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A'rUAC1lO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAODE, ELEITO NA

CONFERENCIA DE 21 E 22/09/91
No começo de outub1"0 de 91 tivemos um primeiro c01Jtato com o Sr.
Prefeito, q"ue recebeu uma delegação da Conferência de Saúde pedindo o
reconhecimento oficial da mesma e dos membros do Coneelho, representando
os usuários, eleitos na pr•ópria conferência. Foi agendado um segundo
encontro que aconteceu aproximadamente um mêe:, mas o Prefeito não deu
alguma resposta positiva adiando a decisão de reconhecimento dos membros
eleitos pela Conferência.
A resposta do Prefeito veio, infelizmente, nestes últimos dias, co1n um
outro decreto do executivo: decreto n° 16.986 em data 29/02/92, com o
q_ual se reformula. a · composição do Conselho de Saúde anterior, criado
pelo decreto n° 16.293, o novo decreto torna paritária a composição do
Conselho com relação ao número dos usuários e dos outr·os mem.bros e
indica como representantes da população, os representantee dos SABs, um
representante dos edndicatos, de associações civis como a associação
comercial e industrial, a dos aponsentados e dos hanseniano,s.
Enquanto isto os membros eleitos pela Conferência Municipal estão se
reunindo regularmente a partir do dia 31/10/91 e t~m se preocupado em
sensibilizar os vereadores quanto à dotação orç::amentár,ia da saúde, ,:;tue
conforme preconizado no relatório final da Conferência deveria ser pelo
menos 15:;·t do orçamento total do município. Foi dirigido um pedido
escrito a cada vereador para gue votasse neste sentido na aprovação do
orçamento para o ano de 1992. O pedido não foi acolhido pela maioria dos
vereadores que reduziram a verba para a saúde a 7, 5Jt do orçamento.
Em
consequência disto os membros e lei tos 01.,ganizaram um ato público de
protesto ho dia 13/12/91 no centro da cidade.
No começ:o deBte ano de 1992 os membros e lei tos continuam se reunindo e
estão incentivando e participando diretamente da campanha de educaç:ão
sanitâria de prevenção ã Cólera.
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