Ata da 2ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo de Saúde da AMPASS,
realizada no dia 13/02/2020.

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do Saúde Recife, sob a
presidência do Senhor Bruno Alves Carneiro, representante da Secretaria Executiva
de Administração e Gestão de Pessoas da PCR, realizada às 09:00 horas do dia 13 de
Fevereiro de 2020, na sala de reunião da Autarquia Municipal de Previdência à Saúde
dos Servidores, AMPASS, situada na Av. Manoel Borba n° 488, Bairro da Boa Vista.
Na abertura da reunião, o Sr. Bruno Carneiro fez uso da palavra para informar a todos
os presentes, que em face à determinação do Senhor Prefeito do Município, Dr.
Geraldo Júlio, fora designado para desempenhar outros encargos públicos de igual
responsabilidade, frente à Comissão Municipal de Acumulação de Cargos, o que
impossibilita a sua participação como Presidente deste Conselho Deliberativo de
Saúde, o qual passará a ser presidido pelo Senhor George Pierre de Lima Souza,
Secretário Executivo de Licitações e Compras, indicado pelo Chefe do Executivo
Municipal para atuar na presidência do Conselho, durante todo o corrente ano. Em
continuidade, agradeceu a participação de todos os membros conselheiros no curso de
sua gestão, destacando a importância do cumprimento da missão institucional deste
Conselho Deliberativo de Saúde para os Servidores Municipais. Em seguida, usou da
palavra, o Senhor Presidente, George Pierre de Lima Souza, que destacou ser uma
honra participar deste Conselho, em face a sua tradição técnica e democrática na
participação dos conselheiros e importância dos trabalhos realizados, o que vem
acrescentar a sua experiência de “gênesis,” como Auditor de Contas Públicas perante
o Tribunal de Contas do Estado, bem como sua participação será no sentido da
colaboração e transparência nas ações do Conselho na Política de Saúde dos
Servidores do Município. Agradeceu o empenho do senhor Bruno Carneiro e
ressaltou o seu compromisso em dar continuidade aos trabalhos até então
desempenhados, sobretudo, no atinente ao debate de ideias entre conselheiros para a
efetividade e alcance da finalidade deste órgão perante toda a municipalidade. Pôs-se
à disposição de todos e da Diretoria da AMPASS, e sobretudo dos Sindicatos
integrantes deste Conselho, visando buscar na medida do possível, o atendimento das
demandas dos servidores e beneficiários. Por último, agradeceu a recepção e o
acolhimento por todos os conselheiros de sua designação para o cumprimento da
missão institucional que lhe fora confiada pelo Chefe da Municipalidade. Em seguida,
fez a leitura da Ata da Reunião anterior, do dia 13/01/2020, que foi lida e aprovada
por todos os presentes. Registrada na presente Ata o comparecimento do Senhor
Vereador Gilberto Alves, representante da Câmara dos Vereadores do Recife, Senhor
Jailson Correia, Titular da Secretaria de Saúde do Município do Recife, Senhora
Paula Mendonça, representante da Procuradoria Geral do Município, Senhora Ana
Cavalheira, representante da Secretaria de Finanças, Senhora Lúcia de Fátima
Miranda, representante do SINDSEPRE, Senhor Graciliano Gama da Silva,
representante do SINDACS, Senhor Edson José Batista de Oliveira, Gerente da
Divisão Técnica de Prevenção à Doenças e Promoção à Saúde Mental. Constatada a
presença da Senhora Adriana Pereira Urbana dos Santos, Chefe do Setor de Órteses e
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Próteses e Oncologia da Gerência de Saúde da AMPASS, Glauco Roberto Cavalcanti
da Silva, Chefe do Setor da Rede Credenciada da Gerência de Saúde, Senhora Kátia
Lucienni de Melo Salgado, Enfermeira Auditora da Gerência de Saúde da AMPASS.
Dando-se continuidade aos trabalhos, a Senhora Paula Mendonça destacou a
importância para conhecimento pelo senhor Presidente de todas as Atas referentes às
reuniões do Conselho no ano de 2019 e que se encontram no Portal de Transparência
do Município, ressaltando ainda, que a Autarquia AMPASS recebeu o Grau III do Pró
Gestão, em razão de sua qualificação como Órgão de Auto Gestão na área de
Previdência Municipal. Em seguida, fez uso da palavra o Senhor Edson Oliveira, que
apresentou em nome da Diretoria de Saúde da AMPASS, Senhora Fernanda
Albuquerque, amplo Relatório Técnico denominado “Dados do Saúde Recife,
Exercício 2019, Missão, Visão e Valores do Sistema de Saúde da AMPASS”, em
forma de Power Point, digitalizado e em anexo, que passará a fazer parte integrante
da presente Ata para todos os fins, em face ao gozo de férias pela titular da gerência.
Destacou ainda, o senhor Edson Oliveira, acerca da importância dos cursos
instituídos pelo senhor Presidente da AMPASS Manoel Carneiro, objetivando a
integração de todos os Servidores da Autarquia, e aberto a todos os conselheiros da
AMPASS, e que contou no ano passado com a presença de palestrantes externos e
sindicatos, com objetivo de se alcançar o compromisso motivacional e integracional
entre todos os servidores que fazem a AMPASS, independentemente de seu nível de
qualificação e função na equipe. Acrescentou ainda, que será apresentado em seu
Relatório Técnico todas as denominações dos serviços credenciados e número de
atendimento no ano de 2019, sendo alguns conhecidos pela excelência de sua
qualidade. Concluída a apresentação, o Senhor Edson de Oliveira foi aplaudido e
parabenizado por todos os presentes, estendendo-se a todos os membros da Diretoria
de Saúde. Em seguida, fez uso da palavra, a representante do SINDSEPRE, que
reiterou a necessidade de reinício do processo de adesão e ingresso de novos
servidores concursados e empregados públicos no Sistema do Saúde Recife, o que
não vem sendo possibilitado por razões de natureza técnica e financeira como é do
conhecimento de todos. O senhor Graciliano Gama, representante do SINDACS,
informou a todos os Conselheiros, que através do Setor Jurídico do Sindicado que
representa, já obteve duzentas e setenta e cinco decisões judiciais liminares que
garantem o ingresso de novos servidores no Sistema de Saúde da AMPASS. Por sua
vez, a representante do SINDSEPRE reiterou a necessidade de credenciamento de
Hospital de Urgência e Emergência na área central do Recife, sobretudo na
especialidade de Cardiologia. Em face disto, o senhor Edson Oliveira, informou que
se encontra credenciado o Centro Hospitalar Nossa Senhora Aparecida (na cidade de
Paulista-PE), e que já existe na área central do Recife, para atendimento em caráter
de emergência clínica, a Maternidade e Hospital Nossa Senhora do Ó - CESAC e o
CEMUB no Bairro de Boa Viagem e que estamos em busca de credenciamento na
especialidade de Cardiologia. Em continuidade, ressaltou a importância da
publicidade do endereço eletrônico da AMPASS, no qual se encontram registradas
todas as informações sobre a Rede Credenciada do Sistema de Saúde e mais,
acrescentou, que se encontra à disposição de todos os servidores da PCR, no site
próprio da AMPASS, o Código de Ética dos Servidores Municipais. A representante
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do SINDSEPRE relatou a existência de “jogo de pressão” entre os serviços
credenciados junto aos servidores municipais, no sentido de obtenção de informações
relativas ao credenciamento no Saúde Recife. Em continuidade, informou ao novo
Presidente que foi concluído através de Sistema de Biometria, todos os dados
relativos à atualização cadastral dos beneficiários do Sistema de Saúde Recife até a
data de 30/12/2019, e apresentou o número de 18.046 (dezoito mil e quarenta e seis)
como sendo de todos os servidores credenciados. A representante do SINDSEPRE
usou da palavra para solicitar que não haja o descredenciamento de servidores do
sistema por motivo de mudança de domicílio. Ao final, o senhor George Pierre de
Souza destacou a necessidade da verificação por parte da AMPASS do motivo do
descredenciamento dos integrantes da Rede. Com a palavra ainda, indagou, que se
levando em consideração o relatório técnico apresentado pela Gerência de Saúde, se
há previsão no Edital do próximo concurso da AMPASS a existência do cargo de
Assistente Social, que se apresentou imprescindível às ações do Saúde Recife. Em
continuidade, realçou a necessidade de convocação da Empresa BENNER de T.I. e
Auditoria Externa para esclarecimento ao Conselho, de matéria referente à
atualização dos débitos e créditos, porventura existentes, das empresas credenciadas e
descredenciadas, perante o Município do Recife, e como está se dando seu processo
de cobrança. Solicitou ainda, que se faça constar no site próprio do Sistema e no
relatório técnico apresentado, os dados significativos referentes às Cirurgias
Oftalmológicas realizadas no período de 04/2019 a 12/2019. Em apertada síntese, a
senhora Paula Mendonça destacou a importância de recair cada reunião do Conselho
com a apresentação de planos de trabalho ou relatórios técnicos das Gerências e seus
Setores da AMPASS, buscando-se assim, a efetividade das discussões, e nada mais
havendo a tratar, o senhor Presidente do Conselho, George Pierre de Lima Souza,
encerrou a presente reunião, informando que permanecerá o cronograma de reuniões
já predefinidas e que deverá coincidir sempre, com as segundas quartas-feiras de cada
mês, bem como que as alterações poderão se dar através de convocação pelo senhor
Presidente por meio de WhatsApp, a partir deste momento, por ele administrado.
Ficando convocada assim a próxima reunião ordinária para o dia 04/03 do corrente
ano. Ao final, o senhor Presidente concluiu a presente reunião, agradecendo a
presença de todos, e eu, Paula Maria Souza de Oliveira Mendonça, lavrei à presente
ata para ser lida e apreciada por todos os Conselheiros. PAULA MARIA DE SOUZA
OLIVEIRA MENDONÇA.

GEORGE PIERRE DE LIMA SOUZA

JAILSON DE BARROS CORREIA
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GILBERTO ALVES

ANA CLAUDIA LIMA CAVALHEIRA

EDSON JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA

ADRIANA PEREIRA URBANO DOS SANTOS

GLAUCO ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA

KÁTIA LUCIENNI DE MELO SALGADO

LÚCIA DE FÁTIMA MIRANDA DA SILVA

GRACILIANO GAMA

PAULA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA MENDONÇA
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Ata da 2ª reuniã o 13.02.2020.pdf
ID única do documento: #63eddcee-67bf-41e5-8ac7-7b7bfe11f668
Hash do documento original (SHA256): 2eac8db92c7920b7fdb115cbfa95702e5f878daedcb4dff47cb143790da8281a
Este Log é exclusivo ao documento número #63eddcee-67bf-41e5-8ac7-7b7bfe11f668 e deve ser considerado parte do mesmo, com
os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (8)
Paula Mendonça (Participante)
Assinou em 10/06/2020 às 22:26:59 (GMT -3:00)

Graciliano Gama (Participante)
Assinou em 11/06/2020 às 20:00:44 (GMT -3:00)

Jailson Correia (Participante)
Assinou em 12/06/2020 às 14:35:10 (GMT -3:00)

Ana Claudia Lima Carvalheira (Participante)
Assinou em 10/06/2020 às 13:39:27 (GMT -3:00)

Fernanda Albuquerque (Participante)
Assinou em 10/06/2020 às 13:45:41 (GMT -3:00)

Gilberto Alves (Participante)
Assinou em 10/06/2020 às 13:46:52 (GMT -3:00)

Pierre Souza (Participante)
Assinou em 10/06/2020 às 13:47:04 (GMT -3:00)

Lucia de Fatima (Participante)
Assinou em 10/06/2020 às 14:23:21 (GMT -3:00)
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Histórico completo

Data e hora

Evento

10/06/2020 às 13:45:41
(GMT -3:00)

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

10/06/2020 às 14:23:21
(GMT -3:00)

Lucia de Fatima E-mail luciaf878@gmail.com, IP: 170.78.98.194 assinou.

10/06/2020 às 13:47:04
(GMT -3:00)

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

10/06/2020 às 13:36:06
(GMT -3:00)

Ana Claudia Lima Carvalheira solicitou as assinaturas.

10/06/2020 às 13:46:52
(GMT -3:00)

Gilberto Alves E-mail gilbertomeloalves25@gmail.com, IP: 177.19.48.92
assinou.

10/06/2020 às 13:39:27
(GMT -3:00)

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

10/06/2020 às 22:26:59
(GMT -3:00)

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

11/06/2020 às 20:00:44
(GMT -3:00)

Graciliano Gama E-mail gragama1@hotmail.com, IP: 187.111.90.171
assinou.

12/06/2020 às 14:35:10
(GMT -3:00)

Jailson Correia E-mail jailson.correia@recife.pe.gov.br, IP:
192.207.206.130 assinou.
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