Ata da 2a. Reunião Presencial da Diretoria da Associação Nacional do Ministério Público de
Defesa da Saúde – AMPASA
Aos vinte dias do mês de março de dois mil e quatorze, na sede da AMPASA, situada na
SHIGS 704, bloco C, casa 67, Brasília – DF, reuniu-se, após prévia convocação, a Diretoria
da AMPASA, nas pessoas do Presidente, Oswaldo José Barbosa Silva,, do 2o. VicePresidente: Gilmar de Assis e da 1a. Tesoureira: Adriana Amorim de Lacerda; ausentes
justificadamente os demais. Aberto os trabalhos foram debatidos os seguintes pontos de
pauta, tendo os presentes, consensualmente deliberado e decidido o que se segue: 1.
Campanha de associação:
associação a) A Assessoria da AMPASA cuidará de efetuar a confrontação de
todas as listas de associados antigos e novos com os registros da Tesouraria de modo a que
seja obtido a lista atualizada e definitiva dos sócios bem como o levantamento de anuidades
pagas e não pagas. Efetuado o levantamento, o Presidente enviará a cada um dos sócios em
situação irregular, seja de cadastro seja de adimplência uma carta pessoal solicitando a
regularização; b) será feito o levantamento de todos os membros de Ministérios Públicos
Estaduais, Federal e de Contas, que atuam em saúde, tanto no que diz respeito a
acessibilidade (direito público subjetivo à saúde) quanto à defesa do patrimônio (verbas
públicas aplicadas à saúde), para que seja enviada uma carta-convite para que se associem.
2. Tesouraria:
Tesouraria a) a Tesoureira apresentou o valor que se encontra em conta corrente e
aplicações bancárias, de titularidade da AMPASA (R$ 67.157,00); b) informou que quatro
associações transferem recursos para a AMPASA, mas que os convênios já expiraram. O
Presidente vai entrar em contato com os Presidentes das Associações donatárias para
prorrogar os convênios e vai prospectar a possibilidade de celebrar novos convênios, com
outras associações, bem assim obter a lista dos membros do MP que estão vinculados aos
convênios de sua s respectivas associações; c) será criado, com o auxílio da provedora de
internet da AMPASA, um programa, em ambiente “web” para o controle financeiro da
tesouraria, em tempo real. 3. Execução das propostas de campanha:
campanha a) será realizado em
Brasília, DF, nos dias 6 e 7 de novembro (podendo ser a data alterada) o IV ENCONTRO
NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE DEFESA DA SAÚDE e, para tanto deverão
ser adotadas as seguintes providências iniciais: obter os editais dos encontros anteriores
para verificar e eventualmente aproveitar a formatação; iniciar, no âmbito da Diretoria, o
debate sobre temas e convidados, com data limite até 30 de abril de 2014; obtenção de
patrocínio junto a entidades que não sejam passíveis de ações movidas pelo MP; e o
levantamento logístico; b) Reforma do Estatuto: será apresentada uma minuta de estatuto
reformado aos associados, até 30 de abril de 2014, minutado pelo Presidente e pela 1ª
Secretária, para o início do debate;.4. Assuntos Gerais: Esteve presente à reunião a
Auditora do DENASUS, Jovita José Rosa, presidente do Instituto de Fiscalização e
Controle (IFC), que apresentou o Projeto Auditoria Cidadã, objeto de convênio entre o IFC
e a AMPASA, até a presente data não executado. O projeto pode ser conhecido no sítio do
IFC na internet (www.ifc.org.br). Restou estabelecido que a AMPASA vai dar exequibilidade
ao convênio, inclusive na próxima auditoria que se dará em Goiânia (GO). Nada mais
havendo a tratar foi a presente ata por mim, Presidente, lavrada e assinada.
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