
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 10 de 
março 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 e Compras, representante da Secretaria de Administração e 
Gestão de Pessoas da Prefeitura do Recife, estavam presentes na reunião o Diretor-Presidente 
da AMPASS, o Sr. Manoel Carneiro, o Vice-Presidente da  AMPASS, o Sr. Francisco Canindé, 
a Sra. Fernanda Albuquerque, Gerente do Saúde Recife, a Sra. Mariana Trigueiro, Gerente 
Jurídico da AMPASS, a Sra. Luciana Caroline Albuquerque D´Angelo, representante da 
Secretaria de Saúde do Recife, a Sra. Maria Tereza Mazoco Times, representante da 
Procuradora Judicial, o Sr. Edson Simões, representante da Secretaria de Finanças, o Sr. 
Graciliano Gama, representante titular do SINDACS-PE, a Sra. Ilzenaide Mendes, 
representante suplente do SINDACS-PE e a Sra. Lúcia de Fátima, representante do  
SINDSEPRE. O Presidente do Conselho abriu a reunião com uma saudação a todos os 
membros e em especial aos novos conselheiros, passou a palavra para o Sr. Manoel Carneiro 
que explanou sobre os aspectos institucionais, o funcionamento e as responsabilidades do 
Conselho e dos conselheiros. Falou também da criação do Reciprev e do Sistema de Saúde 
dos Servidores do Município do Recife. Destacou a Missão, Visão, Valores, e a 
funcionabilidade da Autarquia. Ressaltou a importância do Sistema previdenciário e finalizou 
informando sobre a certificação em 2019 da Autarquia que atesta a qualidade da Gestão 
Previdenciária do Recife. O presidente, Sr. George Pierre, por sua vez agradeceu ao Sr. 
Manoel Carneiro. A Sra. Lúcia de Fátima parabenizou a fala do Sr. Manoel Carneiro, e solicitou 
a realização de capacitações.Tem a palavra a Sra. Fernanda Albuquerque e destacou que no 
próximo dia 2 de abril é o dia Mundial da Conscientização do Autismo e informou a dificuldade 
da Autarquia em prestar atendimento, falou também das dificuldades com as ordens judiciais e 
com os serviços prestados pelas clínicas, explanou e justificou a necessidade do reajuste, 
atualmente o rol de procedimentos do Saúde Recife contempla o pacote de atendimento de  R$ 
800.00(oitocentos reais) 32 (trinta e duas) sessões cada pacote, o tratamento é indicado em 
pacientes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista, pacote inclui o 
acompanhamento dos pacientes nas áreas, de Psicologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, 
Terapia Ocupacional e Psicopedagogia. Explicou também que os prestadores credenciados e 
os que a Autarquia buscou no mercado alegam que os valores praticados atualmente estão 
desatualizados e muito abaixo do referencial nacional de procedimentos estabelecidos pelos 
referenciais Nacionais das classes dos profissionais de saúde das áreas relacionadas. Diante 
do exposto, o Presidente do Conselho colocou em pauta para deliberação o reajuste dos 
valores pago as clínicas, e em votação pelo Conselho o reajuste para R$ 1.600,00(um mil e 
seiscentos reais), que foi aprovado por unanimidade. Assim, encerrou a presente reunião, 
agradecendo a todos por sua participação e discussão da pauta apresentada na reunião. 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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