
Ata da 4ª reunião do Conselho de Saúde da AMPASS no dia 15/04/2020. 
 
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de Saúde da Autarquia Municipal de 
Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores - AMPASS, realizada às 09h horas do 
dia 15 de abril de 2020, excepcionalmente de forma virtual pelo aplicativo Zoom, reuniu-se 
o Conselho Deliberativo de Saúde, sob a presidência do Senhor George Pierre de Lima 
Souza, Secretário Executivo de Licitações e Compras, representante da Secretaria de 
Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura do Recife, estando presentes; o 
representante da Câmara Municipal, o Vereador Gilberto Alves; a representante da 
Procuradoria Geral do Município, Sra. Paula Mendonça; a representante titular da 
Secretaria de Finanças, Sra. Ana Carvalheira; a Sra. Lúcia de Fátima Miranda da Silva, 
representante do SINDSEPRE; o representante titular do SINDACS, Graciliano Gama da 
Silva e Dra. Fernanda Albuquerque, Gerente do Saúde Recife. Na abertura da reunião, 
usou da palavra, o Senhor Presidente, George Pierre de Lima Souza, que colocou que 
fosse abonada a ausência do Conselheiro representante da Secretaria de Saúde, Dr. 
Jailson Correia, pelo expediente extraordinário no combate a pandemia COVID 19, a qual 
por unanimidade foi abonada. Em seguida, fez a leitura da Ata da Reunião anterior, do dia 
13/02/2020, que foi lida e aprovada por todos os presentes. O Presidente solicitou que 
ficasse registrado na presente Ata uma homenagem à Germano Coelho, por seu 
falecimento nesta data, prestando homenagem à família, por todo seu legado deixado 
para a história de Pernambuco, e um caminho de luz desejado pela Conselheira Paula 
Mendonça. Em seguida, o representante da Câmara Municipal, Vereador Gilberto Alves, 
solicita a palavra e com a concordância deste Conselho, é registrado em Ata, segue sua 
fala: “Que em seu nome, mas também em nome da Câmara Municipal do Recife, o 
reconhecimento ao trabalho que vem sendo feito pelo Prefeito Geraldo Júlio, e em 
especial pelo Secretário de Saúde, Dr. Jailson Correia, no enfrentamento a essa 
Pandemia, se postado de forma muito sóbria e assertiva, o município sempre saindo na 
frente, tomando decisões importantes, hoje inaugurando um hospital, mostrando que tem 
sido feito o dever de casa, e se preparando para o que há de vir, assim como reconhecer 
a sobriedade, serenidade e a responsabilidade, que o nosso Conselheiro, o Secretário de 
Saúde, Dr. Jailson tem conduzido. E deixa espaço, não só esse reconhecimento, mas que 
conste em Ata, que tanto lá na Câmara, quanto neste Conselho estamos solidários e à 
disposição para o trabalho que seja feito em favor da população em combate a essa 
pandemia.” Ainda de posse da palavra o Vereador sugere aprovação de Voto de Aplauso, 
em reconhecimento a todos os profissionais de saúde e também de outras áreas, 
inclusive porque estão colocando suas vidas também em risco de alguma forma, mas que 
em favor da população e do seu compromisso com o povo de Recife estão 
desempenhando seu trabalho. Voto de Aplauso este, aprovado por unanimidade por este 
Conselho de Saúde. Em continuação, o representante do SINDACS, Sr. Graciliano Gama, 
de posse da palavra, e os sindicatos representados pelo SINDACS e SINDSEPRE, vêm 
reforçar a honrosa maneira que os trabalhadores estão se portando neste momento, 
sobre a importância dos profissionais de saúde nas comunidades assistindo essas 
famílias, e de que o medo está imperando, de que o próprio profissional de saúde está 
sentindo uma angústia grande, pois está vendo a pandemia chegar cada dia mais próximo, 
e colocando também suas vidas em risco. Deixa registrado em ATA, o reconhecimento a 
todos os profissionais de saúde, e de todos os profissionais da segurança, da limpeza 
urbana que estão no dia a dia enfrentando e ajudando a Gestão Municipal a desenvolver 
todas as ações positivas em defesa da vida. Dando-se continuidade aos trabalhos, a 
representante do SINDSEPRE, Sra. Lúcia de Fátima agradeceu ao Voto de Aplauso do 
Vereador, e deixa registrado a gratidão a todos os profissionais da saúde, da assistência 
social, da guarda municipal e a todos profissionais pelo momento tão difícil que está 
sendo vivenciado. A Sra. Lúcia de Fátima também agradeceu a Gestão Municipal e 
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Estadual por estarem cumprindo seu papel. Em seguida, fez uso da palavra senhor 
Presidente do Conselho, George Pierre de Lima Souza, ainda registra o aplauso ao papel 
da Câmara Municipal, pois muitas ações do Prefeito precisam do aprovo da Câmara e 
que eles tem tido, com celeridade, o papel fundamental que a Casa tem desenvolvido 
neste momento. O Vereador Gilberto Alves agradece o registro e comenta que a Casa 
vem cumprindo seu papel, que por iniciativa dos Vereadores, de forma colegiada, tem 
tentado de alguma forma participar, de maneira presente com as discussões com o 
Executivo, e que também foi criada uma comissão dentro da Câmara para acompanhar 
24h por dia tudo que vem sendo decidido e discutido na Prefeitura. Mais uma vez 
agradece, em seu nome e em nome dos seus colegas Vereadores. Concluídas as falas, o 
Presidente passou a palavra para a Gerente do Saúde Recife, Dra. Fernanda para a 
apresentação da pauta do dia, um resumo das ações da área de saúde nesse momento. 
De posse da palavra, Dra. Fernanda faz um resumo das atividades que estão sendo 
realizadas remotamente pelo Saúde Recife, coloca que a maioria das solicitações e das 
informações repassadas estão acontecendo via call center, e que neste momento tem 
sido mais utilizado ainda. Também foi dito, que estão sendo realizadas reuniões semanais 
para ajustar os novos fluxos que foram estabelecidos e deixar o call center mais eficaz, na 
medida dos repasses das informações. Toda sexta feira é enviado pelo call center um 
resumo com percentual do que está sendo buscado, para que seja aprimorado ainda mais 
o serviço prestado, e que são informações tanto de prestadores quanto de beneficiários. 
Informou também que a urgência não parou, continuou com as urgências hospitalares, 
odontológicas e oftalmológicas. As clínicas e cirurgias eletivas, pelo Decreto Estadual 
estão suspensas, atendimento só em casos de urgência. Dra. Fernanda informa ainda, 
que todos os ramais da Autarquia estão transferidos para os celulares dos respectivos 
gestores de cada área, uma outra opção para além do call center. As adesões para os 
dependentes estão suspensas temporariamente, mas para as adesões por demandas 
judiciais foi instituída uma perícia prévia remota, onde será enviado um e-mail para esse 
novo beneficiário, o qual responderá um questionário, uma entrevista qualificada, para 
que seja instituída as carências. A Gerente do Saúde Recife também comenta que o setor 
de rede credenciada continua bastante ativo, houve negociação do laboratório para 
realização dos testes para COVID 19 em âmbito hospitalar, os pacotes que foram feitos 
abrangem internação, enfermaria e UTI. O Setor de contas médicas, pela necessidade de 
recebimento das guias físicas, foi divido por especialidade para evitar aglomeração. Foi 
colocado também da agilidade nas cotações e liberações de materiais. Dra, Fernanda 
comenta sobre o setor do Dr. Edson, que tem dado apoio psicológico a toda Autarquia e 
beneficiários, com elaboração de cartilha, manuais, e que ele é a ponte entre a Autarquia, 
clínicas e beneficiários. O setor de Auditoria junto com de Contas médicas continuam 
normalmente com as atividades em home office, assim como o Controle interno. Está 
sendo feito um trabalho sobre a gestão dos riscos da Autarquia junto com o Controle 
Interno, apontando todos os riscos possíveis riscos, para que seja feito o mapeamento. 
Em seguida, fez uso da palavra, a representante do SINDSEPRE, que comenta sobre 
escolas que estariam fazendo o teste para o COVID 19 para os servidores, e também 
questiona sobre os boletos bancários, como está sendo feita essa entrega? E Dra. 
Fernanda informa que existe um e-mail no qual pode ser feita a solicitação do boleto. 
Neste momento o representante do SINDACS, Sr. Graciliano Gama explica que na 
verdade não são escolas, são 04(quatro) unidades de saúde de referência que estão 
fazendo os testes rápidos para o COVID 19 em profissionais de saúde, as unidades ficam 
nos bairros de Santo Amaro – Unid.Waldemar de Oliveira, Casa Amarela – Unid. Prof. 
Mário Ramos, Iputinga – Unid. Dr. José Dustan e Imbiribeira – Unid. Romildo Gomes. A 
representante da Procuradoria, Dra. Paula Mendonça, por sua vez sugeriu que tais 
informações fossem divulgadas pela Prefeitura no seu portal, o que de pronto, o 
Conselheiro e Presidente, George Pierre, inclusive por ser da Secretaria de Administração, 
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reportará ao Secretário da pasta, o Sr. Marconi Muzzio, para que seja colocado no portal 
da Secretaria e da Prefeitura, seja também enviado por e-mail para todos os servidores 
que utilizam o e-mail institucional, os locais onde estão sendo feitos estes testes para o 
COVID 19 nos servidores profissionais de saúde. Em continuidade, o presidente 
perguntou a Dra. Fernanda sobre a relação com a empresa Benner, se tem havido uma 
boa relação? E conforme explicação de Dra. Fernanda, sim, diversas reuniões vem 
ocorrendo, eles fizeram visita na sede da Autarquia, foram feitas muitas exigências por 
parte da Autarquia, porque de fato o serviço deles estava a desejar, mas agora eles 
fizeram muitas melhorias, ainda tem pendências a serem resolvidas, porém eles estão 
bem mais participativos, inclusive na prestação de serviços. Por fim, não havendo nada 
mais a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, agradecendo a presença 
de todos, e eu, Ana Claudia Lima Carvalheira, lavrei a presente ata, que será assinada 
por mim e pelos demais integrantes do Conselho Deliberativo de Saúde.  
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Assinaturas (7)

Pierre Souza (Participante)
Assinou em 15/05/2020 às 12:15:03 (GMT -3:00)

Ana Claudia Lima Carvalheira (Participante)
Assinou em 13/05/2020 às 10:45:44 (GMT -3:00)

Fernanda Albuquerque (Participante)
Assinou em 13/05/2020 às 10:50:50 (GMT -3:00)

Paula Mendonça (Participante)
Assinou em 13/05/2020 às 10:56:49 (GMT -3:00)

Lúcia de Fátima (Participante)
Assinou em 13/05/2020 às 12:48:33 (GMT -3:00)

Graciliano Gama (Participante)
Assinou em 15/05/2020 às 15:53:15 (GMT -3:00)

Gilberto Alves (Participante)
Assinou em 15/05/2020 às 19:35:08 (GMT -3:00)
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Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

Data e hora Evento

13/05/2020 às 10:56:49 
(GMT -3:00)

Paula Mendonça E-mail paulamendonca@advogadosamc.com, IP: 
179.152.229.25 assinou.

13/05/2020 às 10:50:50 
(GMT -3:00)

Fernanda Albuquerque E-mail fernandapb@recife.pe.gov.br, IP: 
189.40.100.55 assinou.

13/05/2020 às 10:45:44 
(GMT -3:00)

Ana Claudia Lima Carvalheira E-mail ana.carvalheira@recife.pe.gov.br, IP: 
191.187.134.249 assinou.

13/05/2020 às 10:39:23 
(GMT -3:00)

Ana Claudia Lima Carvalheira solicitou as assinaturas.

13/05/2020 às 12:48:33 
(GMT -3:00)

Lúcia de Fátima E-mail luciaf878@gmail.com, IP: 189.40.101.53 assinou.

15/05/2020 às 12:15:03 
(GMT -3:00)

Pierre Souza E-mail georgepierre@recife.pe.gov.br, IP: 177.72.6.194 
assinou.

15/05/2020 às 15:53:15 
(GMT -3:00)

Graciliano Gama E-mail gragama1@hotmail.com, IP: 187.111.90.175 
assinou.

15/05/2020 às 19:35:08 
(GMT -3:00)

Gilberto Alves E-mail gilbertomeloalves25@gmail.com, IP: 
177.158.110.152 assinou.
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