1

ATA DA VIGÉSIMA NONA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DESIGNADO

2

PARA LIQUIDAÇÃO DA FUNDASUS, REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2018.

3

Aos vinte e oito dias do mês de setembro de 2018, às 10h00 horas, reuniram-se na sala

4

de reuniões do Gabinete do Secretario Municipal de Saúde, os integrantes do Grupo de

5

Trabalho para Consolidação de Levantamentos e Formulação de Diretrizes de

6

Liquidação da FUNDASUS, nomeados pela Portaria nº 42.317, de 08 de agosto de 2017.

7

Estiveram presentes: Alzira Auxiliadora Galvão Vieira, Daniel de Moura Goulart, Ilma

8

Bertoldo de Almeida, Luciana Maria Campos Correa, Marlon Bruno de Araújo, Maria

9

Beatriz Gomes Pelegrini e Oscar Virgilio Pereira. Também esteve presente Mariana

10

Brasileiro Martins Leandro. Dr. Oscar iniciou a reunião dizendo que não iremos tratar

11

sobre as providências que devem ser adotadas após o relatório. Apresentou o relatório

12

final, encadernado, bem como os anexos que o instrui. Explicou que, por volta de 1989

13

começou o convenio com a FMMS, modelo para a saúde e para as Organizações

14

Sociais. Nessa época, ainda não existia a Lei para as Organizações Sociais. Ressaltou

15

que, no exercício da autonomia, cada município deve elaborar a sua. Temos uma

16

legislação que abriu caminho, mas sem o desenvolvimento organizacional,

17

institucional não vai chegar a lugar nenhum. Vão surgindo necessidades e precisamos

18

adequar para atendê-las. O modelo não pode ficar vulnerável, não funciona se não

19

tiver o aperfeiçoamento funcional. A extinção da FUNDAUS está sendo assimilada

20

pela SPDM. O MP concordou, porém precisamos fazer um futuro processo seletivo.

21

Por Luciana foi dito o contrato de gestão tem que ter o termo de permissão de uso dos

22

bens móveis e que entrou em contato com a SPDM e eles acham que será necessário

23

mais uns 30 dias para finalizar o levantamento do patrimônio. Por Dr. Oscar foi

24

informado que o relatório parcial das atividades do Grupo de Trabalho está pronto e

25

apresenta algumas sugestões e, será encaminhada uma cópia do relatório para as

26

autoridades. O modelo tem que ser feito e aperfeiçoado porque ele não é feito para

27

uma gestão, mas sim para uma população. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada por

28

mim, Ilma Bertoldo de Almeida, a presente ata, assinada por todos os presentes acima

29

nominados e referenciados.

30

Alzira Auxiliadora Galvão Vieira _______________________________________________

31

Daniel de Moura Goulart __________________________________________________

32

Ilma Bertoldo de Almeida __________________________________________________

33

Luciana Maria Campos Correa _____________________________________________

34

Marlon Bruno de Araújo ___________________________________________________

35

Maria Beatriz Gomes Pelegrini _____________________________________________

36

Mariana Brasileiro Martins Leandro ________________________________________

37

Oscar Virgilio Pereira _____________________________________________________

