
Ata da 2ª reunião do Conselho de Saúde da AMPASS no dia 23/02/2021. 

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de Saúde da Autarquia Municipal 
de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores - AMPASS, realizada às 10hs do 
dia 23 de fevereiro de 2021, excepcionalmente, de forma virtual pelo aplicativo Google 
Meet, 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, a Sra. Tereza Mazoco, representante da PGM, a senhora 
Ana Claudia Lima Carvalheira, representante da Secretaria de Finanças, a senhora 
Lúcia de Fátima Miranda da Silva, representante do SINDSEPRE e o senhor 
Graciliano Gama, representante do SINDACS, a senhora Fernanda Albuquerque, 
Gerente do Saúde Recife, a senhora Daniela Lafayete,  a senhora Kátia Salgado, a 
senhora Adriana Pereira, e o Dr. Edson Oliveira, servidores da Gerência do Saúde 
Recife. Na abertura da reunião usou da palavra o senhor Presidente, George Pierre de 
Lima Souza, fez a leitura da ata da reunião anterior ocorrida no dia 27/01/2021, que foi 
lida e aprovada por todos. Em seguida, deu boas-vindas aos presentes, e a nova 
representante da PGM, a Sra.Tereza Mazoco, apresentou a pauta da presente 
reunião, que foi a composição da equipe do Saúde Recife e uma apresentação 
simples acerca do Saúde Recife, realizada por Dra. Fernanda Albuquerque. Sendo 
apresentado a carteira de beneficiários, a rede dos prestadores, foi dito também do 
edital de credenciamento, que o mesmo continua aberto para novos prestadores. Foi 
apresentado também o perfil financeiro dos beneficiários. A Dra. Fernanda 
Albuquerque ainda de posse da palavra apresentou o organograma de sua equipe, e 
as despesas do Saúde Recife divididas percentualmente, comentou sobre a atuação 
da Empresa Benner, como reguladora. O Presidente George Pierre, de posse da 
palavra abre para os demais presentes a fala, a Sra. Lúcia de Fátima falou sobre as 
assembleias do SINDESEPRE, sobre o tema Saúde Recife como pauta geral, 
questionou sobre a volta de laboratórios, clínicas, médicos e de um acesso a cartilha 
dos prestadores, Dra. Fernanda comentou que mensalmente colocaria no grupo de 
whatsapp deste Conselho e o Presidente Pierre acatou de pronto. A Sra. Lúcia de 
Fátima comentou também que os servidores estão satisfeitos com o Saúde Recife. O 
Sr. Graciliano, representante do SINDACS, comentou também da satisfação dos 
servidores em relação ao Saúde Recife, parabenizou os Conselheiros, e falou da 
busca da melhoria contínua para os beneficiários e pediu também para solucionar a 
demanda da rede credenciada em relação a ampliar maternidades e hospitais para 
mais perto dos beneficiários. Foi falado também da parceria SINDESEPRE E 
SINDACS. Dr. Edson por sua vez, fez um reconhecimento ao trabalho de Dr. Manoel e 
Dr. Canindé, e também elogiou a postura construtivista dos Sindicatos. Dr. Pierre, 
também elogiou a equipe AMPASS e sugeriu um voto de congratulação ao Dr. Manoel 
e ao Dr. Canindé à frente da AMPASS, o que foi acatado por todos. Assim, encerrou a 
presente, agradecendo a todos por sua participação e discussão da pauta 
apresentada na reunião. E assim, eu, Ana Claudia Lima Carvalheira, lavrei a presente 
ata, que será assinada por mim e pelos demais integrantes do Conselho Deliberativo 
de Saúde da AMPASS.  
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