
Ata da 8ª reunião do Conselho de Saúde da AMPASS no dia 12/08/2020. 
 
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 12 de agosto 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 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 Claudia Lima Carvalheira; a Sra. Lúcia de Fátima Miranda da Silva, representante do SINDSEPRE; 
o representante titular do SINDACS, Sr. Graciliano Gama da Silva, Dra. Fernanda Albuquerque, Gerente do 
Saúde Recife e a Chefe do Controle Interno, Sra. Juliana Giestosa. 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 à pandemia COVID 19, a qual por unanimidade foi acatada. Em seguida, fez a leitura da Ata da 
Reunião anterior, do dia 21/07/2020, que foi lida e aprovada por todos os presentes. O Presidente passa a 
palavra a Dra. Fernanda Albuquerque que faz o informe da apresentação do dia, que será realizada pela 
Chefe do Controle Interno da AMPASS, Sra. Juliana Giestosa, com o tema: Política de Integridade. Na 
apresentação a Sra. Juliana Giestosa, mostra a cronologia das ações, trazendo um breve histórico das 
melhorias implementadas desde a adesão ao Pró-Gestão RPPS em março de 2018, publicação do código 
de ética em janeiro de 2019, em abril de 2019 a certificação do nível III Pró-Gestão RPPS, em novembro de 
2019 a criação da comissão de ética, passando, em dezembro de 2019, pela aprovação do programa de 
Compliance em decorrência do Pró-Gestão, capacitação e divulgação da cartilha de Boas Práticas. Uma 
revisão do código de ética e por fim, em julho de 2020, a elaboração da Política de Integridade. Citou os 
pilares do programa de Compliance e Boas Práticas da AMPASS, comentou acerca do apoio e patrocínio da 
alta gestão da Autarquia; da gestão dos riscos que já foi implementada a metodologia; do código de ética e 
das políticas; também a questão dos processos e controles internos; treinamentos (em EAD) oferecidos 
também aos Conselheiros; dos canais de comunicação; das investigações internas, feita também pela 
Prefeitura; também a gestão de terceiros, além da auditoria. A Chefe do Controle Interno, ainda apresentou 
as referências normativas para a criação da Política de Integridade AMPASS, assim como citou das 
referências práticas. Relatou sobre a diferença da política de integridade x o código de ética, falou também 
das políticas organizacionais, dentro da política de integridade, discorreu acerca das suas diretrizes gerais e 
específicas para relacionamento com terceiros, oferta e recebimentos de brindes, presentes e 
hospitalidades, registro e contabilização, conflitos de interesse, certificações institucionais e individuais. 
Sendo feito alguns comentários acerca das colocações dos Conselheiros, ela se colocou à disposição e 
aberta a eventuais sugestões e criticas. O Presidente Pierre de posse da palavra agradeceu e parabenizou 
a apresentação, da Chefe do Controle Interno, teceu breve comentário acerca do tema apresentado, 
Compliance e das políticas mencionadas. Em seguida, o Vereador Sr. Gilberto Alves também parabenizou e 
destacou a importância do material, e de sua aplicação futuramente, inclusive como legado para outras 
gestões. A representante do SINDSEPRE, Sra. Lúcia de Fátima, também parabenizou a apresentação e 
comentou sobre os cursos oferecidos pela AMPASS. O representante do SINDACS, Sr. Graciliano Gama, 
falou da importância deste Conselho Deliberativo de Saúde, e agradeceu a atuação e intervenções do 
Saúde Recife, no sentido da melhoria dos serviços oferecidos e da parceria junto aos Sindicatos, relatou 
sobre as ações realizadas pelo Sindicato e a busca para que os servidores tenham uma saúde de qualidade. 
Submetida à votação, a Política de Integridade da AMPASS foi aprovada por unanimidade. 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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