
 

ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DE SAÚDE 

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de Saúde da Autarquia Municipal de 
Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores - AMPASS, realizada às 09hs do dia 
12 de maio 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, representante da Secretaria de 
Planejamento, Gestão e Transformação Digital da Prefeitura do Recife, estavam 
presentes na reunião o, a Sra. Fernanda Albuquerque, Gerente do Saúde Recife, a Sra. 
Maria Tereza Mazoco Times, representante da Procuradoria Municipal, o Sr. Edson 
Simões, representante da Secretaria de Finanças, o Sr. Graciliano Gama, representante 
titular do SINDACS-PE, Sra. Lúcia de Fátima, representante do  SINDSEPRE, Sra. 
Luciana Caroline Albuquerque D’Angelo, representante da Secretaria de Saúde, Sra. 
Adriana Pereira AMPASS, chefe de divisão de regulação médica, Sra. Daniela Lafayette 
AMPASS, gestora de unidade de rede credenciada e atenção a saúde, Sra. Silvana 
Maria Lopes AMPASS, gestora do setor de divisão de faturamento e processamento de 
contas, Sr Edson José Batista AMPASS, divisão de prevenção de doenças e promoção 
a saúde, Sra. Katia Salgado AMPASS, auditora interna, Sra. Natália Rayane Couto 
Barbosa, Câmara Municipal do Recife, Ilzenaide Mendes, Sr. Carlos Campos Falcão 
auditor interno /médico AMPASS, Sra. Nadja Cavalcanti, auditora interna /médica 
AMPASS, Sra. Ericka Marques, servidora AMPASS, Sra. Rebeca de Souza Alves, 
RECIPREV, Luciana Macedo, Diretora de Operações da Empresa Benner, Sra. Joice 
Rosuelly, Coordenadora Administrativa da Empresa Benner, Sra. Alessandra Cecilia 
Actuaria   da Empresa Benner, O Presidente do Conselho abriu a reunião com uma 
saudação a todos os membros participantes e dando início passou a palavra para  
Fernanda Albuquerque onde começou apresentando o organograma da gerência do 
Saúde Recife e falou também um pouco sobre os desafios do controle financeiro. A Sra. 
Luciana Macedo parabeniza os enfermeiros pela comemoração do seu dia, falou da 
meta em ajudar para redução dos custos e do Plano de Ação para o Saúde Recife. 
Joyce Rosuelly diz que o objetivo do Plano é fazer uma melhoria nos processos do 
Saúde Recife. Alessandra Cecilia deu início a sua apresentação que abordou os 
seguintes pontos: perfil populacional; prestadores da rede credenciada; sinistro nos 
últimos doze meses; internações; consultas e exames; ação na parte das prevenções e 
acompanhamento do usuário; assistência domiciliar e acompanhamento de perto. 
George Pierre agradece a Luciana pela apresentação. Luciana Macedo fala sobre 
algumas ações pontuais que podem ajudar a reduzir os custos, disse também que o 
maior custo hoje do Saúde Recife é com o tratamento oncológico e apresentou os 
seguintes pontos: negociação junto aos prestadores de serviços, fazer uma ação 
conjunta a promoção à saúde. Fernanda Albuquerque diz que ebook é apresentado 
bimestralmente e que os dados ajudam a aproximação com o beneficiário e começa a 
apresentação dos setores da Gerência do Saúde Recife e coloca o esforço dos setores 
para melhoria da prestação de serviço e passa a palavra a Daniela. Daniella Lafayette 
fala de algumas ações ofertadas pelo seu setor, que vem desenvolvendo na busca do 
controle da qualidade e nas negociações junto à rede credenciada e revisão das 
demandas e disse também que busca uma gestão humanizada e compartilhada. Com 
a palavra Silvana Maria Lopes diz que seu setor atua nas análises das contas 
hospitalares, auditoria de honorários médicos, análise de recursos de glosa. Fernanda 
Albuquerque passa a palavra para o Sr. Edson José que começa sua fala saudando 
todas as enfermeiras e enfermeiros. O sr. Edson ressalta que seu setor faz o 
acompanhamento das internações, contato com os benificiários, controle do 
atendimento prestado mesmo com todas as limitações as equipes se dedicam ao 
contato com o beneficiário. Adriana Pereira fala um pouco sobre as ações do seu setor 
de processo de regularização: padronização de materiais, cotações, melhor relação 



entre custo e benefício, fiscaliza toda a documentação de um processo exigida pelo 
Saúde Recife e agradece o carinho dos profissionais de enfermagem. George Pierre 
parabeniza as apresentações e passa a palavra à vereadora Nátalia Rayane Couto 
Barbosa que falou dos desafios enfrentados agora, se colocou à disposição de todos 
para ajudar e somar forças diante do cenário que vivemos, disse também que é um 
desafio à frente da Comissão de Saúde onde é prioridade para o povo. Foi passada a 
palavra para Dra. Luciana Albuquerque que parabenizou as apresentações e ressaltou 
quanto a pandemia tem influenciado na dinâmica da Saúde, comentou as semelhanças 
com as suas ações na Secretaria de Saúde, falou dos desafios enfrentados na 
vacinação por sua escassez, disse também do desafio de conciliar as demandas da 
covid com as demandas gerais  da saúde. George Pierre parabeniza os funcionários do 
Saúde Recife e a empresa Benner. George Pierre questiona se analise do faturamento 
das Glosas  pela Empresa Benner e pergunta em que categoria ficam os credenciados 
que tem baixa ou nenhuma utilização. Fernanda Albuquerque diz que o fato se deu por 
causa do período do lockdown, as consultas eletivas foram suspensas. Silvana Lopes 
complementa que as auditorias externa são feitas pela Benner onde uma nova análise 
interna é feita pela equipe do Saúde Recife. Lucia de Fátima começa a fala 
parabenizando todos os profissionais de enfermagem, parabeniza as apresentações e 
ressalta o trabalho humanizado do Saúde Recife, informou também que foi criado um 
grupo no sindicato para discutir todas as informações que são passadas nas reuniões. 
Graciliano Gama parabeniza as Mães, os profissionais de enfermagem e a equipe do 
Saúde Recife. O diagnóstico feito pela Benner ajuda as tomadas de decisões, disse que 
está à disposição para ajudar e cooperar para mudar a realidade e melhoria dos serviços 
ao servidor. Parabeniza também a Secretaria de Saúde na pessoa da Dra. Luciana pelo 
excelente trabalho à frente da Secretaria. George Pierre destaca que as apresentações 
mostram que com a variação do dólar e aumento dos insumos temos que buscar o 
melhor caminho para a racionalidade. Lúcia de Fatima solicita que as apresentações da 
reunião e da passada seja enviado aos e-mails. Edson Batista solicita que as pessoas 
atualizem seus dados para receberem continuamente os principais temos trabalhados 
pelo setor. George Pierre coloca em aberto para quem queira se posicionar. A Sra. 
Luciana Macedo agradece e se coloca a disposição.  E, por fim, o Sr. George Pierre 
agradece a participação de todos e parabeniza a apresentação do estudo. E assim, eu, 
Edson Simões, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pelos demais 
integrantes do Conselho Deliberativo de Saúde da AMPASS.  
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