Ata da Reunião da Diretoria da Associação Nacional do Ministério Público em
Defesa da Saúde – AMPASA, realizada no dia 26 de março de 2012, na cidade do Rio
de Janeiro (RJ).
Aos 26 de março de 2012, na cidade do Rio de Janeiro, no Hotel Windsor Astúrias,
situado na Rua Senador Dantas, nº 14, Centro, Rio de Janeiro, reuniu-se a Diretoria
da Associação Nacional do Ministério Público em Defesa da Saúde (AMPASA), nas
pessoas do Presidente: Jairo Bisol; do 1º Vice-Presidente: Oswaldo José Barbosa
Silva; da 2ª Vice-Presidente: Maria Roseli de Almeida Pery; da Secretária: Isabel
Maria Salustiano Arruda Pôrto e da Tesoureira: Adriana Amorim de Lacerda, para
fixação do cronograma de trabalho da AMPASA para o ano de 2012. Informou a
Tesoureira que a administração financeira da AMPASA se concretizou com a
formalização da sucessão da administração da entidade, de modo que tanto o
Presidente quanto a Tesoureira já estão habilitados, perante a instituição bancária, a
movimentar os recursos da AMPASA. O saldo atual da conta corrente da AMPASA,
na presente data, é de R$ 15.160,39 (quinze mil, cento e sessenta reais e trinta e nove
centavos) e os valores aplicados financeiramente, para evitar a corrosão inflacionária,
são de R$ 55.411,56 (cinqüenta e cinco mil, quatrocentos e onze reais e cinqüenta e
seis centavos), além da poupança no montante de R$ 19.369,91 (dezenove mil,
trezentos e sessenta e nove reais e noventa e um centavos), totalizando R$ 89.941,86
(oitenta e nove mil, novecentos e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos).
Segundo deliberou a diretoria, é imperioso que a AMPASA disponha de uma sede
distinta dos endereços de eventuais membros de sua diretoria. Desta forma, seria
adequado que fosse alugado um espaço mínimo (uma sala), em Brasília, sede da
capital federal, para sediar a entidade, ao tempo que também seria muito útil contratar
uma auxiliar de secretaria para as tarefas ordinárias da associação. Levando em
consideração que o aluguel de uma pequena sala em Brasília importa no montante
aproximado de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, o dispêndio maior de recursos
não será com o aluguel da sala, mas sim com o custo total das instalações, quais
sejam: a sala, a contratação de uma auxiliar de secretaria (30 horas semanais), salário
mínimo devidamente acrescido de encargos sociais, energia, condomínio, internet
banda larga, etc, que deverá importar em uma despesa anual de cerca de R$
30.000,00 (trinta mil reais). Infelizmente, a receita anual bruta da AMPASA, levandose em consideração o total de 93 (noventa e três) sócios ativos e a anuidade de R$
240,00 (duzentos e quarenta reais), importa em R$ 22.300,00 (vinte e dois mil e
trezentos reais), mais o valor de R$ 5.420,00 (cinco mil, quatrocentos e vinte reais)
que são destinados à AMPASA por quatro Associações Estaduais de Membros do MP.

Assim, a proposta terá que ser adiada para depois de uma campanha de filiação que
acarrete o aumento da base de contribuintes da AMPASA. Os membros da Diretoria
deliberaram o seguinte cronograma de atuação para 2012: 1) Revitalização do sítio da
AMPASA na internet, mediante contato com a empresa Webpack, que produziu o
sítio, para reeditá-lo com uma nova apresentação (mais amigável) e agregar as
seguintes funcionalidades: a) possibilidade de inscrição de associado por meio da
internet, com ícone próprio para preenchimento de cadastro e validação pelo
administrador do sítio; b) desenvolvimento do sistema de intranet com “login” de
usuário e senha, para obtenção de produtos não acessíveis ao público em geral; c)
Criação de ícones novos, tais como experiências exitosas, banco de petições e
pareceres, atuação dos associados veiculadas pela mídia, d) remessa de informativo
quinzenal ou mensal aos e-mails do associados; e) aniversariantes do mês. – Diretor
responsável: Oswaldo José Barbosa Silva; 2) Realização do V Encontro Nacional do
Ministério Público em Defesa da Saúde, no segundo semestre de 2012, com
programação de dois dias (quinta e sexta-feira), em Fortaleza (CE) – Diretor
responsável: Isabel Maria Salustiano Arruda Porto; 3) Campanha de filiação – Diretor
responsável: Adriana Amorim de Lacerda e Presidente Jairo Bisol; 4) Estudo da
eventual legitimidade da AMPASA para propor a Ação Direta de
Inconstitucionalidade - Diretor responsável: Oswaldo José Barbosa Silva; 5)
Realização de Oficinas de Integração entre os órgãos de gestão e de controle do SUS
- Diretora responsável: Maria Roseli Almeida Pery; 6) Caberá à Tesoureira, Adriana
Amorim de Lacerda, apresentar à Diretoria o cadastro atualizado de todos os sócios
da AMPASA. 7) Deliberou a Diretoria da AMPASA que suas reuniões anuais serão
coincidentes com as reuniões da COPEDS/GNDH, com o fito de reduzir os custos e
propiciar oportunidade de encontros ampliados e maior articulação com os
associados. 8) A Tesoureira efetivará a cobrança das mensalidades em atraso. 9) Será
criada na internet uma “sala de bate-papo” que permita a discussão, em tempo real,
de temas que possam viabilizar a atuação política do Presidente em consonância com
o pensamento geral dos associados. Segue, em anexo, para conhecimento Parecer de
análise e aprovação das prestações de contas da AMPASA, referentes aos períodos de
janeiro a dezembro de 2009, janeiro a dezembro de 2010 e janeiro a junho de 2011,
efetivadas pelo Conselho Fiscal da entidade, nas pessoas de Isabel Maria Salustiano
Arruda Pôrto, Márcia Regina Ribeiro Teixeira e Micheline Laurindo Tenório S. dos
Anjos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata,
para que seja dado conhecimento das deliberações aos associados.
Isabel Maria Salustiano Arruda Pôrto
Secretária da AMPASA

