
Leonice Tupari em manifestação a favor da saúde indígena. Porto Velho/RO, 2019.
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Em decisão publicada hoje (13), a portaria n. 3.021 recria os Conselhos Locais (CLSIs), os Co
e o Fórum de Presidentes de Conselhos Distritais da Saúde Indígena (FPCondisi) que estavam
abril do ano passado.
 

Após pressão do movimento indígena, govern
portaria de recriação do controle social na Saú

Publicada em: 13/11/2020  as 02:00

https://coiab.org.br/#email


Após 19 meses de extinção dos espaços de participação social pelo
oito meses de pandemia da Covid-19, e de muita pressão do m
Ministério da Saúde reestabelece o controle social no âmbito do Su
à Saúde Indígena (SasiSUS).

A portaria n. 3.021, de 4 de novembro de 2020, publicada hoje (13
União, recria os Conselhos Locais (CLSIs), os Conselhos Distritais (C
de Presidentes de Conselhos Distritais da Saúde Indígena (FPCo
participação na construção das politicas públicas conquistad
indígena, e que estavam inexistentes desde o início de abril do ano 

Através do Decreto n. 9.759, o presidente Jair Bolsonaro extinguiu 
tipos de colegiados representativos ligados à administração públic
lei, via decreto ou por atos infra legais. Em junho, o Supremo T
decidiu que o governo não poderia extinguir espaços de participaç
lei, mas sim aqueles instituídos por decreto e outras normas infral
do Fórum de Conselhos Distritais da Saúde Indígena, principal espa
da política de assistência à saúde das comunidades indígenas.

Agora, mais uma vez, o governo federal se sente pressio
determinações do STF, na decisão cautelar concedida na Arguição
de Preceito Fundamental (ADPF) 709, protocolada no �nal de junho
Povos Indígenas do Brasil (APIB), em conjunto com seis parti
determina ao governo federal a adotar medidas e�cazes para conte
nos territórios indígenas.

A COIAB e suas organizações de base, juntamente com a APIB, co
efetivação da Saúde Indígena, e no enfrentamento à pandemia da 
buscando o diálogo com o Poder Público, mas também denu
omissões do governo federal no combate ao coronavírus entre
Amazônia, e de todo o Brasil.

ADPF 709 Saúde Indígena

Palavras-Chave

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-3.021-de-4-de-novembro-de-2020-288053582
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9759.htm#:~:text=D9759&text=Extingue%20e%20estabelece%20diretrizes%2C%20regras,colegiados%20da%20administra%C3%A7%C3%A3o%20p%C3%BAblica%20federal.&text=%C3%A2mbito%20de%20aplica%C3%A7%C3%A3o-,Art.,federal%20direta%2C%20aut%C3%A1rquica%20e%20fundacional.
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/adpf709.pdf
https://apiboficial.org/
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