha os resíduos sólidos urbanos gerados no município de São Gabriel da Cachoeira; 

prestar serviços de regulamentação e consultoria nas áreas de sua atuação; promover 

articulações ambientais e empresariais junto aos órgãos públicos legalmente constituídos 

nos âmbitos Federais, Estaduais e Municipais, observada as leis hierarquicamente 

superiores; coordenar, supervisionar ou executar outras atividades que tenham relação com 

seus objetivos sociais; 

3. Criar um Instituto ou Fundação para desenvolvimento e proteção ao patrimônio 

cultural do município de São Gabriel da Cachoeira com objetivo de criar politica e apoio 

técnico as línguas indígenas, pesquisar, discutir, organizar, proteger e divulgar a cultura local 

como identidade mais importante para desenvolvimento sustentável associando-o com 

geração de renda através de turismo cultural, cientifico, ecológico, paisagística, arqueológica 

e geológica;

4. Valorizar arquitetura milenar dos povos indígenas criando códigos de obra 

específica após processo de discussão, organizar mestres de obras de conhecimentos 

ancestrais por meios legais reconhecendo e promovendo trabalho e renda para bem-estar;

programa municipal de governo 2012 - 2015

Estruturante

Visão
Tornar o “MUNICÍPIO MAIS INDÍGENA DO BRASIL” em uma marca inconfundível para 

viabilizar estabelecimento de metas e politicas públicas de desenvolvimento sustentável 

capaz de promover o bem-estar e garantir a qualidade de vida dos povos do Alto Rio Negro na 

Amazônia Brasileira.

Missão
Arrematar as politicas públicas garantindo serviço público mais adequado à realidade local e 

regional promovendo desenvolvimento socioeconômico e cultural das comunidades 

indígenas e cidade mais sustentável que assegura o bem-estar e qualidade de vida dos povos 

e cidadão do município de São Gabriel da Cachoeira.

Gestão Pública

programa municipal de governo 2012 - 2015

Reforma 
Administrativa

1 - Prefeito e Vice Prefeito
1.1 Gabinete do prefeito (GP)

- Secretária do Gabinete (secretário/a, recepção, cerimonial e assessor) 
- Controladoria
- Produradoria Jurídica
- Ouvidoria
- Assessoria para politicas de Juventude
- Assessoria para Direitos Humanos e Segurança Pública
- Unidade de Planejamento Estratégico e Orçamento Participativo
- Assessoria de Comunicação
- Assessoria Parlamentar



Uso Susutentável dos Recursos
naturais da Biodiversidade e

Combate a
Pobreza e Fome

extrativismo mineral

0508

1. Criar uma fábrica de indústria de beneficiamento de frutas nativas com marca e 

controle de qualidade que promova e garanta a segurança alimentar e geração de renda 

valorizando sistema agrícola (patrimônio cultural) e produtos florestais organizando um 

sistema de produção (cadeia produtiva – produtor, assistência técnica, associativismo e 

cooperativismo e distribuidores para consumidor final), abastecimento e comercialização de 

produtos desenvolvidos com a conexão sustentável do Sudeste do país como mercado 

consumidor para classe A, B e C com a perspectiva de criar receitas próprias e  contribuindo 

na melhoria de qualidade de vida e autoestima dos povos e indivíduos cidadãos do município 

de São Gabriel da Cachoeira nos aspectos socioeconômico e cultural;

2. Criar um centro de apoio de assistência técnica e desenvolvimento da politica da 

Economia Solidária para pequenos empreendimentos oferecendo capacitações sobre o que 

lhe compete a demanda dos trabalhos para aperfeiçoamento e formalização dos mesmos 

para acessar benefícios dos programas federais e estadual;

1. Promover a I Conferencia Municipal dos povos do Município como ponto de partida e 

consolidação ao início do processo de transformar em marca do município, gestão politica e 

administrativa voltada a realidade da sociedade multicultural local como o município de fato “o 

mais indígena do Brasil”, fortalecendo cultura e organizando turismo como fonte de geração 

de renda associado a ciência e trabalho;
2. Fazer diagnóstico socioambiental do município através de cartografia promovendo 

muitas discussões e debates que promovam e inspiram a elaboração de novos projetos de 

médio e longo prazo para garantir uma marcha em direção ao desenvolvimento com 

sustentabilidade da cidade e regiões administrativas do município em cooperação com 

governo do estado, governo federal, organismos nacionais e internacionais públicos e 

privados;
3. Criar um fundo específico para apoiar atividades e pequenos projetos de 

alternativas econômicas de comunidades e indivíduos com objetivo de fortalecimento de 

iniciativas autônomos;

Cidadania, Direitos e
Desenvolvimento Social

programa municipal de governo 2012 - 2015programa municipal  de governo 2012 - 2015

1. Desenvolver politica de manejo sustentável dos recursos naturais para garantir aos 

exploradores de madeira e outros produtos não madeireiros liberdade de desenvolver seus 

trabalhos mais organizados e melhores condições de venda valorizando extrativistas e 

produtores agrodiversidade fortalecendo sistema agrícola tradicional dos povos, criando 

sistema de beneficiando e mais incentivo de produção de mudas, plantio com assistência 

técnica organizados em associativismo e cooperativismo estimulando espirito de 

empreendedorismo local como meio para comercialização de produtos no mercado mais 

valorizado  no país;

2. Elaborar projeto de energia limpa para comunidades através de tecnologias simples 

de baixo impacto para garantir energia e qualidade de vida nas comunidades;

3. Criar um Centro de Visitação Turístico na Linha do Equador;

4. Criar programa Turístico para Morro de Seis Lagos e Pico de Neblina;

5. Criar programa Turístico nas Terras Indígenas sobre origem da Humanidade e seus 

complexos dos povos Tukano Oriental e dos povos Aruak em cooperação com FOIRN, 

ESTADO e Governo Federal;

6. Desenvolver em cooperação com instituições federais e estaduais o diagnóstico de 

recursos minerais a fim de discutir um programa de viabilidade de exploração para 

desenvolvimento econômico do município;
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1. Elevar o nível do IDEB do município qualificando os professores indígenas e não 

indígenas de acordo com as leis de Educação Escolar Indígena do país, estado e município 

intensificando discussões e debates em torno das experiências práticas e atualizar plano de 

cargos e salário de acordo com a politica nacional de salário dos professores visando 

fortalecer um desenvolvimento intelectual e da cidadania dos jovens aprofundando e 

melhorando sistema de educação municipal da educação escolar indígena dando condições 

legais organizando logística mais adequada e construção de infraestrutura das Escolas 

Indígenas em cooperação com governo federal, governo estadual e outros organismos 

nacionais e internacionais públicos e privados, inclusive promovendo intercâmbios entre 

países vizinhos como processo de aprendizagem e desenvolvimento local estimulando 

empreendedorismo na formação dos educandos para ciência e trabalho;
2. Expandir em todos os bairros a alcance da internet da Amazônia Digital como forma 

e parte da biblioteca virtual para estudantes e jovens da cidade e escolas das comunidades 

indígenas (fornecer antena e liberar o sinal para as comunidades – Embratel) possibilitando e 

organizando cursos universitários a distancia.
3. Intensificar discussões e debates com jovens sobre politica de desenvolvimento 

socioeconômico e cultural do município a fim de incluir forte participação e protagonismo na 

formulação de propostas para politicas públicas exercendo sua cidadania através de 

Conselho Municipal de Juventude;
4. Criar programa de capacitação com princípios e objetivo voltado aos jovens homens 

e mulheres a fim de melhorar suas funções técnicas e ingressar no mercado de trabalho;

Retomar com articulação no Brasil, Colômbia e Venezuela o livre comércio com objetivo de 

fortalecer relações entre habitantes e povos do Rio Negro no Amazonas promovendo uma 

politica de desenvolvimento sustentável desde combate as doenças, valorização da 

expressão cultural, turismo, economia (Brasil/Colômbia e Venezuela)...

Garantir qualidade na educação
Desenvolvimento da Políticae

para Juventude  Comunicação 
Com Tecnologia De Informação

e

programa municipal de governo 2012 - 2015

Seguridade
Social

1. Criar um programa alternativa de medicina para combater doenças prevenindo, 

curando e recuperando pessoas, comunidade e cidade com a medicina alternativa (plantas 

medicinais e tradicional dos povos) com conhecimentos tradicionais por meio de participação 

dos sábios no sistema municipal de saúde contribuindo na diminuição dos índices de doenças 

junto aos demais programas de saúde já existentes no Sistema Único de Saúde e no 

Subsistema da Saúde Indígena 
2. Desenvolver um projeto em cooperação com FIOCRUZ/MS/SESAI/MEC a 

formação de enfermeiros indígenas e odontólogos...
3. Diagnosticar e implementar o sistema de Saneamento Básico no município 

envolvendo comunidades de regiões administrativas e área urbana elaborando projeto a 

médio a longo prazo que garanta acesso a população o serviço de saneamento básico: água, 

esgoto, reciclagem, compostagem e aterro sanitário com qualidade criando sistema de 

funcionamento sustentável junto com governo do Estado e PAC 2 do Governo Federal;
4. Tomar medida imediata que regularize abastecimento de água nos bairros da cidade 

com água encanada e água para beber;
5. Construir Centro de Convivência do Idoso na cidade de São Gabriel da Cachoeira;
6. Reorganizar, reformar e dar melhoramento ás casas de apoio no município, destinar 

finalidade útil aos prédios abandonado da prefeitura;

1. Organizar e melhorar as ruas da cidade, dos bairros, ramais e abertura de novos que 

dê acesso a população que desenvolvem agricultura familiar para abastecer mercado local;
2. Buscar apoio do governo do Estado e Federal para garantir transporte fluvial que é 

meio fundamental para a mobilidade das comunidades indígenas entre cidade e suas 

comunidades beneficiando aposentados, professores e outros profissionais autônomos;
3. Organizar e fazer funcionar transporte no meio urbano sinalizando bem em 

cooperação com DETRAN através do Departamento de Transito;
4. Fazer diagnóstico geral dos mais necessitados e elaborar programa habitacional do 

município, assim criar condições legais para regularizar e controle sobre direito predial;

Política Transfronteiriça

Mobilidade
Moradia

Transporte e

programa municipal de governo 2012 - 2015
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