Ata da 1a. Reunião Presencial da Diretoria da Associação Nacional do Ministério
Público de Defesa da Saúde – AMPASA

Aos dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e treze, na sede da Procuradoria
Geral da República, situada no SAFS Sul Quadra 4, conjunto C, Bloco B, sala
501.20, Brasília – DF, reuniu-se, após prévia convocação, a Diretoria da AMPASA,
nas pessoas do Presidente, Oswaldo José Barbosa Silva, da 1a. Secretária: Carla
Carrubba; do 2o. Secretário: Celio Sousa Rocha; da 1a. Tesoureira: Adriana Amorim
de Lacerda e da 2a. Tesoureira: Cláudia Pessoa Marques da Rocha Seabra. Ausentes
justificadamente a 1a. Vice-Presidente: Maria Rosely de Almeida Pery e o 2o. VicePresidente: Gilmar de Assis. Aberto os trabalhos foram debatidos os seguintes
pontos de pauta, tendo os presentes, consensualmente deliberado e decidido o que
se segue: 1. Aluguel de imóvel para sediar a entidade e contratação de empregado
para prestar auxílio administrativo. Uma vez constatada a precariedade dos recursos
financeiros da entidade restou decidido que pelo prazo de um ano, de forma
experimental, será alugada uma sala mobiliada, ofertada pelo IFC, em instalações
que oferecem facilidades comuns à outras entidades, bem assim contratado um
empregado, para trabalhar meio-período, para auxiliar a diretoria, especialmente a
Diretora Secretária; 2) Sistema Informatizado de Consulta aos Associados.
Associados Restou
autorizada a modificação da página da AMPASA na internet, de modo a possibilitar a
instalação de um fórum de discussões e uma ferramenta de consulta aos associados
para que a AMPASA possa manifestar-se acerca das grandes discussões políticas
sobre a saúde. Com isso as posições da AMPASA contarão com a legitimidade da
opinião da maioria de seus associados; 3) Campanha de filiação e recadastramento
recadastramento
dos associados.
associados Todos os diretores comprometeram-se à iniciar campanha de filiação
de membros dos Ministérios Públicos que oficiam na saúde e foi autorizada a
confecção de um folder, de boa qualidade, para ser distribuído aos potenciais
associados, apresentando a AMPASA e seus objetivos, de modo a estimular a
filiação. O Presidente já está na posse de lista de todos os CAOPs de Saúde dos
MPEs e procederá, assim que aprovado, à distribuição do folder, dando início à
campanha de filiação. 4) Aprovação
Aprovação das contas da diretoria anterior.
anterior A 1a Tesoureira
fez entrega, em mãos, ao Presidente dos livros contábeis e balancetes, referentes ao
período de mandato da Diretoria anterior, ficando o Presidente de remeter, via
postal, todo o material à cada um dos titulares do Conselho Fiscal anterior para
exame e aprovação das contas. Isto feito o material será reencaminhado à Tesouraria
para arquivo. 5) Ficou aprovada a reunião presencial da diretoria em data
coincidente
com
as
reuniões
ordinárias
e
extraordinárias
da
COPEDS/GNDH/CNPG, para facilitar o deslocamento e estadia de todos. Nada
mais havendo a tratar foi a presente ata por mim, Carla Carrubba, 1a. Secretária,
lavrada e assinada.
CARLA CARRUBA
1ª Secretária.

