
Extrato da Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AOSID ocorrida em 01/03/2021 
 
Data, hora e local: 
“Ao primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às onze horas, foi realizada, de forma 
telepresencial,” 
 
Participantes: 
 
- Membros do Conselho de Administração: José Joaquim Moraes de Carvalho Júnior, Dermeval de Souza 
Gusmão Filho, João Carlos Vieira da Silva Telles, Pablo Garcia Villas Boas, Jardivaldo da Costa Batista, 
Emilton Moreira Rosa, Eduardo Odebrecht de Queiroz e Liselotte Weckerle. 
 
- Convidados: a Superintendente da OSID, o Assessor Corporativo da OSID, Sérgio Lopes, o Gestor 
Administrativo e Financeiro da OSID, Milton Carvalho Júnior, e a Assessora Jurídica da OSID, Camila Lemos 
Azi Pessoa, na qualidade de secretária da reunião. 
 
Ordem do dia: 
 
-  Proposta para gestão emergencial do HOSPITAL DE CAMPANHA ARENA FONTE NOVA. 
- O que ocorrer. 
 
Deliberações: 
 

“Encerradas as discussões, 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 DE CAMPANHA ARENA FONTE NOVA desde que sejam incluídas cláusulas de 

salvaguarda da OSID para que ela não venha a sofrer prejuízo financeiro com a gestão da Unidade.” 

 

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

Salvador, relativa ao HOSPITAL DE CAMPANHA ARENA FONTE NOVA, à unanimidade.” 

 
Encerramento: 
 
“Nada mais tendo para se discutir, o Presidente da Associação, Dr. José Joaquim Moraes de Carvalho Júnior, 
deu por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos e informando que a ata será posteriormente 
encaminhada para assinatura eletrônica via Sistema Projuris, 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 


