
Extrato da Ata de Reunião Extraordinária do Gonselho de Administração da AOSID
ocorrida êm 1711212018.

Data. hora ê local:
"Aos dezessête dias do mês de dezembro do ano dê doas mil e dezoito, às quatorzê horas e trinta minutos.
na sala de Reuniáo do Conselho das Obras Sociais lrmã Dulce, situada na Av Bonfim,161 - Bairro de
Roma - Salvador/8ahia, foi realizada Reunião Extraordinána do Conselho de AdminisiraÉo da Associação
Obras Sociais lrmã Dulce."

Participantês:

Membros do Conselho dê Administração: Ângelo Calmon de Sá, Joáo Carlos Telles, Emilton Moreira
Rosa, Lise Weckerlê (por procurâção), Dermeval Gusmão, Eduêrdo Odebrecht (por procuraÉo), José
Joaqu,m Moraes de Carvalho Júnior, Jardivaldo da Costa Batista.

Convidados: Edmilson Pinho e Manoel Castro (membros do Conselho Fiscal da AOSID), Maria Rita Lopes
Pontes (Superintendênte da AOSID), Jorge Eduardo Ferreira Vaz (Gestoí de Obras e Projetos), Sérgio
Lopes (Gestor Operacional da AOSID) e Lucrécia Savernini de FÍeitas (Gestora de Saúde da AOSID).

Ordêm do dia:
'1. Fluxo de caixa projetado até janeiro de 2019 - Gestor Sergio Lopes;
2. Apresentação dos investjmêntos prioritários paÊ 2019 - Gestor Jorge Eduardo Vaz;
3. Situaçáo atual dos contratos das Unidades Extêrnas do Hospital do Oeste (BarÍeiras) e Hospital Eurídice

Santana (Santa Rita) - Gestor Sergio Lopês;
4. O que ocorrer.

Delibêracões:

"A Superintendêntê da AOSID, Maria Rita Lopes Pontes, pêdiu a palavra para informar que já está em íasê
final de negociaçao a concessão dê um aportê único pelo Governo Fedeíal no vâlor de R$12.000.000,00
para custeio da lnstituiÇáo, em razão da crise íinanceira. Sugeriu o registro em ata de agradecimento ao
Presidênte Michel Temer, ao Deputado Federa! Antônio lmbassahy ê ao Ministro da Saúdê, Gilberto Occhi,
que viabilizaram este auxílio tão necessário ao equilíbrio das contas da lnstituição, sugêstão aprovada pelo

Conselho, à unanimidade.."

"Colocado o assunto êm votação, o Conselho autorizou a realizaçÁo dos investimêntos exclusivamente
para construÉo da sala para instalaÉo do aparelho de ressonância magnética; reforma e ampliação da
central de material êstêrilizado, cônstrução de 02 (duas) unidades de internaÉo no padrão da ANVISA e
Pro,eto de Climatização do Centro Cirúrgico, à unanimidade."

"Colocado o assunto em votação, o Conselho deliberou, à unanimidade, que a AOSID apenas deverá
renovar o contrato para gestão do Hospital do Oeste após a conclusão do processo de repactuaçáo de
metas ê reequilíbrio econômico-fl nanceiro."

"O presidente do Conselho solicitou a dêliberação sobre questão de ordem administrativa e propôs a
aprovação da alteração do CNPJ da AssociaÉo para inclusáo das atividades 'CNAE 9001-9/02 -
PÍôôuração Musical"; .CNAE 9001 -9/01 - Produção Têatral" e "CNAE 9001-9/09 - Artes Cênicas". Colocado
o assunto em votação, a proposta apresentada foi aprovada, à unanimidade."

Encêrramênto:

"Nada mais têndo para se discutic o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, agradecendo a
presenÇa de todos."

Ata registrada no 10 OfÍcio de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Salvador/Ba em 19 de dezembro de
2018 sob o no 40246-5.
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