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DELIBERAÇÕES
Fevereiro/Março -2018

- Encaminhamento da Recomendação n. 09/2018 para o Presidente e para o Corregedor Geral do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul;
- Renovação do Convênio do NAT/JUS, por mais 2 anos, com o Município de Campo Grande,
Estado de Mato Grosso do Sul e Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul;
Oficio à Santa Casa de Campo Grande para agilidade na conclusão das obras do Hospital do
Trauma, por proposição do Deputado Dr. Paulo Siufi, na última reunião;
- Oficio à Secretaria de Saúde Estadual e Municipal para realizar reuniões a fim de adequar a politica
da saúde mental através de tratamentos psicológicos;
- Oficio à Ordem dos Advogados do Brasil informando a disponibilidade dos documentos no Site do
TJMS, solicitando especial atenção às Recomendações que foram elaboradas através do Comitê
Estadual, para redução da judicialização;
- Reunião com Diretor do Foro da Comarca de Campo Grande para criação de uma pasta no SAJ,
onde os Juízes de Plantão terão acesso as recomendações, decisões e pareceres do NAT/JUS,
auxiliando nos processos relativos a saúde; - Pasta criada - atualmente em fase de manutenção;
Site do Tribunal de Justiça readaptado com as recomendações, cartilha e legislação do NAT/JUS e
deliberações do Comitê Estadual - ofícios encaminhados e recebidos — www.tjmsjus.br/nat/
Recebimento do Oficio da Santa Casa — resposta - esclarecendo o atraso na conclusão da nova
unidade — Hospital do Trauma - Recebimento do Acórdão dos Autos de Auditoria Operacional realizada pelo Tribunal de Contas da
União com o objetivo de identificar o perfil, o volume eu irns.cto das ações judiciais na área de
saúde.
- Recebimento da Lista de Medicamentos
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unicípio de Campo Grande;
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