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APRESENTAÇÃO 

O presente relatório técnico tem por objetivo apresentar ao corpo técnico da Fundação 
Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler – Fepam, o andamento das 
atividades relacionadas ao apoio do componente indígena da UHE Monjolinho, 
realizadas de abril de 2019 a março de 2020.  

As informações referentes aos meses de janeiro a março de 2019 foram apresentadas e 
protocoladas na Fepam através do Relatório Trimestral em 09 de maio de 201 (Anexo 
A). 

Atualmente, o acompanhamento do componente indígena é realizado a partir de dois 
Programas: Programa de Valorização Ambiental e Programa de Fortalecimento 
Socioeconômico. 
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1. Acompanhamento do Componente Indígena 

Neste item são apresentadas as atividades desenvolvidas de abril de 2019 a março de 
2020. 

1.1 Programa de Valorização Ambiental 

O Programa de Valorização Ambiental tem o objetivo de contribuir para a qualidade 
ambiental das comunidades e Terras Indígenas de sua área de influência, principalmente 
nos seus aspectos florestais, hídricos e de saúde pública.  

1.1.1 Atividades Realizadas  

1.1.1.1 Comunidade Indígena Votouro São Valentin (T.I. Votouro Kaingang) e 
Associação Terra Indígena Toldo Guarani (T.I. Guarani Votouro) 

Quanto a T.I. Kaingang, foi realizada uma reunião com a FUNAI e Monel em Passo Fundo 
referente a possibilidade de escolha pela comunidade pela implantação de uma praça 
poliesportiva. O assunto foi deliberado em 07 de maio de 2019 com o empreendedor e 
o órgão federal, para posterior análise da comunidade indígena. 

Realizou-se reunião em 13 de junho de 2019 com Monel, Funai e lideranças das Tis junto 
a CTL da Funai em Nonoai com registro em ata da vigésima segunda reunião do comitê 
(Anexo A).  

No início de junho foi relatado pela comunidade o rompimento do açude Sede. A água 
extravasada não trouxe danos a terceiros, uma vez que sua drenagem se dirigia ao 
campo. 

Em 16 de agosto de 2019, o açude Divisa rompeu atingindo cinco famílias. A Monel 
realizou ação de apoio social com a entrega dos bens que haviam sido cadastrados em 
levantamentos realizados pela assistência social da prefeitura da cidade de 
Faixinalzinho/RS, para o ressarcimento dos danos causados.  

  

Foto 1 - Chegada do caminhão com o material a ser 
distribuído as famílias de atingidos. 

Foto 2 - Baú com os materiais distribuído para os 
atingidos. 



  
   

 

  

Foto 3 -  Assinatura dos termos de doação. 
Foto 4 - Menina com deficiência feliz com a entrega do 
material. 

  

Foto 5 -  Entrega das telas derrubadas pelas águas. 
Foto 6 - Entrega de rolo de arames farpados perdidos na 
enxurrada. 

Em 08 de outubro de 2019 realizou-se a entrega de roupas de camas e telas para 
cercamento das propriedades atingidas pelo rompimento do açude Divisa. A atividade 
contou com a presença de colaboradores da Monel e da Prefeitura Municipal. 

  

Foto 7 - Entrega do restante do material distribuído as 
famílias. 

Foto 8 - Jogos de cama com cobertores e edredons 
entregues. 



  
   

 

  

Foto 9 – Entrega de material para cercamento. 
Foto 10 - Equipe de entrega composta pelo pessoal da 
Monel e Prefeitura de Faxinalzinho. 

Tendo em vista os acontecimentos nos açudes Divisa e Sede, a Monel contratou 
empresa especializada para vistoriar e elaborar estudo técnico de estabilidade dos 6 
açudes o qual tinha se comprometido com a manutenção. Nos dias 28 de outubro e 11 
de novembro de 2019, foram realizadas vistorias para levantamento de dados aéreos, 
de solo e topográficos.  

  
Foto 11 -  Vista do açude da Campininha sem problemas. Foto 12 - Açude do Posto sem problemas. 

  

Foto 13 -  Açude da Divisa vazio após o rompimento. Foto 14 -  Açude da Sede vazio após o rompimento com 
uma nova construção dentro da área de alague. 



  
   

 
A Monel implantou, em 17 de dezembro de 2019, uma praça poliesportiva com a 
colocação dos equipamentos de ginástica e musculação a céu aberto, assim como 
implantou um parquinho infantil.  

  

Foto 15 -  Montagem dos equipamentos adquiridos 
pela Monel. 

Foto 16 - Vista dos equipamentos montados a 
disposição da comunidade. 

No dia 22 de janeiro de 2020, realizou-se reunião na comunidade (T.I. Votouro Kaingang) 
com o cacique Sr. Darci Borges e seu vice cacique Sr. Odair, objetivando rever o 
andamento das atividades desenvolvidas pela Monel. Nesta ocasião os assuntos 
abordados foram os açudes rompidos, a elaboração do curso de informática e a 
manutenção dos computadores. 

Quanto ao curso de informática foi solicitado que o mesmo seja realizado em três turnos 
com seis alunos por turno totalizando 18 alunos, divididos nas seis máquinas existentes. 
Ficou acertado que esses alunos após sua formação e capacitação serão os novos 
professores de informática na comunidade. 

 

Foto 17 - Reunião no escritório da T.I. Voturo Kaingang. 

No dia 14 de fevereiro de 2020, acompanhou-se visita do técnico em T.I contratado pela 
Monel para realizar a retirada dos equipamentos de informática na comunidade T.I 
Votouro Kaingang para manutenção dos equipamentos. No total foram retirados cinco 
computadores. 



  
   

 
Em março, no dia 12, de 2020, realizou-se reunião na sede da Funai em Passo Fundo 
para avaliar o andamento das atividades desenvolvidas pela Monel. Nesta ocasião os 
assuntos abordados foram a proposta de desativação dos açudes rompidos, conforme 
estudo de estabilidade apresentado pela Monel e a continuidade dos programas 
desenvolvidos no PBA conforme descrito em ata (Anexo B). 

Na T.I Votouro Guarani, do dia 27 de fevereiro a 03 de março de 2020 foi realizado o 
acompanhamento da construção da quadra poliesportiva de areia conforme o acerto 
entre a Monel e a comunidade (Anexo C). 

  

Foto 18 – Técnico de T.I fazendo o recolhimento de 
CPUs T.I.Voturo Kaingang. 

Foto 19 – Ficaram apenas os monitores e um 
computador novo doado pela Monel para as atividades 
da comunidade. 

  
Foto 20 – Terraplanagem do local determinado para 
construção da quadra de areia. 

Foto 21 - Quadra poliesportiva de areia instalada pronta 
para uso. 

No que se refere aos açudes Posto e Campininha (TI Kaingang), ambos estão em boas 
condições, assim como o açude Sede da TI Guarani.  



  
   

 

  

Foto 22 - Açude denominado Posto (TI Kaingang). 
Foto 23 - Açude denominado Campininha (TI Kaingang) 
sem problemas aparentes. 

 

Foto 24 - Açude denominado Sede (TI Guarani) sem problemas aparentes. 

No Anexo D apresenta-se o Quadro-resumo das atividades do PBA Indígena, assim como 
seus status e indicação dos documentos de comprovação. 

1.2 Programa de Fortalecimento Socioeconômico 

O Programa de Fortalecimento Socioeconômico tem o objetivo de contribuir para a 
valorização da cultura e melhoria da qualidade de vida das comunidades e Terras 
Indígenas. Os aspectos socioeconômicos incluem tanto o fortalecimento e valorização 
da cultura indígena, quanto o estímulo à economia diversificada, algo de extrema 
importância para os povos indígenas contemporâneos. Desta forma, além da coleta 
florestal e produção artesanal, todas as comunidades indígenas da região já trabalham 
na agricultura e fruticultura extensiva, seja como prestadores de serviço, parceiros ou 
empreendedores. 

 



  
   

 
1.2.1 Atividades Realizadas  

1.2.1.1 Comunidade Indígena Votouro São Valentin (T.I. Votouro Kaingang) e 
Associação Terra Indígena Toldo Guarani (T.I. Guarani Votouro) 

Na T.I. Votouro Kaingang foi realizada uma reunião previa em 13 de maio de 2019 para 
conhecer os novos membros que compõem a gestão da comunidade com o novo 
Cacique Sr. Darci Borges. Na oportunidade informaram que estão em processo de 
organização interna para apresentação da nova diretoria da associação, e os resultados 
das atividades executadas pela gestão anterior. 

O milho plantado na T.I. Guarani Votouro foi colhido com uma média de 110 sacas por 
hectare, resultado satisfatório para região.  

  

Foto 25 – Área com milho sendo colhida na (T.I. 
Guarani). 

Foto 26 – No detalhe da altura da ceifa, na 
colheita. 

  

Foto 27 – Milho colhido sendo carregado na 
lavoura (T.I. Guarani). 

Foto 28 – Transporte do milho da lavoura (T.I. 
Guarani). 

 
 



  
   

 
Em julho de 2019, na T.I. Votouro Kaingang foi apresentado e aprovado o Plano Safra 
2019/2020 com opção de plantio de soja nas áreas coletivas. A Monel realizou o repasse 
de R$ 99.382,95.   

No período também foi entregue pela comunidade a ata com aprovação e designação 
do novo cacique, Sr Darci Borges, e seu vice, Sr Odair Camilo, bem como o registro em 
cartório dos novos gestores da associação da Comunidade (Anexo E).  

Também em julho de 2019, na T.I. Guarani Votouro foi apresentado e aprovado o plano 
safra 2019/2020 com opção de plantio de milho em uma área coletiva. Realizou-se o 
repasse anual de R$ 27.104,14. Em ambas TIs realizou-se a prestação de contas (Anexo 
F e G).  

Em agosto de 2019, realizou-se a aquisição de uma CPU (Anexo H) para Comunidade 
Indígena T.I. Votouro Kaingang a ser usada pela associação, conforme acordado em ata 
na última reunião.  

Na T.I. Guarani Votouro informou-se que Sr. Jair Mariano não é mais o cacique da 
comunidade, em função de divergências internas. Foi entregue pela comunidade as atas 
com aprovação e designação do novo cacique, Sr. Vilson Morais. (Anexo I). 

Em outro momento foi realizada uma reunião em 27 de agosto de 2019 com Monel, 
FUNAI, e a nova liderança no CTL da FUNAI com vistas a apresentação do novo cacique 
da T.I. Guarani Votouro, neste momento sugeriu-se que a ata de aprovação do novo 
cacicato seja transcrita no cartório de registros notariais para efetivar sua validade. 

Também, durante o período de agosto de 2019, coletou-se assinatura no termo de 
doação da Monel referente a doação de um estabilizador TS Shara 500vA para a 
comunidade (Anexo J).  

 
Foto 29 - Entrega da CPU ao cacique Darci Borges na T.I Kaingang. 

 



  
   

 
Em novembro de 2019, na T.I. Votouro Kaingang foi realizado o plantio das áreas 
coletivas. Houve um pequeno atraso em toda região norte do Rio Grande do Sul devido 
à estiagem, neste caso a prioridade ficou apenas na produção em campo.  

 

Foto 30 - Vista do plantio de soja em uma coletiva da T.I Kaingang, com bom estágio inicial de desenvolvimento. 

Na T.I. Guarani Votouro também foi realizado o plantio de milho nas áreas designadas 
como coletivas. 

 
Foto 31 - Vista do plantio de milho em uma coletiva da T.I Guarani. 

 
Em janeiro de 2020, acompanhou-se os plantios na Tis.  

 



  
   

 

 
Foto 32 -  Situação da soja em uma coletiva da T.I Kaingang, com um desenvolvimento extremamente satisfatório, 
apesar da estiagem no estado. 

 
Foto 33 - Vista do plantio de milho na T.I guarani, bem satisfatório. 

 
Em março de 2020, na T.I. Votouro Kaingang acompanhou-se a colheita das áreas 
coletivas com soja, e os resultados da safra e a prestação de contas deve ser apresentada 
no próximo relatório. 

 



  
   

 

 

Foto 34 - Colheita da soja em uma coletiva da T.I Kaingang. 

Na Associação Terra Indígena Toldo Guarani (T.I. Guarani Votouro) acompanhou-se a 
colheita das áreas coletivas com milho, os resultados da safra e a prestação de contas 
deveram ser apresentados no próximo relatório. 

 
Foto 35 - Colheita de milho na T.I guarani. 

 
 



  
   

 
 
 

____________________________________ 
   Eng. Agrônomo Alexandre Bugin 

                                                                                     Sócio-Diretor   
  CREA RS 048191

Alexandre
Carimbo



  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO A – ATA DA 22 REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR 
  









  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO B – ATA DA REUNIÃO FUNAI-MONEL 
  





  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO C – TERMO DOAÇÃO – PRAÇA 
  







  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO D – QUADRO-RESUMO PBA INDIGENA 
  



Subitem Status

1.1 Real i zado

1.2 Real i zado

1.3 Real i zado

1.4 Real i zado

1.5 Real i zado

1 -  Programa de gestão administrativa
Subprograma de Gestão e Acompanhamento

Subprograma Fortalecimento Institucional

Não representa custo específico

Atividade Metas Indicadores Prazo Responsável e parceiros Elementos de custo

Implementar Núcleo Principal  de gestão 
e acompanhamento

Núcleo principal com todos seus membros definidos 
realizando uma gestão Integrada dos Programas

Atas que comprovem a realização das reuniões  do Núcleo Principal, 
atestando participação ativa de todos os membros Permanente, com início imediato MONEL, FUNAI

e comunidades Indígenas

Custeio das visitas a campo e reuniões gerais de 
avaliação (local da reunião, deslocamento,  

alimentação e materiais)

Não representa custo específico, pois está inserido em 
Programa mais amplo da empresa.

Implementar Sistema de monitoramento

Núcleo principal define planejamento, realiza reuniões 
internas, oficinas ampliadas de avaliação, elabora relatórios, 

mantendo o acompanhamento da
execucão dos Programas.

Planejamentos anuais e relatórios de execução que atestem a efetiva 
implementação das deliberações do Núcleo Principal Permanente, com Início imediato MONEL, FUNAI,

comunidades indígenas e MPF

Implementar  Plano de      comunicação 
social indígena

Empresa presta esclarecimentos Imediatos sobre a 
finalização da obra, funcionamento da usina e PBAs em 

andamento,  mantendo canal aberto de comunicação com as 
comunidades; incluindo programa de visitação às suas 

Instalações.

Material de divulgação e registros de visitas da empresa às aldeias 
que comprovem o efetivo esclarecimento sobre a finalização da obra, 

funcionamento da usina e PBAs em andamento. Registro que 
comprovem a comunicação das comunidades indígenas com a 

empresa, bem como seus devidos encaminhamentos. Registro que 
comprovem as visitas de Indígenas às instalações da empresa.

Permanente, com início imediato MONEL

Aquisição e instalação de kits administrativos para 
Votouro (sede e Kandóia) e "Votouro Guarani: 

Computador completo  (incluindo impressora  e 
scanner), com  acesso à  Internet (via rádio); b) 

mobiliário (mesas, cadeiras, armário trancável e 
arquivo de aço); c) máquina fotográfica digital e d)  

materiais de escritório (pastas, papel, cartuchos para 
lmpressora).         

MONEL,
Instituição especializada

Implementar curso de formação em 
gestão indígena

Empresa implementa, através de prestação de serviços 
especializados, curso de formação em Gestão para 30 
indígenas das comunidades das Tis Votouro (Sede  e  
Kandóla), Votouro Guarani, Nonoal e Rio da Várzea.

Registro que comprove a realização do curso (relatórios), com 
formação dos alunos (certificados). Relatório de avaliação que 

identifique os impactos do processo de formação nas organizações e 
gestão comunitária indígena.

Curto prazo

Contratção de consultoria especializada para 
diagnóstico gerencial e elaboração de proposta de 

curso específico para região. Custeio  da 
implementação do curso, inclulndo remuneração     

Instrutores, local dos cursos, deslocamento,  
alimentação e alojamento alunos e materiais didáticos.

Apoiar infra- estrutura e
condicões de gestão das organizações e 

comunidades indígenas.

Empresa providencia materiais e equipamentos necessários 
para a gestão das comunidades de Votouro (sede e 

Kandóia) e Votouro Guarani.

Registro que comprove que os materiais e equipamentos foram 
entregues e devidamente instalados. Imediato MONEL Relatório consolidado 2010_00_2013

Ata da 20ª Reunião do Comitê Gestor.

Comprovação

Atas das reuniões dos comitês 
gestores.

Relatórios de 
acompanhamento/execução do PBA 

protocolados.

Relatórios de 
acompanhamento/execução do PBA 
protocolados. Ata da 20ª Reunião do 

Comitê Gestor.



Subitem Atividade Metas Indicadores Prazo Responsável e 
parceiro

Elementos de custo Comprovação Status

2.1 Realizar mapeamento dos usos  do  
solo  das Terras Indígenas

Empresa elabora, através de serviços técnicos especializados, 
mapeamento das Tis Votouro (Sede, Kandóia e Barra Seca) e 

Guarani Votouro, que apresente ordenamento de uso e 
ocupação do solo, definindo áreas de: práticas agrícolas 
extensivas, agricultura de subsistência e agroecológica, 
recomposição de mata nativa, formação de corredores 

ecológicos e de preservação florestal.

Mapa elaborado Imediato MONEL, FUNAI
CGPIMA 

Contratação de consultoria especializada 
para realização de diagnóstico técnico em 

campo.
 Custeio de oficinas participativas em cada 
aldeia das Tis Votouro (sede e Kandóia) e 

Votouro Guarani: deslocamneto, 
alimentação e materiais diversos. 

Relatório 
Consolidado 

2010_00_2013
Realizado

2 - Programa de Gestão territorial



Subitem Atividade Metas Indicadores Prazo Responsável e 
parceiro

Elementos de custo Comprovação Status

3.1 Capacitar indígenas na produção e plantio de 
mudas

Empresa implementa, através de prestação de serviços 
especializados, Curso de Formação na produção e plantio de mudas 
para indígenas das comunidades das Tis Votouro (Sede e Kandóia), 

Votouro Guarani, Nonoai e Rio da Várzea.

Registro que comprove a realização do curso (relatórios), 
bem como a formação dos alunos. Relatório de avaliação 
que identifique os impactos do processo de formação na 

área de produção de mudas nativas nas Tls.

Curto e  médio
prazo,  com início 

Imediato

MONEL, FUNAI
CGPIMA 

Custeio das oficinas para indígenas nas aldeias (instrutores, 
material didático, deslocamentos; necessários); Custeio dos 

treinamentos dos indígenas no viveiro (estadia, transporte, 
alimentação, material didático e ajuda de custo).

Relatório Consolidado 
2010_00_2013

Realizado

3.2 Reflorestar  matas ciliares e corredores ecológicos

Empresa implementa através de serviços especializados e os 
indígenas formados, o plantio de matas ciliar e corredores ecológicos 
dentro das Tis Voutouro (sede e Kandóia), Votouro Guarani e Nonoai - 

Bacia do Rio Passo Fundo. 

Relatório com definição da quantidade de mudas a  serem 
plantadas em cada ano. Reflorestamento realizado. 

Relatório dos resultados e monitoramento do plantio de 
mudas.

Até médio prazo, com 
início imediato

MONEL, FUNAI
CGPIMA 

Não representa custo específico, pois está inserido em Programa 
mais amplo da empresa

Relatório Consolidado 
2010_00_2013. 

Relatório_Indígena_2014_02. Ata 
da 17ª Reunião do Comitê Gestor.

Realizado

3.3 Implementar plano de melhoramento da gestão de 
açudes nas Tis

Empresa implementa através de prestação de serviços especializados, 
a melhoria e adequação dos açudes existentes e a implantação de 
novos açudes, nas Tis Votouro (sede e Kandóia) e Guarani Votouro.

Açudes implantados. Imediato MONEL, FUNAI

Contratação de serviços técnicos especializados da área 
ambiental (consultoria) para realizar diagnóstico; Custeio de 
visitas a campo (deslocamento, remuneração especialista); 

Adequação dos açudes (remuneração técnico, horas de trator, 
materiais e equipamentos necessários a serem definidos).

Relatório Consolidado 
2010_00_2013. Ata da 19ª 

Reunião do Comitê Gestor. Ata da 
21ª Reunião do Comitê Gestor. 
Ata da 22ª Reunião do Comitê 

Gestor.

Em andamento

3.4 Capacitar indígenas para o aperfeiçoamento da 
atividade 

Empresa implementa através de prestação de serviço especializado a 
formação e treinamneto de indígenas, das Tis Votouro (sede e 

Kandóia) e Votouro Guarani, nas atividades de melhoria da produção 
de peixea dos açudes. 

Açudes sendo administrados e monitorados conjuntamente 
com os índios capacitados para a função.

Curto prazo MONEL, FUNAI Oficinas para indígenas nas aldeias (instrutores, material didático, 
deslocamentos necessários).

Relatório Consolidado 
2010_00_2013

Realizado

3.5
Realizar oficinas temáticas para discutir a questão 

do meio ambiente, saneamento ambiental e 
resíduos sólidos com comunidades indígenas

Empresa implementa, através de prestação de serviços 
especializados, Oficinas de Educação Ambiental para estudantes e 

membros das comunidades indígenas das Tis Votouro (Sede e 
Kandóia), Votouro Guarani, Nonoai e Rio da

Várzea.

Registro que comprove a curto e médio realização das 
oficinas prazos, com (relatórios), bem como  a início 

imediato formação dos alunos. Relatório de avaliação que 
identifique os impactos do processo de formação e da 

melhoria da qualidade de vida nas comunidades indígenas.

Curto e médio prazo, 
com início imediato.

MONEL, FUNAI Oficinas para indígenas nas aldeias (instrutores, material didático, 
deslocamentos necessários).

 Ata da 22ª Reunião do Comitê 
Gestor.

Em andamento

3.6 Elaborar Plano de Coleta de Lixo das Terras 
Indígenas

Empresa, através de serviços técnicos especializados, apoia as 
comunidades indígenas na elaboração de Plano de Coleta de Lixo 

pelas prefeituras

Plano de Coleta de Lixo elaborado curto prazo e 
apresentado para a Prefeitura

Curto prazo MONEL,
Prefeitura

Oficinas para indígenas nas aldeias (instrutores, material didático, 
deslocamentos necessários). Consultoria especializada para 

avaliar e finalizar plano. 
Custeio para reuniões com prefeitura (deslocamento, 

alimentação)

Relatório Trimestral de julho a 
setembro de 2018. da 22ª Reunião 

do Comitê Gestor. Termo de 
Doação do Relatório   2019.

Realizado

3 - Programa de Valorização ambiental
Subprograma de Recuperação e Manejo Florestal

Subprograma de Manejo dos Recursos Hídricos

Subprograma de Educação Ambiental



Subitem Atividade Metas Indicadores Prazo Responsável e parceiro Elementos de custo Comprovação Status

4.1 Elaborar Plano de apolo à 
infância e juventude

Empresa, através da prestação de serviços especializados, 
elabora e implementa  projetos de apoio à Infância e 
juventude indígena nas comunidades das Tis Nonoal, 

Votouro (sede e Kandóia) e Votouro Guarani.

Plano de apolo à infância e juventude elaborado, com 
a definição de projetos, parceiros e custos; Registros 

(relatórios de atividades) que comprovem  a 
realização dos projetos na qualidade desejada.

Médio prazo, com início 
imediato

MONEL, FUNAI
Prefeitura, Escola Indígena 

Comunidades

Contratação de consultoria especializada para elaboração de projeto 
específico para o tema; Garantia do custeio dos projetos.

Ata da 22ª Reunião do Comitê 
Gestor. Relatório Anual 2019.

Em andamento

4.2 Elaborar Plano de apoio às 
mulheres indígenas

Empresa, através da prestação de serviços especializados, 
elabora e implementa projetos de valorização do trabalho 
feminino nas comunidades das Tis Nonoai, Votouro (sede e 

Kandóia) e Votouro Guarani.

Plano de apoio às mulheres indígenas elaborado, com 
a definição de projetos, parceiros e custos; Registros 

(relatórios  de atividades) que comprovem a 
realização dos projetos na qualidade desejada.

Médio prazo, com início 
imediato

MONEL, FUNAI local 
FUNAI CGDC

Contratação de consultoria especializada  para elaboração de projeto 
específico para o tema; Garantia do custeio dos projetos.

Relatório Consolidado 
2010_00_2013.

Realizado

4.3 Implementar programa de 
inclusão digital nas aldeias

Empresa instala micro-computadores com acesso à 
internet nas comunidades das Tis Nonoal, Votouro (sede e 

Kanclóla) e Votouro Guarani; oferecendo capacitação 
básica em Informática para jovens nas aldeias

Computadores instalados e em funcionamento em 
todas as comunidades; Registro que comprove a 

realização do curso (relatórios), bem como a 
formação dos alunos (certificados).

Curto prazo
MONEL, FUNAI

Prefeitura, Escola Indígena 

Aquisição de kits de indusão digital: computadores com acesso a Internet 
(Nonoai: 15, Votouro  sede: 5, Votouro Guarani: 2 e Votouro Kandóia: 2) 

Custeio de 6 cursos de Informática  de  uma semana cada (Nonoai: 3, 
Votouro  sede  e Kandóia  e Voutouro  Guarani:   1  em cada}

Relatório Consolidado 
2010_00_2013

Realizado

4.4 Implementar programa de 
estímulo ao esporte

Empresa constrói Instalações para comunidades  de 
Votouro (sede e Kandóia) e Votouro Guarani; oferecendo 

orientação técnica para práticas esportivas dos jovens 
indígenas.

Ginásio e quadras esportivas construídos. Registro 
que comprove a realização do curso (relatórios), bem 

como a formação dos alunos (certificados).

Permanente, com início no 
curto prazo

MONEL,
FUNAI,CGE,

Min.  Esportes,
Prefeitura, 

Escolas indígenas.

Contrução de ginásio esportivo na comunidade de Votouro (sede) e quadras 
esportivas em Votouro Guarani e Votouro (Kandóia); Custeio de programa 

de práticas esportivas: remuneração e deslocamento instrutores, e 
materiais

2013_02_Relatorio-FEPAM. 
2014_02_Relatório_Indígena

Realizado

4.5 Contratar indígenas para 
produção e plantio de mudas

Empresa contrata indígenas para realização de trabalhos 
como a produção e plantio de mudas

Registros que comprovem a contratação de mão-de-
obra indígena pela empresa

Curto e médio prazos MONEL
Atividade não implica em custo adicional,  pois está inserida em programa 

mais amplo da empresa.

Relatório Consolidado 
2010_00_2013. Relatórios de 

2013 e 2014.
Realizado

4.6 Viabilizar assistência  técnica 
adequada

Empresa viabiliza assistência técnica adequada para 
orientação das comunidades de Votouro (sede e Kandóia) 
e Votouro Guarani em melhores práticas agropecuárias

 Registros que comprovem (relatórios de atividades) 
a efetiva prestação de orientações técnicas (visitas, 

reuniões) às comunidades

Permanente, com início no 
curto prazo

MONEL, FUNAI, EMATER, Prefeituras.
A atividade não necessariamente implica em  custos diretos, visto que é 

possível estabelecer parcerias com instituições

Relatório Consolidado 
2010_00_2013. Relatórios 2013 

e 2014.
Realizado

4.7 Garantir apolo à infra-estrutura 
de produção

Empresa garante a aquisição de materiais e 
equipamentos agrícolas (tratores, colheitadeira, 

caminhonete) e instalaçãode infra-estrutura (galpões) 
para  as comunidades de Votouro (sede  e Kandóla) e 

Votouro Guarani.

Materiais e equipamentos adquiridos e em 
funcionamento e infra-estrutura instalada

Permanente, com início 
imediato

MONEL, FUNAI, EMATER, Prefeituras, Org 
Indígenas.

Aquisição de equipamentos e infra-estrutura, com o indicativo de: Votouro 
(trator,  colheitadeira, caminhonete  e galpão); Votouro Guarani (trator}  e 

Votouro Kandóia (a definir após regularização).

Relatório Consolidado 
2010_00_2013

Realizado

4.8 Garantir apoio ao custeio da 
produção

Empresa realiza o repasse de verbas anuais de custeio 
agropecuário para as comunidades  de Votouro (sede e 

Kandóla) e Votouro Guarani. 

Registros que comprovem o efetivo repasse das 
verbas de custeio agropecuário para as comunidades

Permanente, com início 
imediato

MONEL, FUNAI, EMATER, Prefeituras, Org 
Indígenas.

Valores  anuais  de custeio (a definir)  para  as comunidades de   Votouro 
(sede),  Votouro Guarani  e Votouro  Kandóla  (após regularização)

Repasses realizados 
anualmente de acordo com o 

Plano Safra de cada TI.
Realizado

4 - Programa de Fortalecimento Socioeconômico 
Subprograma de Inclusão Social

Subprograma de Geração de Emprego e Renda
Valorização da mão-de-obra indígena

Apoio à atividade agrícola



  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO E– DOCUMENTOS – NOVO CACIQUE – TI KAINGANG 
  



















  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO F – PRESTAÇÃO DE CONTAS – TI GUARANI 
  















  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO G – PRESTAÇÃO DE CONTAS – TI KAINGANG 
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ANEXO H – TERMO ESTABILIZADOR – TI KAINGANG 
  







  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I – DOCUMENTOS – NOVO CACIQUE – TI GUARANI 
  











  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO J – TERMO ESTABILIZADOR – TI GUARANI 
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