
 
 

 

 

 
 

 

Conselho Deliberativo de Saúde (CDS) 
 

ATA Nº 06/2022 Data:  09 de junho 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 

 Rebeca Alves – representante da RECIPREV 

 

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) 

O Sr. Marcos dá início a reunião saudando todas e todos presentes, e informa que a pauta da reunião será para 

apresentação dos cursos ofertados pela AMPASS. A Sra. Fernanda Albuquerque saúda a todos e informa, que 

a Sra. Rebeca fará a apresentação dos cursos, seus conteúdos e o cronograma. A Sra. Rebeca dá início a 
apresentação falando o que é necessário para a construção do Cronograma de Cursos e Palestras. Anualmente 

a AMPASS elabora o PAC - Plano Anual de Capacitação, que é uma das ações exigidas pelo Pró-Gestão na 

dimensão educativa Previdenciária. O objetivo do PAC é estruturar ações de capacitações para os servidores, 

conselheiros e terceirizados, através dos cursos de atualização, aperfeiçoamento e de desenvolvimento 
profissional. Ele é estruturado através de uma síntese baseada no Levantamento de Necessidades de 

Treinamento – LNT. Após o levantamento das necessidades de cada setor, concluímos a LNT montando o 

cronograma de Cursos e Palestras. A Sra. Rebeca, especifica o tema do curso, conteúdo, carga horária e 
público-alvo. Sendo palestras, detalhamos o local de onde será e/ou se for on line, e especificamos a 

plataforma. O cronograma de cursos no semestre encontra-se disponível no site da AMPASS 

(www.reciprev.recife.pe.gov.br). Já o mensal é para todos através de e-mail. No site tem o passo a passo de 

como realizar as inscrições de cada curso e o preenchimento do formulário de inscrição para o curso 
escolhido. É muito importante o envio do certificado após a conclusão do curso, a importância da capacitação 

de todos inclusive dos conselheiros, pois é fundamental estarmos sempre adquirindo conhecimento, embora, 

algumas vezes ele não seja específico da área de atuação, trabalhamos de forma sistêmica e precisamos 

http://www.reciprev.recife.pe.gov.br/


entender e ter compreensão de tudo. É isto. A Sra. Fernanda Agradece a apresentação. O Sr. Marcos Antônio 

agradece a explicação de forma clara e agradece a todos dando por fim esta reunião. 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. 
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Responsável pela elaboração da ata: Edson Simões - SEFIN 
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