
Extrato da Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AOSID ocorrida em 30/11/2020 
 
Data, hora e local: 
“Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta minutos, de forma 
telepresencial, em segunda convocação, através da plataforma Microsoft Teams,” 
 
Participantes: 
 
- Membros do Conselho de Administração: Ângelo Calmon de Sá; Dermeval de Souza Gusmão Filho; João 
Carlos Vieira da Silva Telles; Pablo Garcia Villas Boas; Jardivaldo da Costa Batista e José Joaquim Moraes 
de Carvalho Júnior. 
 
- Convidados: Edmilson Nunes de Pinho (membro do Conselho Fiscal da OSID); Manoel Figueiredo Castro 
(membro do Conselho Fiscal da OSID), a Superintendente da OSID, Maria Rita Lopes Pontes, a Diretora 
Executiva da OSID, Sandra Rejane Ohlweiler, o Gestor Administrativo e Financeiro da OSID, Milton Carvalho 
Júnior, a Gestora de Saúde da OSID, Lucrécia Savernini de Freitas, o Assessor Institucional da OSID, Sérgio 
Lopes, o Gestor de Infraestrutura da OSID, Jorge Eduardo Ferreira Vaz, a Gestora Operacional da OSID, 
Iranilde Oliveira; a Assessora Jurídica da OSID, Camila Lemos Azi Pessoa, na qualidade de secretária da 
reunião; a Subsecretária Estadual de Saúde, Dra. Tereza Paim, e o Procurador do Estado da Bahia, Dr. 
Adriano Ferreira.. 
 
Ordem do dia: 
 
-  Proposta para gestão emergencial do HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO 
- O que ocorrer. 
 
Deliberações: 
 

“Diante das informações prestadas pelos representantes da SESAB, o presidente do Conselho colocou 

o assunto em votação, tendo em Conselho deliberado, à Unanimidade, pela celebração de contrato 

emergencial para a gestão do HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO desde que sejam incluídas 

cláusulas de salvaguarda da OSID para que ela não seja responsabilizada por dívidas relativas ao 

período anterior ao início de sua gestão; que os reparos na Unidade sejam feitos pela SESAB com 

urgência, garantindo o seu pleno funcionamento, e que os insumos da Unidade sejam fornecidos pela 

SESAB até que as compras para a Unidade sejam regularizadas pela OSID bem como que haja um 

alinhamento com o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual para a permanência 

da OSID à frente do HOSPITAL” 

 

“Colocado o assunto em votação, o Conselho autorizou a abertura de filial da OSID na cidade de 

Juazeiro, à unanimidade.” 

 

“Colocado o assunto em votação, o Conselho deliberou, à unanimidade, pela solicitação dos recursos 

à Fundação Irmã Dulce para a construção do novo Setor de Bio-imagem da OSID” 

 
Encerramento: 
 
“Nada mais tendo para se discutir, o Presidente da Associação, Dr. Ângelo Calmon de Sá, deu por encerrada 
a reunião, agradecendo a presença de todos e informando que a ata será posteriormente encaminhada para 
assinatura eletrônica via aplicativo Adobe Sign, para fins de registro.”    

 

Ata registrada no 1o.Ofício de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Salvador/Ba em xx de xx de xxx sob o 
n. xxx.   
 
 
Maria Rita Lopes Pontes 
Superintendente 


