
COMUNICADO DOS MEMBROS ELEITOS PARA O COMITÊ GESTOR DO PASBC

 
Memória da 2ª Reunião do Comitê Gestor do PASBC (2020-2023) 

 
 

 Data: 14/12/2020 

1. Presentes: 

1.1. – Membros do Comitê Gestor do PASBC: 

 Marcelo Cota (indicado pelo BCB e Presidente do Comitê) 

 Antônio Medina (indicado pelo BCB) 

 Edric Ueda (indicado pelo BCB) 

 Carlos Torkomian (eleito pelos beneficiários); 

 Hipérides Mello (eleito pelos beneficiários); 

 Laura Tupinambá (eleita pelos beneficiários). 
 

1.2 – Demais participantes: 

 Gustavo Guberman (Chefe adjunto alterno do Depes – Saúde); 

 Leandro Giavarotti (Chefe de subunidade no Depes – Dipes); 

 Douglas Cavalari (Chefe de subunidade no Depes – Diraf); 

 Fabiana Thyessa Dias (Coordenadora no Depes – Dinac/Conat); 

 Júlio Leite (servidor lotado no Depes – Saúde); 

 Nicole Guimarães (Servidora do Deban exercendo atividades no Depes). 
 

A 2ª reunião do CGP (2020/2023) foi uma continuação da 1ª que continha a seguinte 

pauta:  

1) Realizações PASBC 2019/2020 – O que fizemos, o que estamos fazendo, o que vamos 
fazer; 

2) Recomendações Audit – encerradas e em aberto;  
3) Relatório CGU. 

Com relação ao item Realizações PASBC 2019/2020, Gustavo Guberman deu 

continuidade à apresentação iniciada em 09/11/2020 sobre este tópico, com esclarecimentos 

pontuais de dúvidas dos presentes à reunião. 

Entre as entregas concluídas e em andamento, verificou-se uma diversidade de ações, 

desde a licitação do serviço de Atenção Primária à Saúde (APS) – projeto-piloto que ocorrerá nas 

praças de Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro – e atualização completa do Manual de Critérios e 

Orientações do PASBC (MCOP), até o aumento da autonomia das regionais em relação a decisões 

locais. 



No momento, reconhecemos os avanços na gestão do PASBC e ponderamos que as 

melhorias que estão ocorrendo na praça de Brasília também sejam realidade nas outras praças. 

Além disso, pedimos informações sobre o Novo Portal do PASBC (solução para resolver o envio de 

guias para pagamento de pequenos prestadores) que estava previsto para “entrar no ar” em 

dezembro/2020; fomos informados que ainda não foi possível o lançamento e que não há um plano 

de contingência, pois o Novo Portal seria a melhor.  

A seguir, devido à grande quantidade de demandas operacionais de beneficiários 

recebidas pelos membros eleitos do Comitê Gestor, pedimos que o Depes informasse o fluxo de 

atendimento. De acordo com Marcelo Cota, as demandas devem ser formalizadas junto ao PASBC 

local e, em caso de não haver solução satisfatória, para a Ouvidoria. 

Nós, membros eleitos, expressamos que o fluxo não atende os beneficiários tendo em 

vista que não foram definidas esferas ou prazos para pedidos de reconsideração e recurso.  

Finalizando, ressaltamos que a reunião teve caráter informativo, não havendo 

apresentação de outros assuntos para debate ou deliberação. 

Devido ao tempo, os itens 2 e 3 (Recomendações Audit – encerradas e em aberto, Relatório 

CGU) ficaram para a próxima reunião, a ser realizada em fevereiro/2021. 

 

 

Carlos Torkomian, Hipérides Mello e Laura Tupinambá. 

 
 
 
 
 

 


