
 
 

 

 

 
 

 

Conselho Deliberativo de Saúde (CDS) 
 

ATA Nº 05/2022 Data:  12 de maio de 2022 às 09h 

Local: On line Google Meet 

Conselheiros Presentes: 

• Marcos Antônio da Silva – Titular substituto SEPLAGTD 
• Edson Simões da Rocha Filho – Titular SEFIN 

• Maria Tereza Mazoco Times – Titular PGM 

• Luciana Caroline Albuquerque D´ Angelo – Titular Secretaria de Saúde 

• Natália Rayane Couto Barbosa – Titular Câmara Municipal do Recife 
• Lúcia de Fátima Miranda e Silva – Titular SNDSEPRE 

• Graciliano Gama da Silva – Titular SINDACS-PE 

Conselheiros Ausentes: 
• Igor Corrêa de Andrade – titular do SIMPERE 

Convidados Presentes: 
• Fernanda Albuquerque – Gerente da Saúde Recife 

• Fernando Oliveira – Gestor de TI – AMPASS 

• Daniela Lafayete - Gestora de Unid. de Rede Credenciada e atenção à saúde – AMPASS 
• Adriana Pereira – Chefe de Divisão de Regulação Médica – AMPASS 
• Kátia Salgado – Auditora Interna – AMPASS 

• Edson Oliveira – Divisão de Prevenção e Promoção à Saúde – AMPASS 

• Glauco Roberto – servidor da AMPASS 

• Silvia Murta – Auditora de Odontologia – AMPASS 
• Ericka Marques – servidora da AMPASS 

• Rebeca Alves – representante da RECIPREV 

• Sheila Machado – servidora da Rede Credenciada 
• Silvana Maria Lopes – Gestora do Setor de Divisão de Faturamento e Processamento de Contas – 

AMPASS 

 

Presidente do Conselho: Marcos Antônio da Silva – Titular substituto SEPLAGTD 

Designação dos Membros: 
Portaria nº 0560 de 18 de março de 2021 (publicada no DOM de 16/03/2021) 

Sr. Marcos dá início a reunião saudando a todos e todas e informa que a pauta será sobre o acompanhamento 
do PDTIC, os avanços da Autarquia, pretensões e definições das atribuições da gerência da saúde para 

concessão do reajuste. Sra. Fernanda Albuquerque saúda todos, diz que a Sra. Rebeca dará início a 

apresentação falando sobre o PDTIC – Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação elaborado 

em parceria com a EMPREL, coordenada com uma equipe da AMPASS, ele terá vigência até 2024 e será um 
instrumento para nortear e apresentar o foco na atuação da TIC nos próximos anos da autarquia e alinhada a 

estratégia de TI do município instituída pelo Decreto 34.737-06.2021 que atenderá também ao planejamento 



estratégico situacional da AMPASS, com 2 (dois) objetivos: 1) Implementar o Plano Diretor e melhorar a 

infraestrutura, 2) desenvolver suporte de TIC. Dividida em 10 (dez) eixos estratégicos com metas para cada 

ano, que atingimos no ano de 2021 um percentual de 70%, mapeando os eixos que têm metas a serem 

alcançadas. São 34 projetos sendo 6 finalizados e 12 em andamento e 16 a realizar conforme necessidade ao 
longo dos 4 anos. São projetos específicos do Saúde Recife e da AMPASS, os que são da Saúde Recife serão 

explicados por Fernanda e Fernando de TI, já os da AMPASS tem implantação do E-Social, melhorias no 

portal, estruturar um grupo técnico usando o BI - Business Intellinge, painel de indicadores e informações 
gerenciais, programa de integridade que é de responsabilidade da CGM e o mapeamento de processos e 

gerenciamento deixando os processos mais automatizados e modernos. A Sra. Fernanda Albuquerque diz que 

em relação aos processos específicos, foi feito um levantamento de auditoria para a Gerência Administrativa 
Financeira em relação as baixas de pagamento, a revisão e melhoria dos processos com mapeamento da 

adesão de dependentes, já iniciado, antigamente eram muitos documentos para o credenciado fazer adesão, 

hoje já fazemos tudo por e-mail. Quanto a comunicação estamos agilizando para respostas rápidas e temos o 

0800 da BENNER, mas se precisar de resposta mais simples para ser mais rápido futuramente quem sabe o 
Whats App para ser um canal a mais de comunicação. O Sr. Fernando Oliveira fala da necessidade de manter 

ativo o sistema legado, para consultar o histórico de cadastro e para responder aos órgãos de controle. A Sra. 

Rebeca comenta que o PDTIC engloba projetos da Autarquia relacionados ao Saúde Recife e a Previdência. 
Quanto aos projetos da área de previdência são para melhoraria da gerência e a governança, como exemplo 

podemos citar a criação de um painel de indicadores, gerenciais e a ferramenta de BI. O painel servirá para 

os gerentes extrair informações. E com a melhoria do portal que é uma fonte de comunicação. A Sra. Fernanda 

Albuquerque convida os conselheiros e conselheiras para acessar o site da RECIPREV a dar sugestões, 
comentários e agradece a presença de Fernando e Rebeca. O Sr. Marcos Antônio agradece a apresentação. O 

Sr. Graciliano parabeniza pela apresentação e diz ter dúvidas, propõem em acelerar o uso do Whats App que 

é uma ferramenta utilizada em outros lugares e que irá agilizar e facilitar o uso. Parabeniza as mães, e a 
conquista da Emenda Constitucional 120 de 05/05/2022, e que estará sempre à disposição para melhoria da 

assistência à saúde, um Saúde Recife moderno e dinâmico para atendimento e acolhimento das necessidades 

dos servidores. Sr. Marcos Antônio agradece ao Graciliano pela parceria e acolhimento da categoria. Sra. 
Lúcia parabeniza o SINDACS, pela apresentação da situação do Saúde Recife e fala das dificuldades que os 

servidores têm de acessar as redes, e com o uso do Whats App facilitaria, parabeniza por tudo o que está sendo 

feito e diz que, até as reclamações diminuíram. A Sra. Luciana Caroline parabeniza a apresentação no 

alinhamento das diretrizes, e da transformação digital que é um caminho sem volta, vimos a importância da 
eficiência dos nossos recursos. A vacinação foi nossa grande experiência, apesar do medo por ser tudo digital 

e nem todo mundo estava preparado. No geral foi exitosa, isso é importante para nos mostrar a chegar no 

caminho que queremos. Muito boa a apresentação, as propostas e parabéns ao Graciliano, pela conquista dos 
ACS, um pleito de muito tempo, foi uma vitória justíssima. O Sr. Marcos Antônio reitera que se não dermos 

o primeiro passo nesse mundo digital ficaremos pra trás, sabemos que as dificuldades podem surgir, mas é 

um processo de aperfeiçoamento e vamos colher bons frutos. O Sr. Graciliano, enquanto servidor posso 
acompanhar os casos sobre as reclamações e que caíram drasticamente, tudo voltado pela nova gestão e faço 

um apelo sobre o SIMPERE que faz falta, ver como podem participar. Com o envolvimento de várias mãos 

o avanço da tecnologia o resultado não podia ser outro, enfatizo a necessidade do uso do Whats App. 

Parabenizo e agradeço a Fernanda que é sempre solícita. Virando a página de críticas e queixas mesmo 
pertinentes e, apesar das dificuldades o Saúde Recife é outro e o Conselho contribuiu muito para esse êxito e 

hoje podemos comemorar. A Sra. Lúcia de Fátima reforça quanto a solicitação do SIMPERE em relação a 

antiga gestão pelas críticas destrutivas até mesmo antes da pandemia, por ouvir o que temos para dizer, os 
avanços, tipos de atendimento nesse período tão crucial na vida do servidor. Nessa nova gestão eu confio, 

acredito que viriam para unificar com o mesmo objetivo nosso que é o Saúde Recife com o melhor 

atendimento para o servidor, a presença deles no Conselho é importante. O Sr. Marcos Antônio agradece e 

diz que é um bálsamo, sempre estamos buscando melhorias e que continuemos e que possamos colher frutos 
melhores e tenhamos mais vitórias em prol de todos. A Sra. Fernanda junto com Dra. Tereza representante da 

Procuradoria e o presidente conversaram sobre a concessão do reajuste dada em setembro de 2021, essa 

política da concessão de reajuste, apresentar prestadores, valores, propostas, contraproposta para ser 
deliberado pelo Conselho tendo em vista o decreto que descreve as atribuições. A Dra. Tereza questiona que 

não seria de competência do Conselho, definir política de cobertura do plano, elaborar pareceres normativos, 

apreciar as políticas de custeio, financiamento de processos, apreciar as propostas de alterações, já tivemos 
em pauta a questão do PET SCAN que é de extrema importância, mas não está explícito a questão do reajuste. 

A Dra. Tereza ponderou sobre o decreto, o que foi dito pela Sra. Fernanda que esse financiamento seria o 

caso das contribuições dos servidores, acho que não cabe ao Conselho analisar reajuste, como ciência sim, 



mas não como aprovação. Não detemos a questão financeira do Saúde Recife. O Sr. Marcos Antônio diz que 

aprofundando a questão foge da competência desse Conselho definir aumento aos prestadores, entendemos 

que seria em relação ao reajuste aos beneficiários. No nosso mister tomamos ciência, mas não quanto a 

locação de recursos da saúde financeira da Saúde Recife. A Sra. Luciana Caroline enfatiza para deixar claro 
para todos, que tudo o que passou por nós de aprovação não foi bem aprovação. É isso? O Sr. Marcos Antônio 

disse que sim, ou seja: nós reconhecemos ser legítimo o pedido, contudo, a aprovação está adstrita a quem 

detenha competência para deliberar questão de ordem financeira. A Sra. Tereza Mazoco pergunta para 
Fernanda se tudo o que foi informado em reunião foi passado para o presidente. A Sra. Fernanda responde 

que sim. O Sr. Graciliano entende que tudo que for apresentado e o que gera custo, o Sindicato vai se 

pronunciar a favor ou contra mesmo não sendo de atribuição do Conselho Deliberativo de Saúde, é mais para 
tomar ciência. O formato que se tinha entendemos que não há nossa força dentro do Decreto, mas que possa 

dar continuidade e que estamos colaborando com o crescimento do Saúde Recife. O Sr. Marcos Antônio diz 

que alterando-se o Decreto ficamos amparados para que, dentro do roll de competências, possamos ter 

ciência, fazer ponderações, mas não é nosso papel a aprovação ou não. A Dra. Tereza pondera e confirma a 
fala de Sr. Marcos e diz que podemos nos manifestar, mas não decidirmos, o Decreto não nos confere essa 

competência. A Sra. Fernanda Albuquerque, diz ter colocado em tela e que colocará em grupo para 

conhecimento, informa dados dos aportes da Prefeitura, desde 2013 dando ciência do déficit do Saúde Recife 
que mesmo assim ficamos no vermelho e que os reajustes são de extrema necessidade para continuidade dos 

serviços. Como foi informado pelo atuário temos arrecadação de 1.800 (um milhão e oitocentos mil) do 

servidor mais o aporte da Prefeitura. Continuamos para fazer o melhor para os servidores. Agradeço a parceria 

e compreensão de todos. A Sra. Lúcia de Fátima diz que se não é de competência do Conselho aprovar, deve 
passar para melhora a transparência. Tudo foi aprovado, e isso ficou transparente para levar ao servidor, o 

motivo do aumento seria bom, sempre que houver que seja trazido para o Conselho acho que fortaleceria para 

a discussão, isso não tem nenhum prejuízo e ainda teria possibilidade de decisão. A Sra. Luciana Caroline diz 
que entende que não é de nossa competência opinar sobre valores, cabe ao Conselho para decidir se fica ou 

não o prestador, a gente avalia, mas não decidimos valor. A Sra. Tereza Mazoco fala que leu esse incremento 

do custeio e que poderia passar como ciência de encontro com a transparência, mas não temos competência 
nem expertise com base no Decreto. O Sr. Marcos Antônio tomando como exemplo, avaliarmos o pedido do 

prestador, e quanto a saúde financeira para poder deliberar ou não o aumento, seria opinar ratificando a 

necessidade do serviço e não tendo solução de continuidade, é isso? A Sra. Luciana Caroline confirma. A Sra. 

Fernanda Albuquerque compartilha a transparência do Saúde Recife, para o Conselho do que está sendo feito 
e que ajuda a auxiliar numa tomada de decisão. O Sr. Graciliano concorda com a fala da Sra. Fernanda e diz 

que diante mão vai levar para o corpo jurídico, não entende, mas o formato é muito bom, a essência do 

Conselho é uma participação nivelada, sempre para o melhor, quem está aqui sabe da importância do Saúde 
Recife para cuidar do servidor. Vou continuar me posicionando, se houver algo que seja de encontro ao 

servidor, independente do decreto. A Sra. Lúcia de Fátima diz que não tinha conhecimento do decreto, para 

nós como representante do servidor, podermos dizer o porquê de determinadas coisas, justificar um aumento. 
Participar é muito importante. O Sr. Edson Simões entendeu que, não temos competência para deliberar 

questões financeiras, mas como somos do Conselho Deliberativo tem como deliberar normas administrativas, 

alteração de Lei, né isso? Na verdade, quando falo de questão financeira é de reajuste dos credenciados, o 

custeio é pagamento do servidor para uso do plano de saúde, isso teria competência, explica a Dra. Tereza. A 
Sra. Lúcia de Fátima como iremos falar de aumento para o servidor sem saber do aumento dos credores? A 

Sra. Maria Tereza fala que vamos continuar tendo ciência só que não vamos aprovar o reajuste. Todo aumento 

vai passar pelo Conselho. A Sra. Fernanda Albuquerque diz que do mesmo jeito que apresentou e levou para 
a deliberação só que o Conselho não irá decidir. Eu compilo as informações e digo a necessidade da 

continuidade do serviço. São diversas situações e continuo trazendo por questão até de segurança, registrar 

em Ata, o porquê da concessão do reajuste. Acredito não ter problema, assim como eu, vocês me falem dando 

um feedback negativo ou positivo de um prestador apresentado. Vamos continuar fazendo com decisão do 
Saúde Recife. O Sr. Marcos destacou que o nosso papel é mais opinativo e que o poder decisório não está em 

nossa competência. Isso está aqui. A questão de criação de um fundo para o conselho falado em reunião 

anterior, isso passaria por nós? O Conselho aprovaria? Pergunta o Sr. Edson Simões. A Sra. Tereza Mazoco 
não recorda dessa discussão, mas a Sra. Fernanda esclarece que não foi uma discussão exatamente, foi mais 

uma apresentação, foi uma sugestão a partir de uma apresentação do atuário. O Sr. Marcos Antônio agradece 

a presença de todos e todas pela participação, pela forma bem democrática e participativa, pelo empenho e 
pronunciamento de todos. Alfim, deu encerrada a reunião, parabenizando a todas as mamães. E assim, Eu, 

Edson Simões, lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelos demais integrantes do Conselho 

Deliberativo da Saúde da AMPASS. 



 

 

 

Deliberações 

* Fazer contato com o representante do SIMPERE pela ausência do Sr. Igor e a 

indicação do suplente que não tem até o momento 
 

* Informar no grupo dos conselheiros as atribuições do Conselho 

Responsável pela elaboração da ata: Edson Simões - SEFIN 
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