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Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois rnil e vinte e dois, às quinze

horas, foi realizada, de forma teiepresencial, reunião extraordinária do Gonselho de

Administraçâo da Associação Obras Sociais lrmâ Dulce" Presentes os seguintes

rrernbros: Josá Joaquim híoraes de Carvalho Júnior (brasileiro, ca§âdo,

administrador, CPF: 459.319.765-15), Joâo Canlos Vieira da Silva Telles {brasileíro,
casado, advogaelo, ÜPF: 000.743.145-72j Dermeval de Souza Gusmão Filho

(hrasileiro, çasado, engenheiro civil, CPF: 405.888.745-15), Eduardo Odebrecht de

Quelroz (brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF n. 454.868.085-34), Jardivaldo da

Costa Batista {brasileiro, casado médico, CPF: 019.521.375-00), lvan de Freitas

Leâo (brasileiro, casado, engenheiro civil, CFF: 164.15ü.275-49), Pablo Garcia Villas

Boas (espanhol, casado, engenheiro, CPF:144.CI76"803-00) e Emilton filloreira Rosa

(brasileiro, casado, soeiólogo, CPF: 004.558.735-34). Presentes, ainda, a

§uperintendente da AOSID, hÍaria Rita Lopes Pontes, o Gestor Administrativo e
Financeiro da AO§lD, lMilton Carvalho Júnior, o Assessor Corporativo da AOSID,

Sérgio Lopes e a Assessora Jurídica da AO§ID, Camila Lemos Az! Pess*a, na

qualidade de secretária da reuniâo" O Presidente do Conselho de Admlnistraçâo,

José Joaquim íVloraes de Carvalho Júnior, abriu a reunião e, veriflcando quorum

suficiente, deu iníçio aos trabalhos. Passou a palavra para o Gestor Administrativo e

Financeiro da AOSID, Milton Carvalho Júnior, para apresentação sobre as doaçÕes

recebidas pela lnstituiçáo nc primeiro semestre de 2020, que esclareceu quê, em

ronnparâÇão com o prírneiro semestre de 202'i, houve um incremento nas doaçÕes

de aproximadarnente R$3.000.000,00 (três milhÕes de reais), o que deve ser

ereditado à intensificação das açÕes de captação empreendidas pela ACISID no

período. O Presidente do Conselho ressaltou que, apesar do incremento das

doaçôes e dos esforços de toda a equipe para reduçâo de custos, a lnstituição

çontinua passando por umã situação financeira crítica, conl um deficit açumulado no

período de .ianeiro a abril de ?AZA de aproximadamente RS8.000.CI00,00 (oito

milhÕes de reais), superior ao orçado, causâdo principah'nente pela inflação elevada

de materiais rnédicos, nnedlcamentos, energia elétrica e alirnentos. A

Superintendente da AOSID, [Vlaria Rita Lopes Pontes, relatou que iá esteve duas

vezes no tr/inistério da §aúde e eom o Presidente da Republica rogando por um

aporte êrnergencial para auxiliar a lnstituição, mas o apoio foi negado ao argurnento

de que o Fundo Estadual de Saúde teria recursos disponíveis, c que, se§undo eles,

lmpediria nüvo âpCIrte de recursa§. Ressaltou, contudo, em que governos anteriores

aportes solicitados pelas Obras foram concedidos nas mesmas cirçunstâncias e que,

nÕ ca$o, a AOSID já obteve aprovaçáo da CIB * Comissão lntergestores Bipartite

para direcionamento de recursos do Ministério da Saúde em seu henefício, de rnodo

que, a seu ver, o que falta, no caso, é vontade política de ajudar a lnstituição'

Ressaltou que os médlcos que prestam serviçCIs na AOSID tambám tentaram

auxiliar na captação de rêeursos junto ao kdinistério da SaÚde, atravtás de dialogo

corn o ex-rninistro João Rorna, que foi incisivo no sentido de que o Ministério da
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Saúde não lrá repas§ar reeur§os para as Obras. A Superintendente da AOSID

re§saltou, ainda, que no último dia 20 de maio esteve ern reuniã0 com o Governador

do Estado e com a Secretária Estadual de Saúde, que estâo empenhadCIs em

revisar o Flano operativo da AOSID, para que CI deficit r-nensal na operação seja

reduzido, bem corno ern apoiar na construçáo da sala para instalação do aparelho

de ressonância magnética e do hospital dos olhos, para que os recursos já captados

pela Ao§lD para es§as intervençÕes sejam direcionado§ para o custeio' Ésctrareceu

que urn doador privado assurniu CI eompremisso de doar R$4'0ÜCI'00CI,0Ü {quatro

rnilhÕes de realsi para ã [nstalaçâo do aparelho de ressonância nnagnética e que já

entrou ern contato com ele para que oÇorra o redireclonarnento da doação para

custelo, mas ressaltou que a§ açÕes propostas pelo Governador auxiliarn na

redução do defiçit n'lensal na Õperação da AOSID, mas pouco auxiliam no deficlt

acumulado, que precisa ser revertido. 0 Presidente do conselho informou que

pretende marrar nova reunião do Consell'ro de Adrninistração no mês de junho

proximo, para acompanhamento da execução do orçamento da lnstitltição' e

ressaltou qLie CIS resultadqs da campanha "Um hfiilhão de Amigos" não têrn atingido

a expectativa, razão pela quat a AOSTD já manteve contato com uma empresa

especializada em rnarketing digital, que se comprometeu a auxiliar a lnstituição na

anrptriaçáo das açÕes de captação, prestando consultoria especializada, de forma

inteirarnente gratuita. A Superintendente da A0$lD ressaltot"l, contudo, que ape§ar

das diflculdades, a meta de captação de recursos pãra Ô mês de maio foi

ultrapassada, conn o crescimento das doaçÕes de pessoas físicas, o quÊ é fruto do

trabalho de sensibilização feito ern mídia e redes sociais, ê que a maior dificuldade'

a SeU ver, já foi superada, que foi a de evidenciar qlle a lnstituiçao não está

eontando cÕrn o apoio do Governo Federal, apesar da recente visita do Presidente

da República a lnstituição. 0 conselheiro João Carlos Telles pontuou que, a §eu ver,

a Çampanha precisa ser redirecionada par"a públicCIs específicos, pois a campanha

atual possui urn caráter genérico e talvez por isso nâo esteja atingindo o resultado

esperado. 0 Presidente do Conselho asseverou que o$ rurnos da campanha já

estão sendo nevistos, e que em campanhas calcadas em midias sociais, como nÇ

Çaso, Êssa§ rnudanças são feitas conforn'le n"redicação do enga.iaments, eonforÍr:e

orientação da empràsa especializada em marketing digital que vem auxiliando as

Obras. Em seguida, o Presidente do Conselha asseverou que, para manter suas

operaçÕes, a AOSID vern contando com ernpréstimos bancários (conta Earantida),

rnas que os juros incidentes vêm se nrostrando nruito elevados. Passou a palavra ao

Gestor Administrativo e Financeiro da AOSID, Ítllilton Carvalho Júnior, que ressaltou

que a Caixa Econômica Federal mantém uma linha de crédito específica para

restruturaçáo de hospitais filantropicos {Caixa Hospital) e que, a seu ver' seria

interessante que a lnstituição obtivesse um empréstimo para capital de giro,

evitando o recurs0 às contas garantidas, oorn juros mais elevados. Ressaltou que,

atualnrente, a lnstituição está utilizando R$5.000.000,00 (cinco milhÕes de reais) de

suas contas garantidas de modo que poderia obter empréstimo de até

R$20.CIü0.sCICI,00 (vinte milhÕes de reais), par"a quitar as pendências das ccntas

garantidas e manter urna reserva para evitar que a§ contas voltem a ser utilizadas

em curto prâ20. Esclarece que o enTpréstimo teria prazo de 60 isessenta) me§e§

para quitação e taxa de a,gTafa ao mês. o Presidente do conselho ponderou que, a
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seu ver, a *ontratâçáo do ernpréstimo é interessante pois garante uma reserva que

psra que a Instituiçâo não volte a recorrer às eontas garantidas. Ressaltou, contudo,

que, ã §eu ver, a AOSID deve buscar, agora, empréstimo de apênas

Rs1CI.ü00.000,00 (dez nnilhôes de reais), ficando, de logo, autorizada a contratação

de novo empréstimo no rnontante de ate R$5.000.000,00 (cinco milhÔes de reais),

câso a lnstituição venha a ter necessidade dos recursos adicionais até o final do

ano. Colocado o assunto em votação, foi aprovada, à unanimidade' a irnediata

contratação de emprÉstimo no valor de R$10.00Ü"00CI,CI0 (dez milhÕes de reais)

junto à Caixa EconÔmica Federal, ficando autorizada, ainda' a contratação de

empréstimo adicional de R$5.000.000,00 (cinco milhÕes de reais) tambérn junto à

caixa EconÔrnica Federal, condicionada à autorizaçâo expressa do Presidente do

conselho de Administração. Em seguida, o Fresidente do conselho ressaltou que a

lnstituição vern tendo dificuldade em obter o alvará de funcionamento da filial UPA

§ANTó ANTôNtc (cNpJ n. 15.178.551/0013-s0) em razão de uma inconsistência

entre o endereçc constante no CNPJ e aquele constante no Cadastro [Vlunicipal,

havendo necessldade, âssim, de retificação do endereço indicado no referido CNPJ

pãra que conste "Avenida Dendezeiros do Bonfim, n. 1, Bonfim, SalvadorlBa, CEP

4CI.41S-üCI6". Colocado o assunto em votação, a alteração do endereço da filial UPA

§ANT0 ANTONIO {CNPJ n. 15.178.55110013-50) para "Ai/enida Dendezeirss do

Bonfim, n. 1, Bonfim, salvador"/Ba, CEP 40.415-0S6" foi aprovada, à unanin',ridade

Ern seguida, o Presidente do Üonselho ressaltou que, por exigência da Receita

Federal, há necessidad e de inclusão de novas atividades no CNPJ da filial CESA

Panificação (C[{PJ n. 15.178.551/0002-06), a saber, CNAÉ 4721-1102 padaria *

eonfeitaria corn predominância de revenda e CNAE 4721-11Ü3 - comercio vareji*ta

de laticír:ios e fríos. coloeado 0 assunto em vataçâo, â inclusão das nCIvas

ativldades na filial cÊsA Panificaçáo {CNPJ n. 15.'178.551/0002-06) foi aprovada, à

unanirnidade. Êm seguida, a §uperintendente da AoslD, i\llaria Rita Lopes Fontes

sclicitou nranifestaçâo do Conselho sobre a possibilidade da lnstituição rnrüa a

cobrança de ingresso para visitação ao lüemcrial lrmã Dulce. Ressaltou que a

lnstituiçâo sempre foi contrária à cobrança, para que as pe§soas nãs deixassern d*

conhecer o, legado de $anta Dulce em razão de questÕes financeiras, mâs, diante da

gra\re crise financeira vivenciada pelas Obras, foi aventada a possibilidade de

cobrança de ingressú em valcr simbólico (de R$5,00 a R$10,00), culjo valor seria

revertido para CI custeio do proprio ítlemerial Asseverou, ainda, que 0 Memorial

passa rá por uma requalificação de rnodo que, futuranrente, haverá passibiildaCe de

cobrança de ingresso em valor superior. 0 Presidente do eonselho manifestou sua

enncurdância eom a ProPosta na medida em que tradicionalmente nnuseus e mesmo

igrejas eobram ingressos para visitação, prática já adotada em diversos locais do

Brasil, de rnodo que o valor arrecadado poderia ajudar a lnstituição nesse momento

de dificuldade. O Conselheiro João Carlos Te lles tarnbém rnanlfestou conesrdância

com a proposta, ressaltando, contudo, a neçessidad e de serem estabelecidas regras

de gratuidade para pe§soas em dificuldade econômi ca, pâra que elas tamhén'l

pÕ§§ãm fazer a visitação pagando um valor menCIr ou rnesrno de forma gratuita" O

Ccnselheiro Jardivaldo tsatista se manifestou contrário à proposta por entender que

não temos a cultura da cobrança de ingresso para visitação de espaços religiosos da

enta o Ívlemorial e o Santuário poderá se sentir
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constrangido com a cobnança, Êom prejuízo à imagem da lnstituição' devendo' a Seu

ver, sê!'pen§ada uma estratégia de CaptaÇág diferenciada para o hllemorial' com

estímulo à doação por parte doi visitantes, mas sem gerar con§trangimento§' Diante

das pCInderaÇÕes dos Conselheiros, CI Presidente do Conselho sugeriu que a

Superintendente avalie a possibilidade de que a captaçâç de reçurgCIS para 0

I\ilemorial se dê de forma mais sLlave, sern a cobranÇa de ingresso, para que não

haja mácula à imagem das Obras. Nada mais tendo parâ §e discutir, o Presidente da

Associaçâo, Dr. Jàse Joaquim [tloraes de Carvalho Júnior, deu por encerrada a

reuniâo, agradecendo a presença de todos e informando que a ata será

posteriormente encaminhada para assinatura eletrônica via Sistema Projuris, para

fins de registro.

José .loaquim híoraes de Carvalho Júnior João Carlas Vieira da Silva Telles
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$ carimbo do Tempo homologado pela ICP-Brasil

Assinaturas

Jard ivaldo Costa Batista

j ard ivaldob@b0l.com.br

Assinado em'. 0 4106 DA22 ffi :39:54 (BRT)

lP: L79.2L5.243.244

Geolocalização: -12.9004497,'38.2973695
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José Joaquim Moraes de Carvalho Júnior
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lP: 187.68.232.93
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João Carlos Vieira da Silva Telles

joaocarlostellesl94l@gmail.com

Assinado em: 03/06/2022 1"1:L4:33 (BRT)
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Dermeval de Souza Gusrnão Filho

dgusmao@sagaemPresas.com.br

Assinado em: 03/06/2022 10:31:07 (BRT)

lP: 189.115.1-91.220

Geolocalização: -12.9109, -38.4654
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eduardoodqueiroz@gmail.com
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LISTA DE PRESENÇA

REUNÉO EXTR^AORD|NÁRn DO CONSELHO DE ADMTNTSTRAÇÃO DA
ASSOCTAÇÃO OBRAS SOCTAIS tRMÃ DULCE REALTZADA EM $fi5t2022

CNPJ n. í5.178.551/0001-17

1) José Joaquim Moraes de Carvalho Júnior (brasileiro, câsado, administrador,

CPF: 459.319.765-15);

2) Dermeval de Souza Gusmâo Filho (brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF:
405.888.745-15);

3) João Carlos Vieira da Silva lielles (brasileiro, casâdo, advogado, CPF:

000.743.145-72);

4) Pahlo Garcia Mllas Boas (espanhol, casado, engenheiro, CPF:'144.076.803-

00);

5) Emilton Moreira Rosa (brasileiro, casado, sociólogo, CPF: 004.558.735-3a);

6) lvan de Freitas Leão (brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF: 1ô435A.275-

4e);

7) Jardivaldo Costa Batista (brasileiro, casado, médico, CPF: 019.521.375-00);

5) Eduardo Odebrecht de Queiroz (brasileiro, Çasado, engenheiro civil, CPF n

454.868.085-34).
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Zimbra

Zimbra

camila.azi@irmadulce.org. br

Reuníão Extraordinária do Conselho de Administração da ÀOSID '?LIOSl2022 às 14r30h.

De : Camila Azi - Patamaresl Assessoria Jurídica <camila'azi@irmadulce.org'br>

Assunto ; Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AOSID '3t1}5ftA22 às 14:30h.

Para : Conselho AOSID / ADM <conselho.adm@irmadulce.org.br>

Cc: Maria Rita <mrpontes@irmadulce.org.br>, Sergio Lopes <sergio.lopes@irmadulce.org,br>,
Milton Carvalho <milton.carvalho@irmadulce.org.br>

*
Ü&RÀ5 SOCIAIS

Qua. 25 de mai de 2022 t2:33

Prezados Senhores:

Por solicitacão do Presidente do Conselho de AdministraÇão da AssociaÇão Obras Soclais Irmã Dulce, convidamos Vossa Senhoria. para

a-renniàó éikaordinária a se realizar no próximo dia 3f de maio dê 2022, às 14:30 horas, de forma telepresencial, através da
plaiaforma Microsoft Teams, tendo como pauta;

l, Delíberação sobre a celebração de contrato de empréstimo corn a Caixa Econômica Federal;

2. Deliberação sobre parceria com fundo de investirnento para recuperação judicial de créditos;

3. 0 que ocorrer.

Em caso de dúvidas de ordem técnicas, favor entrar em contato com Edson Santos no tel. 3310-1111

Segue o link para acesso à reuniâo:

ffips://teams.microsoft.c P:
Fntyet9grr-94:v!l9l' a+6e-dgz64esí-a!d7-eo4276f5cb69r/rz2o/ozco/o22oido/r22o/o3ao/r22afdgsd05482943a'
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