
Ata da 9ª reunião do Conselho de Saúde da AMPASS no dia 09/09/2020. 
 
 
 
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 09 de 
setembro 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 Diretor Executivo da AMPASS, 
Sr. Francisco Canindé Antunes Furtado Jr., o representante titular da Secretaria de Saúde, o Dr. 
Jailson de Barros Correia, 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 suplente do SINDACS, Sra. Ilzenaide 
Mendes de Oliveira, Dra. Fernanda Albuquerque, Gerente do Saúde Recife e a Gerente Jurídica 
da AMPASS, Sra. Mariana Trigueiro. Na abertura da reunião, usou da palavra, o Senhor 
Presidente, George Pierre de Lima Souza, dando as boas vindas ao Conselheiro representante da 
Secretaria de Saúde, Dr. Jailson Correia, e o parabenizando pelo expediente extraordinário no 
combate à pandemia COVID 19. Em seguida, fez a leitura da Ata da Reunião anterior, do dia 
12/08/2020, que foi lida e aprovada por todos os presentes. O Presidente passa a palavra ao 
Diretor Executivo da AMPASS, Sr. Francisco Canindé, que também parabeniza ao Secretário de 
Saúde, Dr. Jailson Correio, informa também da retomada do aporte mensal no valor dos 
R$ 3.500.000 milhões. Concluiu sua fala e repassou a palavra para a Dra. Fernanda Albuquerque 
que fez o informe da pauta, a primeira delas sendo os valores do passivo, apresentando relação 
dos credores e o montante devido, relação esta que será disponibilizada aos membros deste 
Conselho. Após a conclusão da fala de Dra. Fernanda, o Presidente do Conselho, Sr. Pierre passa 
a palavra para a Gerente Jurídica da AMPASS, Sra. Mariana Trigueiro, que falou sobre a ação 
monitória, movida pelo Laboratório Gilson Cidrim, no valor de R$ 1.823.277,00, informou sobre as 
tratativas com a Procuradoria Judicial a da proposta a ser feita, que seria desconto de 30% no 
valor total e o restante dividido em 12 parcelas, tendo sido avaliado pela Procuradoria Judicial e já 
com o de acordo, encaminhado ao Procurador Geral do Município, Dr. Rafael Figueiredo. Em 
seguida o Vereador Gilberto Alves, questiona sobre estratégias para evitar ações judiciais futuras, 
e Dra. Fernanda comenta que a pessoa indicada a falar sobre este assunto seria o Sr. Élcio 
Guimarães, Gerente Administrativo Financeiro da AMPASS. Em continuação a representante do 
SINDACS, Sra. Ilzenaide perguntou sobre a negociação judicial com o laboratório, se após sua 
conclusão,o laboratório voltaria ao atendimento aos beneficiários, e a Gerente Jurídica respondeu 
que é uma decisão deles, uma vez que a suspensão dos serviços e o distrato do contrato partiu 
dos laboratórios e não do Saúde Recife. A Gerente do Jurídico ainda com a palavra, falou sobre a 
URB, a formalização da cobrança dos valores devidos à AMPASS, mas ainda sem resposta por 
parte da Autarquia de Urbanização de Recife - URB. A representante da Procuradoria do Geral do 
Município, Sra. Paula Mendonça, sugeriu que a formalização através de Ofício fosse também 
dirigida ao Secretário da pasta da qual a URB é vinculada, Sr. João Braga, Secretário da 
Secretária de Mobilidade e Controle Urbano – SEMOC, e também ao Secretário de Finanças, Sr. 
Ricardo Dantas. A Sra. Mariana Trigueiro falou também das adesões, fechadas desde 2009, que 
hoje só ocorrem através de demanda judicial, e de abril a agosto de 2020, 239 (duzentos e trinta e 
nove) novos beneficiários, as perícias de novas adesões, precisa responder um questionário junto 
ao médico perito, e por causa da pandemia foi instituída em uma portaria itens para regulamentar 
o formato eletrônico das perícias. O Vereador, Sr. Gilberto Alves, de posse da palavra parabenizou 
e agradeceu ao Dr. Jailson Correia, por toda a sua atuação no combate ao COVID, e pediu ao Dr. 
Jailson uma breve atualização da situação do Recife em relação no combate à Pandemia. 
Enquanto a representante do SINDESEPRE, Sra. Lúcia de Fátima, também parabenizou o Dr. 
Jailson e ressaltou a parceria com o Saúde Recife. Neste momento, foi sugerido o voto de aplauso 
ao Dr. Jailson Correia, Secretário de Saúde do Recife, o que foi aprovado por unanimidade por 
este Conselho. Com a palavra o Secretário de Saúde, Dr. Jailson, fez uma fala de agradecimento 
pela compreensão, da alegria da volta, de uma união de esforços sem precedentes no Recife, 
ocorrida pela liderança do Prefeito da Cidade, Sr. Geraldo Julio. Disse também que a antecipação 



das medidas de isolamento social, da velocidade da criação dos hospitais de campanhas, foram 
imprescindíveis para o sucesso ao enfrentamento, que Recife tinha um risco precoce, pois tinha 
todas as condições que levariam para um pico, e com a rapidez das medidas tomadas ajudou 
muito ao resultado alcançado. Recife teve o maior índice de isolamento, o que foi muito importante 
para inflexão da curva. Com a palavra a representante do SINDACS, Sra. Ilzenaide, falou também 
da satisfação na retomada dos trabalhos do representante da Secretaria de Saúde, o Secretário 
Dr. Jailson Correia, comentou também acerca das atividades dos agentes de saúde e endemias. 
Neste instante Dr. Jailson parabeniza os agentes de saúde, e o papel tão importante dessas 
categorias. 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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