Ata da 3a. Reunião Presencial da Diretoria da Associação Nacional do Ministério Público de
Defesa da Saúde – AMPASA
Aos três dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, na sede do Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro, situado na Avenida Marechal Câmara, nº 370, Centro, Rio de
Janeiro (RJ), reuniu-se, após prévia convocação, a Diretoria da AMPASA, nas pessoas do
Presidente, Oswaldo José Barbosa Silva, da 1ª Vice-Presidente Maria Roseli de Almeida
Pery, do 2o. Vice-Presidente: Gilmar de Assis, da 1ª Secretária: Carla Carrubba; da 1a.
Tesoureira: Adriana Amorim de Lacerda; e da 2ª Tesoureira: Cláudia Pessoa Marques da
Rocha Seabra, ausentes justificadamente 2º Secretário: Célio Souza Rocha. Aberto os
trabalhos registrou-se a presença, na reunião, dos associados e ex-presidente da AMPASA,
Sonia Maria Demeda Piardi e Jairo Bisol. foram debatidos os seguintes pontos de pauta,
tendo os presentes, consensualmente deliberado e decidido o que se segue: 1. Relato da
Campanha de Associação.
Associação O Presidente informou que, tendo em mãos todas as listas
disponíveis de associados e ex-associados da AMPASA, encontrou 104 (cento e quatro)
nomes de membros do Ministério Público cujo status de associado, ou não, era duvidoso,
motivo pelo qual entrou em contato telefônico com todos, logrando falar pessoalmente com
setenta membros e deixando recado, por no mínimo duas vezes, para outros trinta e quatro
membros (que, contudo, não retornaram as ligações). O resultado foi a consolidação do
número de sócios ativos da AMPASA, em 63 (sessenta e três) sócios cadastrados. Assim
sendo este é o quadro de associados até a presente data, baldados todos os esforços para
sua ampliação com base nas listas antigas de associados; 1.2. A Diretoria envidará esforços
para aumentar o quadro associativo, sempre por cadastramento na página da AMPASA na
internet; 2. Lista de ee-mails.A
mails. Secretaria da AMPASA criará, por meio do googlegroups,
uma lista com os e-mails de todos os associados da AMPASA que servirá de forum de
debate e possibilitará a troca de documentos entre os associados. Será tarefa, também, da
Secretaria, selecionar os debates mais atrativos e/ou construtivos para serem publicados
em local próprio na pagina da AMPASA na internet. 4. Fazer um filmete para incluir no
Youtube sobre Direito à saúde e da à AMPASA, explicando sua existência e utilidade. 3. V
Encontro Nacional da AMPASA.
AMPASA Não será possível realizá-lo no ano de 2014, mas sua
realização será garantida no primeiro semestre de 2015, ou em Brasília ou na cidade de
Belo Horizonte, onde for mais prática, sob o ponto de vista logístico e financeiro, a sua
realização. Caberá ao Presidente e ao 2º Vice-Presidente, respectivamente, levantar as
despesas de aluguel de hotel para dois dias de eventos e passagens aéreas e convites para
seis palestrantes, bem assim levantar a possibilidade de patrocínio por parte de entidades
que não estejam em situação de confronto com o Ministério Público, sendo fixado o prazo
de até 15 de novembro de 2014, para a apresentação dos orçamentos preliminares; 4.
Prestação de Contas. Produzir um relatório impresso, de boa qualidade, para ser remetido a
todos os associados, do primeiro ano de gestão da atual diretoria, bem assim fazer
publicidade da AMPASA perante seus associados, apontando os mecanismos de interação já
existentes; 5. Alteração do Estatuto.
Estatuto A apresentação da minuta foi postergada em face da
necessidade de se ultimar o recadastramento dos associados, de modo a se ter certeza do
quorum qualificado exigido pelo Estatuto para sua alteração. A minuta de estatuto,
proposta pelo presidente, será encaminhada aos associados, para debate, até o dia 30 de
novembro. 6. Assuntos da Tesouraria.
Tesouraria A tesoureira informou que a receita mensal da
AMPASA, atualmente é incompatível com suas despesas contratadas na presente data.

Assim restou decidido a rescisão do contrato com um dos servidores e rescisão da locação
da sala da sede da associação. Informou a Tesoureira da necessidade imperiosa de se
aumentar o valor da anuidade da associação para no mínimo R$ 360,00 (trezentos e
sessenta reais por ano) a partir de janeiro de 2015. Informou ainda que os valores
disponíveis da associação, em 31 de agosto de 2014, em conta corrente R$ 956,94; na
conta-poupança em 1º de agosto R$ 332,85; e no investimento financeiro LT-500, R$
55.169,54, em 31 de agosto de 2014, no valor total de R$ 56.459,33. Que o decréscimo
experimentado nos valores apontados desde a última reunião de diretoria explicam-se pelo
fato, já anunciado, de que as despesas mensais superam as receitas mensais. Nada mais
havendo a tratar foi a presente ata por mim, Presidente, lavrada e assinada.

OSWALDO JOSÉ BARBOSA SILVA
Presidente

