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RÊUNÉO EXTR,AORDINÁ RIA DO CONSELHO DE ADMINIST RAÇÃO
ASSOCTAçÃO OBRAS SOCTATS rRMÃ DULCE

CNPJ n. í 5.í78.551/0001 -17
26101t2022

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às quinze
horas, foi realizada, dê forma telepresencial, reunião extraordinária do Conselho de
Administração da Associação Obras Sociais lrmã Dulce. Presentes os seguintes
membros: José Joaquim Moraes de Carvalho Júnior (brasileiro, casado,
administrador, CPF: 459.319.765-15), João Carlos Vieira da Silva Telles (brasileiro,
casado, advogado, CPF: 000.743.145-72\ Dermeval de Souza Gusmão Fílho
(brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF: 405.888.745-15), Dom Sérgio da Rocha
(brasileiro, solteiro, sacerdote, CPF 082.115.278-55), Pablo Garcia Villas Boas
(espanhol, casado, engenheiro, CPF:144.076.803-00), Jardivaldo da Costa Batista
(brasileiro, casado médico, CPF: 019.521.375-00), lvan de Freitas Leâo (brasileiro,
casado, engenheiro civil, CPF: 164.150.275-49) e Emilton [/loreira Rosa (brasileiro,
casado, sociólogo, CPF: 004.558.735-34), Presentes, ainda, os membros do
Conselho Fiscal da OSID, Edmilson Nunes de Pinho (brasileiro, casado,
administrador e advogado, CPF: A72.435.375-53) e Manoel Figueiredo Castro
(brasileiro, casado, economista, CPF: 000.658.975-87), a Superintendente da
AOSID, Maria Rita Lopes Pontes, a Gestora Executiva da AOSID, Sandra Rejane
Ohlweiler, o Gestor Administrativo e Financeiro da AOSID, Milton Carvalho Júnior, o
Assessor Corporativo da AOSID, Sérgio Lopes, o Gestor de Infraestrutura da AOSID,
Jorge Eduardo Ferreira Vaz, a Gestsra Operacional da AOSID, lranilde Oliveira, a
Gestora de Saúde da AO§ID, Lucrécia Savernini de Freitas, o Líder do Setor de
Recursos Humanos da AOSID, Raimundo José Araújo Santos, o Gestor do
Complexo Santuário, Márcio Maia Didier, e a Assessora Jurídica da AOSID, Camila
Lemos Azí Pessoa, na qualidade de secretária da reunião. O Presidente do
Conselho de Administraçâo, José Joaquim Moraes de Carvalho Júnior, abriu a
reunião e, verificando quorum suficiente, deu início aos trabalhos com uma oração a
Santa Dulce dos Pobres, pedindo auxílio e serenidade para a condução da presente
reunião. Em seguida, informou que a reuniáo foi convocada para deliberação sobre
o orçamento da lnstituição para o ano de 2A22 e passou a palavra para o Gestor
Administrativo e Financeiro da AOSID, Milton Carvalho Júnior, que ressaltou, que a
proposta de orçamento foi previamente enviada aos Conselheiros para análise.
Esclareceu que, por determinação do Presidente do Conselho, a proposta de
orçamento foi concluída em dezembro/2O21, com base nâ média das
despesas/receitas ocorridas dos meses de agosto, setembro e outubrol?l , iá que o
resultado do ano de 2O21 ainda não foi fechado, estando as contas em processo de
análise pela auditoria externa. Pontuou que, apesar do esforço no ajuste das contas
e redução de custos, a previsão de orçamento para o exercício de 2A22 apresenta
um déficit de aproximadamente R$20.000.000,00 (vinte milhÕes de reais),
considerando o Complexo ROMA e CESA. Asseverou gue, no ano de 202A, o
resultado negativo do exercício (Complexo Roma), seria de aproximadamente
R$16.930.431 (dezesseis milhões novecentos e trinta mil, quatrocentos e trinta e um
reais), mas, em razáo de um aporte extraordinário de recursos do Ministério da
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Saúde para aquisição de equipamentos/custeio, o do exercício
R$2.263.681 (complexo Roma). Todavia, no ano de 2A21, não ocorreram aportes
governamentais extraordinários e, apesar do incremento expressivo das doaçÕes,
retomada parcial das atividades de turismo religioso, com CI aumento das receitas do
Café e da Lojinha, o resultado do exercício provavelmente apresentará urn défieit de
aproximadamente R$8.000.000,00 (oito milhôes de reais). Esclareceu que com
relação às receitas orçadas para 2A22, percebe-se que os recursos provenientes do
Plano Operativo mostram-se ínsuficientes para custear despesas da operação, seja
em razão da ausência de correção há mais de cinco anos, seja em razâo da
expressiva inflaçâo no período, êm espêcial no que se refere aos insumos para os
serviços de saúde. Asseverou, ainda, quê ao longo do ano de 2a21, não houve
desconto dos repasses do Plano Operativo em razão do não cumprimento das
metas de atendimento, em razáo das ressalvas estabelecidas pelas leis 13.992 e
14.189, todavia esta garantia só teve vigência até o dia 31/012t2021 e desde o início
da pandemia, a AOSID não vêm conseguindo bater as metas, tanto em razão da
redução da demanda quanto em razâo da redução do número de leitos da
lnstituiçâo, de 954 para 696 por determinação da Vigilância Sanitária, e, segundo o
último alinhamento com a SESAB, a menos que outra lei seja promulgada, os
repasses dos valores do Plano Operativo voltarão a ser vinculados ao cumprimento
das metas. O Assessor Corporativo da AOSID, Sérgio Lopes, pediu a palavra para
pontuar que existe a expectativa de aumento da receita em 2O22 em razâo da
regularização da cobrança dos custos indiretos decorrentes da gestão das unidades
externas, em razão da prestação compartilhada de serviços na matriz em favor de
toda a lnstituição. Ressaltou que esta questão já está sendo alinhada com a SESAB,
para posterior envio ao CONGEOS. Asseverou, contudo, que essa expectativa de
receita não foi incluída no orçamento. ContÍnuando, o Gestor Administrativo e
Financeiro da AOSID, Milton Carvalho Júnior, ressaltou que, com relação às
despesas orçadas, há estimativa de reajuste salarial para os empregados, em razâo
de convençÕes coletivas a serem firmados a partir da data-base de maio, de 7o/o,
sendo tal previsão, contudo, extremamente conservadora, tendo em vista a inflação
acumulada no período, e que foi estimado um discreto aumento nas despesas com
alimentaçâo, em razáo da inflação, tendo em vista que )á estão sendo
implementadas medidas para redução do custo com proteína animal e com a
aquisição de embalagens, que passaram a ser adotadas em razào das restriçÕes ao
uso do refeitório, decorrentes da pandemia. O Presidente do Conselho de
Administração passou a palavra para o Assessor Corporativo da AOSID, Sérgio
Lopes, para tratar sobre o orçamento para o CESA e unidades externas bem como
sobre o resultado das unidades externas em 2021, que ressattou que foi realizada
no ano de 2A21 a separação contábil entre o CESA educação e o CESA indústria -
Centro de Panificação, que ainda estão em procêsso de ajustes acerca da
apropriaçáo de algumas despesas compartilhadas, e que, com a separação, se pôde
verificar que o efetivo déficit do CESA educaçâo, que já está sendo tratado com a
realização de campanhas de arrecadaçáo voltadas para o custeio. Asseverou, ainda,
que, com relaçâo às unidades externas, o resultado do exercício de 2A21 foi positivo
e que a expectativa para 2A22 é favoráveljá que os contratos estão, em suâ maioria,
equilibrados ou em procêsso de repactuaçâo, mantendo o equilíbrio, e quê, com
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relaçâo à gestão do HOSPITAL DE ONTE NOVA
resultado da gestão foi extremamente favorável, com a existência de recursos
expressivos pâra devolução ao Estado. Pontuou, contudo, que o contrato para
gestão da UPA SANTO ANTÔN|O vem sendo motivo de preocupação, pois a gestão

da Unidade foi assumida em razáo de sua localizaçâo estratégica para a lnstituição,
não sendo pactuada, contudo, margem financeira para a realização da gestâo de
forma confortável, questão que já está em discussão com a Secretaria Municipal de
Saúde. Ressaltou que, nesse contrato especificamente, há previsão de reembolso
dos valores dispendido com as rescisÕes contratuais, ajuste que, quando for
efetuado, deverá equilibrar a sua situação financeira. O Presidente do Conselho de
Administração abriu as discussÕes sobre o orçamento para 2A22. O Conselheiro
lvan Leâo questionou se existe a possibilidade de recebimento pela AOSID de
alguma espécie de bonificaçâo em razâo dos bons resultados na gestão das
Unidades externas, pois ele considera injusto que entidades que apresentam
resultados positivos em termos financeiros e de qualidade recebem o mesmo
tratamento conferido a entidades que não façam a gestão com a mesma excelência,
sendo esclarecido pelo Assessor Corporativo da AOSID, Sérgio Lopes, que inexiste
previsão legal nesse sentido. O Conselheiro Dermeval Gusmão ponderou que a
gestão das unidades externas traz um grande risco para a imagem da AO$ID, em
razão de sua maior exposição, e que, graças à eficiência da equipe, o nome da
lnstituição não vem sendo associado a notícias negativas, além do que os contratos
de gestâo celebrados sâo, a seu ver, extremamente injustos pois, se há resultado
negativo, a entidade deve suportar o p§uízo, mas se há resultado positivo, deve
revolver os recursos. O Conselheiro João Carlos Telles ponderou que seria o caso
de aproveitarmos a opoftunidade do resultado positivo na gestão do HOSPITAL DE
CAMPANHA DA ARENA FONTE NOVA para tentar sensibilizar o Estado, para que
seja implementado sistema de boniÍicação por eÍiciência, elaborando um plano
estratégico para atuação em várias frentes, com interlocuçáo com o Governador, a

SESAB e com o Legislativo. O Presidente do Conselho de Administraçâo se
manifestou concordando com as ponderaçôes apresentadas, mas observou que a
discussão, nesse momento, acerca do pagamento da bonificação poderia atrasar as
discussÕes sobre o rateio de despesas, mais avançadas, de modo que propôs que a
questâo da boniÍicação apenas seja levada à SESAB após a regularizaçâo da
questão do rateio, proposta acolhida, à unanimidade. Acerca do orçamento para
2022, o Presidente do Conselho de Administração manifestou sua preocupaçâo
ressaltando que não se recorda de nenhum momento em que a lnstituição tenha
vivido uma expectativa de déficit tâo expressiva e que, se esse resultado se
concretizar, pode ser o fim da AOSID. Ressaltou a perspectiva de manutenção da
alta da inflação, em especial no que se refere a EPI's, medicamentos e alimentação,
o que implica em crescimento das despesas êm um cenário de receita congelada.
Ressaltou, ainda, que, a seu ver, em 2022 a lnstituiçáo não pode contar com
eventual apoio excepcional do governo, já que estaremos em um ano eleitoral, com
os ânimos extremamente polarizados, com baixa perspectiva de arrecadação e
muitas despesas ainda decorrentes da pandemia, de modo que a lnstituição precisa
identificar outros mecanismos para redução do seu deficit orçamentário. Ressaltou
que, com relação ao risco de glosa pelo não cumprimento das metas do Plano
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Operativo, a equipe da AOSID já está trabalhando Para que isso não a

através de mutirões e outras açÕes para otimização da ocuPaçâo dos leitos

hospitalares. lnformou , ainda, que ontem, dia 25/01/2A22, particiPou de reuniâo com

os lideres da lnstituição, para sensibilizá-los sobre as dificuldades vivenciadas Pela

OSID, e conclamá-los à elaboração de Plano de austeridade, Para redução de

despesas e que reunião semelhante será efetuada na proxima semana com a

equipe médica. Ressaltou, ainda, que desde o ano de 2A21, vem trabalhando com a

equiPe de gestão da AOSID Para a imPlementaçáo de novos Proietos de caPtação

de receitas. O Presidente de Honra do Conselho, Dom Sérgio Rocha, Pediu a

palavra Para agradecer o esforço que vem sendo feito Pela diretoria das Obras e

pelo Conselho de Administração, manifestando sua admiração pela dedicação e

competência na real izaçào de suas atividades, que denotando o amor de todos Pela

lnstituição e se colocou à disposição para aPoiar a AOSID no que for necessário' O

Conselheiro Edmilson Pinho manifestou seu entendimento no sentido da

necessidade de criaçáo de uma grande mobilização social em Prol da AOSID, Para

aumento das doaçÕes, que são, atualmente, mais esPontâneas do que

prospectadas, com a criação de um mutiráo, colocando-se' de logo, à disPosição

para ajudar no que for necessário , no que foiseguido Pelo Conselheiro lvan Leão' O

Presidente do Conselho agradeceu o apoio e sugestÕes e conclamou todos os

presentes a ajudarem no que for Possível para que as doaçôes frequentes à AOSID

sejam amPliadas, diminuindo a sua dependência dos recursos governamentais

Colocada a ProPosta de orçamento em votação ela foi aProvada, à unanimidade'

com o comPromisso de atuação ao longo de todo o ano Para a redução de desPesas

a aumento de receitas' Em seguida, o Presidente do Conselho passou a Palavra

pa ra o Gestor de lnfraestrutura da AOSID, Jorge Eduardo Ferreira Vaz, Para

informaçÕes sobre as obras Prioritárias Para ano de 2022, que informou que Primeira

delas seria a obra Para instalaçâo do aParelho de ressonância magnética , que já foi

adqu irido com verba rePassada pelo Ministério da Saúde, e que Parte dos recursos

para a sua realização já está em caixa e a segund a seria a do novo HosPital de

Olhos, cuia captaçâo de recursos foi feita de forma direcionada junto a doadores

privados, que aguardam a Prestação de contas sobre o uso dos recursos' lnformou'

ainda, que a obra Para a construção do novo HosPital de olhos está orçada em de

R$3.9CI0.000,00 (três milhoes e novecentos mil reais). A Superintendente da AOSID'

Maria Rita LoPes Pontes, Pediu a palavra para ressalta r que os recursos liberados

pela Fundação lrrnâ Dulce Para a construção da nova bioimagem , local onde seria

instalado o aparelho de ressonâ ncia magnética, não seria suficientes Para a

conclusão da obra, que Preve a imPlantação de nova torre de internação e de

reservatÓrio de água

modo que, a seu vêr'
para imPlementaçáo

seria conveniente que fosse
do projeto

realizada apenas obra Para
de combate a incêndio, de

instalação do aParelho, Para que os recursos já aportados pelo Ministério da Saúde

não sejam Perd idos, além do que trata-se de tecnologia imPo rtante Para o melhor

atendimento dos Pacientes oncologicos Ressaltou, ainda, que já houve a captação

de R$2 600.000,00 (dois milhÕes e seiscentos mil reais) junto a doadores privados

para a construçâo do novo HosPital de Olhos de modo que , a seu ver, a lnstituiçâo

não Pode se furtar ao cumPrimento do compromisso assumid o com esses doadores

que fosse efetuada nova camPanha Para
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João Carlos Telles pontuou concorda com a
importância de honrar o compromisso assumido com os doadores e que, a seu ver,
é irnportante de que esses doadores sejam valorizados e home nageados quando da
conclusão das obras, com a afixação de placa de reconhecimento no local. O
Presidente do Conselho pondero u que, com relação ao novo Hospital de Olhos e à
ínstalação da ressonância mag nética, a realização da obra é de extrema importância
para a preservaçâo da imagem e credibilidade da lnstituição junto aos doadores equê como os recursos captados terminar por ser utilizados para o custeio dos
serviços de saúde, em razâo dos fatores já discutidos, entende que a AoslD deve
solicitar à Fundaçâo lrmã Dulce a alteraçâo da destina çâo dos recursos por ela
anteriormente aportados para a construção da nova bioimagem, lavanderia, e SND,para que eles sejam direcionados para a construçâo do novo Hospital de Olhos e
pa ra a instalaçâo da ressonância magnética, proposta aprovada, à unanimidade. 0
Presidente do Conselho ponderou, ainda, gue, em razão da necessidade de
devoluçâo dos recursos aportados pela Fundação lrmã Dulce, seria interessante quea nova campanha de captaçâo de recursos proposta pelo Conselheiro Edmilson
Pinho fosse iniciada o quanto antes, proposta aprovada, à unanimidade. Diante das
deliberaçÕes, o presidente do conselho determinou que o Gestor de lnfraestrutura
da AOSID, Jorge Eduardo Ferreira Vaz apresente o orçamento das obras comurgência, para que ele pos§a ser submetido ao conselho Administrativo da
Fundação lrmâ Dulce. Em seguida, o Presidente do Conselho ponderou que o maior
desafio da lnstituição, a seu ver, é o de captar recursos para custeio de suas
operações através de doadores mantenedores, e que, nesse sentido, foram
desenvolvidas novas propostas de captaçâo. passou a palavra para o Assessor
Corporativo da AOSID, Sérgio Lopes, que informou que até o final do mês de
fevereiro ocorrerá o lançamento da campanha "Adote uma Turma" para gue
empresas sejam parceiras do CE§A, ajudando com o custeio de uma turma de
aÍunos, no valor de R$12.000,00 (doze míl reais), e, comCI contrapartida, a lnstituição
fornecerá informaçÕes trimestrais sobre a turma adotada além de divulgaçâo daparceria no site e redes sociais da AOSID, afixaçâo de placa comemorativa e
concessão do "Selo Empresa lrmã", que reconhece os grandes parceiros dalnstituiçâo. O Presidente do Conselho conclamou todos os Conselheiros a
dívulgarem o projeto para que a AOSID consiga a adoção de todas as 26 (vinte e
seis) turmas do CESA, sanando seu deficit, e ressaltou que se o projeto for bem-
sucedido poderá ser ampliado para o custeio de outras inciativas da AOSID, caso doCentro Geriátrico e do Centro de Acolh imento a Pessoas com Deficiência. O
Conselheiro Joâo Carlos Telles pedíu a palavra para questionar sobre a locaçâo departe do terreno do CESA, CI que ajudaria na reduçâo do seu deficit, ao que foi
informado pelo Presidente do Consetho que em razáo da não identificação pela
AOSID de interessados, já foi determ inada a prospecção de potenciais investidoresque tenham interesse em instalar empreendimento no local, através de escritorio
especializado. Em seguida, o Presidente do Conselho passou a palavra para oGestor do Complexo Santuário, Márcio Maia Didier, que esclareceu que já está emfase de negociação um projeto junto à MAGALU para captaçâo de doações através
do seu marketplace, denominado "Amor Maio/,, que consistirá na realizaçáo anual
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,de campanha virtual para que os usuários do Portal MAGALU doem R$1,00 (u
real) para o custeio da AOSID ou para um projeto específico. Ressaltou que *
AOSID já mantém loja virtual para a venda de seus produtos vinculada .$ -.

;imarcketplace da MAGALU, quê vem se mostrando uma empresa com valores e
objetivos alinhados aos da Instituição e com um senso de responsabilidade social
muito forte. Em seguida, o Presidente do Conselho passou a palavra para a
Superintendente da AOSID, Maria Rita Lopes Pontes, que informou sobre o projeto
de implementação de um núcleo de captaçâo em São Paulo, para prospecçâo de
doaçÕes e parcerias junto ao empresariado paulista, e apresentou aos Conselheiros
a proposta para a Política de Diversidade da AOSID, previamente enviada a todos,
para apreciação. Ressaltou que, apesar do respeito à diversidade estar no DNA das
Obras, sendo uma prática diária, a Política foi elaborada em razâa da demanda do
Ítíinistério Público do Trabalho relativa à inclusão de pessoas com deficiência ê para
promoção do respeito à diversidade de gênero. Ressaltou, ainda, a importância de
formalização e divulgaçâo das boas práticas adotadas pela lnstituição, para que toda
a sociedade possa conhecer melhor a filosofia de acolhimento e respeito vigente na
AOSID. O Presidente do Conselho ponderou que o respeito à diversidade faz parte
do legado de Santa Dulce dos Pobre$ e que, a seu ver, o conteúdo da Política
apresentado apenas evidencia estes valores. Colocada a proposta em votação, a
Política de Diversidade da AOSID foi aprovada, à unanimidade. Em seguida, o
Presidente do Conselho de Administração passou novamente a palavra à
Superintendente da AOSID, ltlaria Rita Lopes Pontes, para tratar sobre o projeto
Dulce Tour. Ela esclareceu que logo após o anúncio da canonização de Santa Dulce,
o gestor do Complexo Santuário, Márcio Didier, entrou em contato com o entâo
Conselheiro José Joaquim Moraes de Carvalho Júnior, atual presidente da AOSID,
solicitando apoio para a elaboração de roteiros turísticos com viés religioso,
baseados na vida e obra de Santa Dulce, em razâo de sua experiência na área de
turismo. Desde então, os roteiros vêm sendo desenvolvidos, sendo elaborado o
Projeto Dulce Tour, em parceria com agência de turismo da qual parentes do atual
Presidente do Conselho fazem parte, que consiste em roteiros turísticos em que são
visitados vários pontos da cidade do Salvador, relevantes para a compreensão da
experiência de Santa Dulce e do seu legado de amor. Ressaltou, ainda, que CIs

direitos sobre a marca Dulce Tour pertencem à AOSID, que receberá parte do
resultado financeiro decorrente das operações de turismo vinculadas ao Projeto.
Diante de um possível conflito de interesses, o Setor de Compliance da AOSID
orientou que a questão fosse trazida à apreciação do Conselho de Adriinistração. O
Presidente do conselho informou, de logo, que se abstém de participar da
deliberação, passando a presidência da reunião, interinamente, para o Conselheiro
João carlos Têlles, apenas para a condução desta quêstão, que ponderou que a
orientaçâo do Setor de Complicante de submeter a questão ao Conselho é correta,
para que não pairem dúvidas sobre a correçâo dos procedimentos que venham a ser
adotados. Ressaltou, ainda, que, a seu ver, a parceria instituída com a referida
empresa, por iniciativa da AOSID, antes da eleiçâo do Conselheiro José Joaquim
Moraes de Carvalho Júnior para o cargo de Presidente, deve ser mantida, já que
todos os procedimentos internos íoram seguidos, com cessão da marca pela AOSID
e remuneracão comoatível
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Assinaturas

Dom §érgio Rocha

sec.alcebispo@arquiprimâz.oíg.br

Assinado err: 2310312A22 22:30:45 (BRT)

lP: L91.I9O.224.?-54

Jardivaldo da Costa Batistâ

jardivaldob@bol.com.br

Assinado em: 1"310312A22 10:03:35 (BRT)

lP: 187.68.23L.122

Dermeval dê Souza Gusmão Filho

dgusmao@sagaempresas.com.br

Assinado em: 1"L1A312A22 fi :28:23 (BRT)

lPt t-tl ,L28.1-97.66

Geolocal ização : -12.98704., -38.44902

José Joaquim Moraes de Carvallro Júnior

jcarvjr@gmail.corn

Assinado em L3.10312A22 05:08:17 (BRT)

lP: L77.58.25L.22

Emilton Moreira Rosa

rzabelceres@r-iol.com.br

Assinado em: L01O312022 21:33:52 (BRT)

lP L79.L78.23Q.230

lvan de Freitas l-eâo

ivan@leaoengenharia.com.br

Assinado em: 10/03/2A22 11-:50:1-6 (BRT)

lP: L77.135.207.1,22

Geolocalização: -1"2.98741836834721_6, -38.44993896187228

Pablo Garcia Víllas Boas

pablofg@terra.com.br

Assinado enr: 10/03i2022 11-:34:21 (BRT)

lP: 189.11"4.43.234

fi t i;rltirrc dç,' ar$rr^ratLl i

Ata Reuniâo Conselho OSID -261AU2022

CHAVE:338378Ê5481-6C507B129C378ADDCA04C9l"B26EAEA65FFgD7CB074309613B9987

', Carimbo do Tempo homologado pela ICP-Brasil '0mlfrEf22
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de conÍlito de interesses. corocado o assunto em votação, a manutençáo daparceria para o Projeto Dulce Tour foi aprovada, à unanimidade. Nada mais tendopara se discutil o Presidente da Associação, Dr. José Joaquim Moraes de carvalhoJÚnior' deu por encerrada a reuniâo, agradecendo a presença de todos e informandoque a ata será posteriormente encaminhada para assinatura eletrônica via sistemaProjuris, para fins de registro.
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Joâo Carlos Vieira da Silva Telles

joaocarlostellesl94l@gmail.com

Assinado ern LO/03/2022 t.0:56:54 (BRT)

lP: L86.2L4.24i,.227

Eventos da coleta
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241031202208:06

Zlmbra

Zimbra

camila,azi@irmadulce.org. br

Fwd: Link para reunião do Conselho AOSID

De I superintendencia superintendencia <superintendencia@irmadulce.org.br>

Assunto : Fwd: Link para reunião do Conselho AOSID

Para : Camila Azi - Rôma / Asses§oria Juridica <camila.azi@irmadulce.org'br>

1. Aprovação do Orçmento 2022 (em aneno);
2. Aprovação das Obras Prioritárias para 2072;
3. ebrovaião da PolÍtica de Diversidade da 0SID (em anexo);
a. Alrecia$o do Projeto Dulce Tour (em anexo);
5. O que ocorrer.

Em caso de duvidas de ordem técnicas, favor entrar em contato com Edson Santo§ no tel. 33101111

Sogue o Link pâra acsar a rcunião

Reuniâo do Microsofi Teams
Ingressâr no seu @mputador ou aplicativo móvel

eüque Pellsressar na reunião

OBS; DEIXE sEU MICROFONE FECHADO E SOLICITE O SEU PRONUNCIAMENTO PELO CHAT

Atenciosamente,

De: "Superintendencia Superintendencia" <superintendencia@irmadulce.Org.br>
para: "conselho AoSID / ADM' <conselho.admoirã"ãriã"ig.urj, ;ónsãrno A0SID I FISCAL. <conselho'fiscal@irmadulce'org'br>

cç claudia@acsa-oa.com.ui "*.ãr.ãu'irpo" .r*.àiiãuirú@árquiirimaz.org.br>r "sandro cal Banal - Roma/ ceppaj"

<sandro. banal@irmadulce.org.br>
Enviadas: Quarta'feira, 19 de ianeiro de 2022 16:18:30

Assunto: Link para reuniâo do C.onselho AOSID

ffiffi
Prezados Senhores:

por solicitação do presidente do conselho de Admini§tração da Assoçiação obras §ociais lrmã Dulce, convidamos Vossa senhoria

para Reunião ordinária a se realizar no póximo dia 26 dá janeiro de2022, às 15:00 hoÍas, dê Íorma telepresencial, através da

plataforma
Microsoft Teams tendo Pautâ:

Superiutendância

supennÍendencia@irmadulce. org. br

Âr Dendezeros do BouiIrl. 161 Roma

Salvador-Bahia,, CEP : 40.144- 1 30

Frxo: (71) 3310- 1111

rlrr.rv.irmadulce. crg,trr
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(i1) 33 16-8899 Ltgue e saiba corno a.judar

ÀntÊ, de irípÍiÉir Êste e-mãiJ, 9êi3 §r renimente á netes§ÉÍi§'

Êleâ5e .oníider !he *nvironmen! bsr§.e Êrinting thi5 Ê-mâtl

ç ORçAMEIITO OSID 2o22.xls
"" 901 KB

rCr
lt

+ Politica de Dtuercidade (minuta)27-12-2l.Ni
"" 105 KB
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üÕnfid*nÍialidade: Á inf{lrmÉção a*ntidâ nestm mensagem de *mail, inrluindo quaisquer ãnÊiio, á eoníidenEiâi e P5tá rt§truada apena: â p§5soa ou €ntidade para a gual

fo! Bfld*reçada. se vodê nãa é ô destinatáíis su a p*srsa r*p*naável por Êfcãfifhâ. e§tB r*ên5Êgem âü de§tinãtÁriç, l€{ê está' por meio destê' nÔlificads que râÚ

devsrá í€!Õr. rÊtrans§titir, imÉrímir, copiar, usar cu riistrihuir Éstê mensâg*n eu {riai§quer anexo- cas* uorâ tsnhâ r€rebidê Élta mEn§agem por Êngano' pcr Íavor'

côntãls a reretente imediattsmefitr Ê apãg§* rsta mensagem d* seu cÕmpstãdor ou de qualquer banco de dad*s.

Este aíEbiEÍrtr estiá sujeío I manhoramenta.

l
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webmail.irmadulce.org,br/h/printmessage?id =212896&tz=America/Argentina/Buenos-Aires&xim='1 1t2

Qui, 20 de jan de 2022 L4:24
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Zimbra
24fi312022CI8:06
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OBRAS SOCIAIS

flffi.trhe ilrl;l[,i, i
à

REG. ütvrl-
t"orÍctc

0$/ü+ i 22
l""Eí1,{-]lri,.ri.}
. SÁLVANÜR " EAHIÂ

I?EÕÍ$TRi} i
40u4

A.VERsAÜÀO

6 - Í8

LISTA DE PRESENçA

REUNÉO ORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAçÃo DA

ASSOCTAçÃO OBRAS SOClAls IRMÃ DULCE REALIZADA EM 26l0',lt2o22

CNPJ n. 15.178'551/000í-17

1) Jose Joaquim Moraes de Carvalho Júnior (brasileiro, casado' administrador'

CPF: 459.319.765-15);

2) Dermeval de Souza Gusmão Filho (brasileiro, casado, engenheiro civil' CPF:

405.888.745-15);

3) João Carlos vieira da silva Telles (brasileiro, Gasado, advogado, cPF:

000.743.1 45-72);

4) Dom Sárgio da Rocha (brasileiro, solteiro, sacerdote, CPF A82J152V8-55);

5) Pablo Garcia villas Boas (espanhol, ca§3dCI, engenheiro, cPF:144'076'803-

00)

4e);

6) Emilton Moreira Rosa (brasileiro, casado, sociÓlogo, CPF: 004'558.735-34);

7) lvan de Freitas Leão (brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF: 164'15A'275-

8) Jardivaldo Costa Batista (brasileiro, casado, médico, CPF: 019'521'375-00);

Salvador, 26 de janeiro de 2022
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{o oFtctCI DE REGtsrRo ctvtl DE FEssoAs JuRiDloA§ DA cüMARcA DE §ÀLvÀDoR / BA

Av" Joana Angêlica, 79 - Pupileira - Nazaré

ütáudia Cawalho da Silva e §ouza
Aficiala lnteina

CERTIFICA, etue o preseni* títuto foiprotocolado *ob o n. 55722 LIVRO : 0 Pag: 0 em 061ü41?{l}?

e registrado nesta data sob o n- 4CI246 ,no LIVRü A:0 Pag: 0 conÍorme §eEUe llA-lE No: 1565 002 311'0:5

Averbaçáo No: t8

Apresentante. .,.....

Valor Base"

Natureza do Título.

AssocnÇÃo oBR-A§ §oclAls tnmÃ pulce
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