
PA  - 1.14.007.000272/2017-55.

ATA DE REUNIÃO

Aos dois dias do mês de maio de dois mil e dezoito às dezesseis horas, na sede da Procuradoria da

República no Município de Vitória da Conquista/BA, o Procurador da República Dr. ROBERTO

D'OLIVEIRA VIEIRA, reuniu-se com  os Srs.  JÂNIO OLIVEIRA ROCHA,  ESMERALDO

DOS SANTOS TEIXEIRA, INÁCIO DOS SANTOS TEIXEIRA, representantes da Associação

das Vítimas e Famílias expostas ao amianto da Mina de São Félix – AVICAFE, a Sra. ORLIANE

SOUZA DE BRITO,  Coordenadora do Curso de Engenharia Ambiental do Instituto Federal de

Educação, Ciência e Tecnologia – IFBA – Campus Vitória da Conquista/BA. Iniciada a reunião, o

Procurador da República esclareceu que a reunião foi designada para comunicar aos interessados o

que foi realizado até o presente momento. Em relação à ação civil pública da saúde, o Procurador

informou o ajuizamento de 11 pedidos de cumprimento de sentença, conforme certidão anexa à f.

132 do PA 1.14.0007.000272/2017-55,  e  que  todas  as  onze  pessoas  estão  recebendo alimentos

provisionais e a cobertura de plano de saúde. Além disso, solicitou a indisponibilidade dos bens da

Sama e aguarda o resultado da diligência para analisar  outras providências.  Pontuou ainda que

requereu a implantação do funcionamento da Junta Médica em razão da demora para reiniciar o

trabalho de acompanhamento médico. Por fim, esclareceu que a divulgação continua suspensa por

ordem do TRF-1ª Região. Em relação à ação civil pública ambiental, esclareceu que ainda não foi
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intimado, mas que está a par dos termos da condenação. Assim que o processo vier em carga para o

Ministério Público adotará as providências para o cumprimento do que foi antecipado na sentença.

Após, foi dada a palavra aos presentes. O Sr. Inácio relatou que alguns beneficiários da ACP Saúde

reportaram a recusa do atendimento médico em razão da ausência de cobertura do plano de saúde

UNIMED, pois, segundo eles, o plano da UNIMED é o “cerrado”, quanto que a região é atendida

pelos planos Nacional e Sudoeste. O Sr. Inácio apresentou a nota da prestação de serviço relativo ao

beneficiário JALÍCIO RODRIGUES MOREIRA que pagou o valor  de R$ 210,00 em razão da

negativa de atendimento pelo plano de saúde. A mesma justificativa de recusa foi apresentada a

outro  beneficiário  o  Sr.  ARNOR  PEREIRA CASTRO.  Por  fim o  Procurador  informou  que

convidará o IFBA a participar dos trabalhos técnicos relacionados com os processos tratados nesta

reunião. Foi entregue cópia do laudo ambiental elaborado na última Ação Civil Pública referente à

SAMA. E, nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, por mim Raynê Rodrigo A.

S. Silva, mat. 26551__________________________________, e por todos assinada.

ROBERTO D'OLIVEIRA VIEIRA
          Procurador da República

ORLIANE SOUZA DE BRITO       JÂNIO OLIVEIRA ROCHA
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          AVICAFE          AVICAFE
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