
Ata da 11ª reunião do Conselho de Saúde da AMPASS no dia 

04/11/2020. 

 

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de Saúde da Autarquia Municipal de 

Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores - AMPASS, realizada às 09 hs do dia 04 de 

novembro de 2020, 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, o 

representante titular da Secretaria de Saúde, o Dr. Jailson de Barros Correia, o 

representante da Câmara Municipal de Vereadores, o Senhor Gilberto Alves, a 

representante da Procuradoria Geral do Município, Senhora Paula Mendonça, a 

representante da Secretaria de Finanças, Senhora Ana Claudia Lima Carvalheira, a 

Senhora Fernanda Albuquerque Gerente do Saúde Recife, Senhor Edson José Batista de 

Oliveira, Chefe de Atenção, Prevenção à Saúde Mental do Saúde Recife, a Senhora Lúcia 

de Fátima Miranda da Silva, representante SINDSEPRE, Sra. Ilzenaide Mendes de Oliveira, 

representante do SINDACS. Na abertura da reunião usou da palavra o Senhor Presidente, 

George Pierre de Lima Souza, deu boas-vindas aos presentes, e fez a leitura da ata da 

reunião anterior, ocorrida no dia 08/10/2020, que foi lida e aprovada por todos. Em 

seguida apresentou a pauta da presente reunião, que consiste no conhecimento e 

discussão por todos os Conselheiros da Cartilha elaborada pela equipe da Gerência do 

Saúde Recife, na qual apresenta os 15 (quinze) anos da AMPASS e em específico, dos 

serviços prestados pela Gerência de Saúde aos Servidores Municipais. A apresentação da 

Cartilha foi realizada pela Senhora Fernanda Albuquerque, que destacou, em forma 

preliminar, a mensagem do Senhor Diretor Presidente Dr. Manoel Carneiro Soares Cardoso, 

bem como à subscrita pela Gerente do Saúde Recife. A mencionada Cartilha, parte 

integrante da presente Ata em formato PDF, poderá ser lida por todos os Conselheiros, 

para suas sugestões e ficará à disposição de todos no Portal de Transparência do 

Município do Recife. Em breve síntese a Cartilha relata a breve história da criação do 

Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do Município do Recife e seus marcos legais 

regulatórios, que antecedem ao ano de 2005 até ao ano de 2019. Em seguida, destaca a 

missão legal do Sistema, os valores que o edificam, as Campanhas de Prevenção e 

Combate a Diversas Enfermidades Físicas e mentais, e a realização conjunta com o 

Município do Recife das campanhas denominadas como “Junho Vermelho” – Mês de 

Conscientização Sobre a Importância da Doação de Sangue; “ Maio Amarelo” – Mês de 

Conscientização de Acidente de Trânsito; “Julho Amarelo” – Mês de Conscientização das 

Hepatites Virais; “Agosto Lilás” – Mês de Conscientização da Violência Contra a Mulher; 

“Setembro Amarelo” – Mês de Prevenção ao Suicídio; “Outubro Rosa” Mês de Prevenção 

ao Câncer Mama; “Novembro Azul” – Mês de Conscientização e Prevenção do Câncer 

de Próstata. A Senhora Gerente destacou que em conjunto com a Gerência de Atenção 

e Prevenção à Saúde Mental do Saúde Recife, sobre Transtorno do Espectro Autista foi 

elaborada à Cartilha “sobre Transtorno do Espectro Autista “. E conjuntamente com a 

Secretaria de Saúde do Município do Recife à Cartilha informativa sobre a Prevenção  do 

Coronavírus – Covid 19. Após isto, apresentação numérica dos beneficiários atendidos 

pelo Sistema de Saúde do Recife, através de tratamento em Home Car, e Programa de 

Gerenciamento do Tratamento de Servidores com Doenças Crônicas, através de equipes 

multidisciplinar. Na Cartilha, consta ainda em forma numérica do Registro de Atuação do 

Saúde Recife durante à PANDEMIA DO COVID 19, em período de isolamento social, 

contando com Assistência Psicológica e Psiquiatra pela Gerencia competente, 

transcrevendo especificamente depoimentos de Servidores atendidos e por fim, item 

próprio, denominado como “Uso Sustentável do Saúde Recife”, destinados ao 

conhecimento por todos os Servidores, disponibilizando todas às formas de contato para a 

Central do Saúde Recife. Com a palavra ainda, a Senhora Fernanda Albuquerque, 

ressaltou a importância dos Sindicatos integrantes deste Conselho, na elaboração e 



divulgação da referida Cartilha.  Em seguida, o Senhor Edson José Batista de Oliveira, 

apresentou às considerações finais constante da importância do trabalho coletivo por 

todos os integrantes das Gerências que fazem o Saúde Recife, para obtenção do fim 

comum. Com a palavra, a Senhora Paula Mendonça sugeriu que se fizesse constar na 

Cartilha apresentada, informações sobre a Gestão Financeira do Sistema, destacando a 

importância dos aportes financeiros, pela Fazenda Municipal, o que tem garantido a 

sustentabilidade da Gestão do Sistema, e ainda, que se destacasse que a AMPASS obteve 

o reconhecimento nacional em “Grau Ouro da Gestão e Autarquia” e seus sistemas 

implementados. Parabenizou por fim, a excelência do conteúdo apresentado e a forma 

temática de sua elaboração. O Presidente do Conselho, Sr. George Pierre, destacou a 

importância das sugestões apresentadas e ressaltou ainda a importância de se destacar 

em forma percentual ou numérica, o aporte financeiro do Município do Recife no Sistema 

do Saúde Recife. Em seguida, pois a disposição de todos os Conselheiros à Cartilha para 

apresentação de sugestões. Em seguida, o Senhor Jailson de Barros Correia, usou da 

palavra e relatou que através de experiência em outros países verificou que os serviços 

prestados aos cidadãos constam de informações sobre o seu custo para toda a 

sociedade. Em seguida, a Senhora Paula Mendonça, externou ao senhor Jailson Correia, 

titular da Secretaria de Saúde, a importância de suas ações durante o combate à 

Pandemia causada pelo Covid-19. Com a palavra, a Senhora Lúcia de Fátima, apresentou 

seus agradecimentos e gratidão a Gerência do Saúde Recife em face da doença e 

comorbidade pela qual está vivenciando o seu filho. Ao final, o Senhor Presidente justificou 

a necessidade do encerramento da reunião, tendo em vista o adiantado da hora e a 

realização em horário concomitante de reunião ordinária em outro Conselho do qual 

participa. Assim, encerrou a presente, agradecendo a todos por sua participação e 

multiplicação de ideia apresentadas na reunião. E assim, eu, Paula Maria Souza de Oliveira 

Mendonça, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pelos demais integrantes 

do Conselho Deliberativo de Saúde da AMPASS. 
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