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ATA     DE     REUNIÃO  

Aos quatro dias do mês de outubro de 2019, às oito horas e trinta minutos,

reuniram-se na sala de audiência do antigo Tribunal do Júri I,  sita no andar

térreo  do  prédio  do  Palácio  da  Justiça  Desembargador  Clenon  de  Barros

Loyola, os ora nominados: Eduardo Perez Oliveira, Marlon Mochnacz, Marília

Cláudia Carvalhais Teixeira, Karina D’ Ambruzzo, Luciana Fernanda de Castro

Barbosa,  Vera Núbia Zandonadi  Gomes,  Cintia  de Cervalho Pimenta, Tânia

Aparecida de Paula Camargo, Cláudio Marcio Rocha, José Rodrigues C. Filho,

Ariana Vieira  Nunes Caixeta,  Ailton  Benedito  e  eu,  Ana Cristina  Andrade e

Borges  Teles.  Aberta  a  reunião  do  comitê  saúde.   

Proposta:  incluir  eventualmente  às  reuniões  deste  comitê,  magistrados  e

promotores para falar da realidade do dia a dia forense e melhorar o diálogo

institucional,  quando  oportuno,  (aprovado  por  unanimidade).

Proposta defensoria: que a SMS de Saúde de Aparecida de Goiânia integrasse

o  comitê  considerando  a  pactuação  com  a  SMS  de  Goiânia  e  a  grande

demanda e problemas em honrar a pactuação financeira, vice-versa. Abriu-se

um debate e a Srª Marília representante do Cosems fala que é pertinente o

pedido,  mas não é apenas a cidade de Aparecida  a mesma lembra que a

cidade de Anápolis também faz pactuação com Goiânia, ela sugere que um

técnico  do  Cosems  poderá  explicar  melhor  como  funciona  a  pactuação  e

menciona  que  existem recursos  que  não  estão  sendo  executados,  embora

transferidos. Explica que há muitas situações e que podemos focar na região

central, mas, lembra que Goiás é dividido em 18 regiões administrativas e 5

macrorregiões  e  fez  considerações  sobre  o  arquivo  postado.
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A Srª  Luciana  representante  da  DPE  entende  ser  importante  a  presença

gestor.

A Srª Karina do MPGO sugere trazer o secretário de saúde e o Sr. Luciano da

regulação  de  Aparecida  de  Goiânia  ou  mesmo  a  Srª  Lucélia.  

Proposta: primeiro trazer a equipe técnica do Cosems e depois deliberar as

medidas para convidar gestores e demais atores, (aprovada por unanimidade). 

Fica então o Cosems responsável de trazer sua equipe na próxima reunião. 

A Srª  Tânia  representante  da  SES GO sugere  divulgar  o  levantamento  de

consultas e procedimentos agendados em que os pacientes não comparecem.

Verificar  a  existência  de  um  mapeamento  de  unidades  que  fazem  a

superfaturamento  dos  procedimentos  judicializados  no  caso  do  Estado.

Estabelecer  um  fluxo  de  como  consegue  essa  informação  com  uma  certa

urgência.

A Srª  Karine  sugere  que o  comitê  faça um documento  para  orientar  sobre

mandados  de  segurança  e  ações  ordinárias  e  compilar  de  forma  objetiva,

questões  sobre  polo  passivo.  Fazer  o  passo  a  passo  com  os  gestores

municipais sobre como lidar. Ter um checklist para saber por onde a pessoa

passou. Compilar em um documento: mandado de segurança e ação ordinária,

município figurar no polo passivo em todo tipo de ação, incluir a questão do

fluxo padrão pelo estado e pelo  município.  Esgotar  as vias  administrativas.

Divisão de grupos: ação ordinária e mandado de segurança - PGE e TJGO

polo passivo -  MPE e DPE.  Fluxo de acesso – Cosems, SMS de Goiânia,

CEMAC e  Estado,  prazo  para  elaboração:  30  dias,  (aprovação  unânime).  

Trabalho  junto  aos  desembargadores  e  procuradores  do  MPGO  para

esclarecer  sobre  as  demandas  em  saúde,  falar  com  os  assessores  

formar  um  grupo  e  mandar  no  whatsApp.  

Que os médicos do estado, município e Ipasgo adotassem os pareceres como

dever  por  circular  (aprovado).
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Pensar em algo conjunto, um curso ou seminário para que profissionais falem

para  o  nosso  público  sobre  a  regulação.

Realizar um curso para os servidores que atuarão no curso Cejusc-saúde. 

A próxima reunião foi pré-agendada para o dia 06/11, pela maioria presente, no

mesmo  horário.  Encerrada  a  reunião,  foi  por  mim  redigida,  estando  os

signatários de acordo.




