
Ata da 41ª Reunião Ordinária | 2013 1 
                          Conselho Curador da Fundação Estatal Saúde da Família (FESF)  2 
 Aos quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e treze, na sala de reuniões do 3 
Gabinete do Secretário | SESAB situada na 3ª Avenida do Centro 4 
Administrativo da Bahia (CAB) – Salvador/BA, com as presenças dos Senhores 5 
Membros do Conselho Curador da Fundação Estatal Saúde da Família (FESF): 6 

Fabiano Ribeiro dos Santos (Titular), Washington Couto (Titular), Regina 7 
Rocha F. Nogueira (Titular), Cássio Garcia (Titular), Ricardo Souza 8 
Heinzelmann (Titular), Lourisvaldo Valentim da Silva (Titular), Marcos Antonio 9 
Almeida Sampaio (Titular), Marcelo Rios Lopes (Titular), Emilson Gusmão Piau 10 
(Titular), Luciana Guimarães Nunes de Paula (Titular), Milton de Sousa Coelho 11 

Filho (Suplente), Alan Jonh de J. Costa (Suplente), Jaqueline do Bonfim Farias 12 
(Suplente) e dos membros da Diretoria Executiva: Carlos Alberto Trindade 13 
(Diretor Geral), Estevão Toffoli Rodrigues (Diretor DIGETS), Humberto Torreão 14 
Herrera (Diretor DIDAS), Jérzey Timóteo Ribeiro dos Santos (Secretário 15 

Executivo), Thiago Lopes Campos (Advogado Chefe) e ainda como convidados 16 
a Srª Caroline Castanho Duarte (DIDAS) e o Sr. José Santana (SecEx). Às 17 
quinze horas e trinta minutos, havendo número legal de representantes, foi 18 

declarada aberta a sessão, passada a lista de presença em anexo, aprovada a 19 
ata da reunião anterior e apresentada a pauta do dia composta por: Pauta 20 
Única: Reforma Administrativa FESF-SUS. O Presidente do Conselho deu 21 
início à reunião e abriu para os informes: 1. O Sr. Carlos Trindade informou a 22 

criação da Associação Nacional de Fundações Estatais de Saúde (ANFES) 23 
com a constituição da primeira diretoria cuja presidência ficou com a FESF, 24 

destacando a importância do papel de Thiago nessa pauta; 2. Informou ainda 25 
sobre a recomposição do Conselho apresentando os nomes dos novos 26 
Conselheiros. Na oportunidade o presidente solicitou aos conselheiros que se 27 

apresentassem procedendo às respectivas posses: Sr. Lourisvaldo – reitor da 28 
UNEB representante das universidades; Srª Regina (que ainda não se faz 29 

presente) e Sr. Cássio representante dos municípios, na sequência abriu a 30 
palavra para os novos conselheiros. O Sr. Lourisvaldo agradeceu e informou 31 

que a UNEB está na presidência do fórum de reitores das universidades 32 
estaduais da Bahia, informando a importância da participação desse conselho 33 
por essas instituições terem área de saúde e a ideia é trazer e fortalecer 34 
parcerias. Informou que só poderia está presente até às 16 horas e que está 35 

disponível para contribuir e colaborar no que for possível. O presidente solicitou 36 
a assinatura dos termos de posse e passou a palavra para Cássio que também 37 
agradeceu e informou conhecer o trabalho da Fundação, principalmente 38 
através da experiência do município de Barreiras. Aguardando a chegada da 39 
nova conselheira Regina franqueou a palavra à conselheira Luciana que se 40 

apresentou e fez um breve histórico da sua atuação profissional na FESF nos 41 
municípios de Maragogipe, Vera Cruz e depois no programa de Internação 42 
Domiciliar. Informou que está saindo e deixando seu contrato suspenso, e que 43 

está bastante preocupada com a retração do Programa Saúde da Família e 44 
também financeira e politicamente da FESF, ressalta que presenciou uma 45 
mudança importante na Fundação com a redução de contratos e por outro lado 46 
a ampliação da carta de serviços, solicitou que Alan assumisse a titularidade e 47 

registrou a importância para o conselho de haver uma nova eleição em virtude 48 
da saída dos trabalhadores; bem como a importância do  conselho repensar a 49 
carreira e o saúde da família e as relações interfederadas de forma a manter os 50 



pilares da fundação independente dos serviços. Informou que necessita se 51 

ausentar da reunião às 16:30h e agradeceu aos conselheiros. O presidente 52 
agradeceu em nome do Conselho, ressaltando a importância e potência da 53 

representação dos trabalhadores, sendo fiel às demandas destes, mudando 54 
por vezes a atitude do próprio Conselho com a importância dessa participação. 55 
Pontuou que irá fazer falta apesar da substituição e participação dos 56 
companheiros. Resgatou pautas importantes onde o olhar dos trabalhadores foi 57 
importante e que muito contribuiu com o Conselho - carreira, mobilidade, entre 58 

outros. O Sr. Ricardo parabenizou a atuação da conselheira Luciana e registrou 59 
pesar pela sua saída. Informou o acolhimento aos gestores junto com outras 60 
superintendências e apresentou o material produzido pela DAB no período 61 
ressaltando a importância para o fortalecimento da estratégia Saúde da 62 
Família. Encerrando os informes o presidente abriu para a Pauta Única: 63 

Reforma Administrativa FESF-SUS passando a palavra para o Sr. Carlos 64 
Trindade que informou tratar-se de um trabalho coletivo contextualizando o 65 

cenário e demanda de ajuste no nível central da Fundação em virtude da 66 

retração de contratos, inclusive com a vivência do primeiro processo eleitoral; 67 
somado a isso a realidade econômica financeira preocupante em relação à 68 
inadimplência. Ressaltou que essa proposição de reforma foi trabalhada de 69 

diversas formas e agora assume a responsabilidade da proposta ora 70 
apresentada; para a qual foi constituída uma comissão que sabia que seria 71 
uma tarefa difícil, pois entendiam ser necessário cortar na carne para produzir 72 

os resultados almejados. Ressaltou a importância de ter se mantido sigilo até 73 
então, sendo feita algumas conversas estratégicas interna e externamente, 74 

onde o sigilo foi imprescindível para minimizar os danos e sobretudo ruídos, 75 
sendo esse o momento significativo do processo, apresentou: a justificativa, 76 
objetivos, principais medidas propostas, organograma proposto, desafios da 77 

nova estrutura e por fim os cargos propostos traçando um paralelo com os 78 
atuais e o impacto financeiro mensal e anualmente; além da proposta de 79 

premiação por resultado para os cargos como é feito com os efetivos. Acordou-80 
se de na próxima reunião apresentar os indicadores de processo e execução a 81 

partir do planejamento de metas definido pelo conselho, sendo uma forma do 82 

conselho acompanhar efetivamente o desempenho dos cargos. Esclareceu que 83 
essa proposta solicita ainda a ampliação das Funções Estratégicas de Gestão 84 
(FEG) para três novos tipos além dos existentes. Esclarecidas as dúvidas de 85 
Washington e Fabiano apresentou a proposta de encaminhamentos: 1. 86 
Discussão e Aprovação da Estrutura Gerencial Transitória FESF-SUS; 2. 87 

Discussão e Aprovação da Estrutura de Cargos Comissionados FESF-SUS; 3. 88 
Discussão e Aprovação do Regime de Prêmio por Resultados para os Cargos 89 
Comissionados FESF-SUS; 4. Discussão e Aprovação de Novas Funções 90 
Estratégicas de Gestão; 5. Montagem de Comissão Especial para a Reforma 91 
Estatutária da FESF-SUS. O Sr. Carlos reforçou que são medidas difíceis e 92 

que o apoio e determinação do conselho são fundamentais para o andamento. 93 
O Sr. Fabiano solicitou um momento na pauta para dar posse à nova 94 

conselheira – Srª Regina – que acabava de chegar; a qual justificou o atraso e 95 
agradeceu pela participação. No retorno à pauta o Sr. Marcos solicitou a 96 
palavra e agradeceu o atendimento à solicitação de antecipação do material, e 97 
ponderou que o Conselho Estadual de Saúde (CES) já se posicionava no 98 
sentido da necessidade de redução no quadro da FESF e reconhecia a 99 
coragem e responsabilidade da nova gestão em assumir essa demanda; e que, 100 



inclusive, colocou essa necessidade na apresentação da pauta do orçamento. 101 

Acrescentou que ficou feliz com a proposta e ponderou a importância da 102 
manutenção da gestão participativa e a definição de prazo para executar o 103 

proposto, pois julga as propostas apresentadas boas. Contudo, considera 120 104 
dias muito. Foi esclarecido que são 60 dias e não 120. O Conselheiro solicitou 105 
que junto com a definição da comissão se defina uma agenda prévia. Pontuou 106 
que não é fácil esse momento de corte. Propôs que o planejamento dessa nova 107 
organização seja apresentado ao Conselho. Agradeceu mais uma vez a 108 

manutenção da gestão participativa e ampliação com a transparência. O Sr. 109 
Piau concordou com Marcos e expressou o desejo de entender o 110 
acompanhamento. Questionou se houve crescimento e, se essa equipe que 111 
fica dará conta sem necessidade de ajuste. O Sr. Ricardo colocou que uma 112 
instituição inteligente se adéqua às circunstâncias e questionou algumas 113 

situações pontuais. Reiterou o pedido da planilha de valores de cargos e 114 
salários, justificando ser uma questão de transparência. No mérito da 115 

premiação colocou que equivale a um décimo quarto salário em duas parcelas 116 

(semestral), ressaltou que é importante entender como de fato se dará as 117 
regras do jogo para não haver desvios e ter a certeza de que as metas serão 118 
atingidas. Acredita que pode gerar um impacto estranho num momento de 119 

redução haver aumento com premiação, questionou ainda se é o momento 120 
dessa discussão. Deseja ainda entender as lógicas para a definição dos níveis 121 
e símbolos dos novos cargos. Com relação à FEG questionou quais critérios 122 

para o trabalhador ter FEG, achando subjetivo gerando dificuldade de gestão.  123 
O conselheiro Cássio se posicionou no sentido da perspectiva da preocupação de dar 124 

conta do Saúde da Família. Em relação à premiação o importante é conhecer o 125 

planejamento para avaliar. Entende que a reestruturação é necessária. O Sr. Thiago 126 

se apresentou e colocou que a reforma administrativa exige saber o papel da 127 

instituição depois da mudança de estatuto e posteriormente a alteração administrativa. 128 

Contudo, o contexto apresenta uma situação que surge em função da manutenção da 129 

instituição. Inclusive ressalta que participou do desligamento de trabalhadores 130 

concursados em função da falta de recurso. Ponderou que essa pode não ser a ideal, 131 

mas a premissa é a não falência da instituição. Parabenizou Ricardo quanto às 132 

ponderações e esclareceu item a item: 1. Haverá sim redução de salário, contudo, 133 

dentro de uma nova estrutura e existe um consenso quanto à redução dentro de uma 134 

lógica com o menor risco possível institucionalmente, fazendo a exoneração e re-135 

nomeação dentro de outra estrutura. Quanto à premiação – existe um impedimento 136 

jurídico dentro da vedação do próprio estatuto. Contudo, se tem a defesa da 137 

imunidade tributária, é que o Conselho é quem exerce esse papel e não é 138 

remunerado. 3. Distinção dos valores dos salários – acha importante trazer com 139 

detalhamento. Rememora que a instituição sempre optou por uma administração 140 

moderna, onde os critérios da FEG devem ser objetivos. Contudo, provoca impacto na 141 

liberdade que se possui para, inclusive, as contratações que a DAB necessita de 142 

definir o papel da FESF dentro do SUS-BA. O Sr. Alan Jonh colocou que o fato é que 143 

existe uma crise e esta é uma medida necessária. Contudo, acredita que também 144 

como em outras pautas a exemplo das suspensões contratuais por inadimplência, 145 

estão sendo demoradas para serem tomadas. Tentar se reduzir os riscos dos 146 

contratos atuais e construir com mais força o debate da carreira que entende como 147 

prioridade. Acha que politicamente a inclusão da FEG constituirá um debate político 148 

difícil. Questiona ainda quais as implicações políticas e legais. O Sr. Milton se 149 



apresentou e colocou que existe uma redução de 6% e em que medida isso equaliza o 150 

cenário financeiro posto. Com relação à gratificação para a diretoria acredita ser um 151 

tema importante e que deve ser feito, apesar das questões de oportunidade. Trouxe os 152 

dados da Atenção Básica nos municípios de grande porte. É necessário uma contra 153 

medida nos municípios de pequeno porte, avaliando a contribuição da FESF para a 154 

ampliação de cobertura da Saúde da Família no estado e como está esse esforço. O 155 

conselheiro Washington deu as boas vindas aos conselheiros. Pontuou a importância 156 

e papel da proteção institucional desse conselho. Trouxe que a FESF sempre está em 157 

cheque. Entende como normal as necessidades de ajuste que vem se apresentando, 158 

concordando que algumas foram tardias, contudo ponderando as situações de forma a 159 

evitar atitudes mais drásticas, pois não houve entre os gestores o mesmo 160 

posicionamento, entendendo que devemos ter uma postura mais dura. Com relação à 161 

proposta acha o ideal a montagem de uma comissão e que a questão da FEG tem que 162 

ter os critérios, sem restringir. Avalia que a premiação para a direção não é o 163 

momento, pois tem demissões, exonerações em curso. Acredita que o que se está 164 

fazendo é uma adequação da FESF com um enxugamento, mas também com 165 

possibilidade para os ajustes. Propõe dar a DG essa flexibilidade. Entende que não 166 

existe outro caminho. Não acredita ser um recuo e sim uma adequação. O papel da 167 

FESF-SUS no SUS Bahia, cabendo à SESAB a política e a FESF o parceiro de 168 

primeira hora para a execução. Avalia que não há recuo, está se tornando a Instituição 169 

mais firme. E o fundamental é estar colocando a FESF numa posição mais favorável. 170 

Acredita ser uma proposta ousada e defende sua aprovação. O Conselheiro Marcos 171 

apresentou a seguinte proposta de encaminhamento: 1) tirar da proposta a premiação 172 

por resultado; 2) estabelecer algum mecanismo para uma maior discussão sobre o 173 

papel da Fundação; 3) o conselho contribuir de forma mais incisiva para a recuperação 174 

do que foi perdido, formas mais duras e com possibilidades para as novas 175 

contratações. O Sr. Thiago esclareceu: 1) a reforma não é a única medida, somado a 176 

isso existe a diversificação dos serviços; rescisão dos contratos inadimplentes e 177 

judicialização (R$ 6 milhões). Colocou ainda a possibilidade da Secretaria de Saúde 178 

promover a retenção de valores desta para os municípios; 3) Pactuar um gatilho com o 179 

Ministério da Saúde para os repasses desenhando um modelo que faça previsão da 180 

junto a FESF; 4) publicizar os resultados do PMAQ; 5) fortalecer o papel da FESF. Na 181 

sequência informou que dia 31/01 a FESF foi eleita presidente da ANFES, composta 182 

por 11 fundações que se associaram em defesa do modelo; 5) a não incidência da Lei 183 

de Responsabilidade Fiscal (LRF), além de medidas para solucionar os gargalos. O 184 

Sr. Piau colocou não entender o posicionamento de alguns conselheiros, uma vez que 185 

é o próprio conselho que define a relevância e regulamenta o dia-a-dia da FESF. Acha 186 

que já passou da hora da SESAB criar um CADIM de quem não paga a FESF, 187 

fazendo uma responsabilidade coletiva, pois a Fundação está desprotegida da 188 

inadimplência. Citou o exemplo de prefeituras do PT inadimplentes à FESF. Julga 189 

necessários mecanismos de proteção na governabilidade institucional. E, além disso, 190 

o estabelecimento de metas que justifiquem se a premiação foi merecida porque 191 

atingiu ao proposto e foi justo e merecedor. A remuneração justa é admirável pelo 192 

dever cumprido através de desafios. O Sr. Marcelo colocou a situação de dificuldade e 193 

desilusão dos trabalhadores, o que é motivo de séria preocupação. O Sr. Carlos 194 

Trindade pediu a palavra e colocou o papel da Fundação e que existe ainda um briga 195 

pela viabilidade do modelo. Que é necessário rever o que precisa ser revisto e que por 196 

sua constituição municipal era pra ser forte e hoje não é. Que trata-se de uma medida 197 



dura, mas necessária e que necessita do aval do Conselho e que fazer os referidos 198 

ajustes tem sido sofrível, contudo entende que deve ser feito, a exemplo da extinção 199 

das áreas lideradas por Estevão e Thiago. Concluiu observando que todas as 200 

ponderações foram importantes, pois existe um produto que é necessário, mas que 201 

não está ainda acabado. Reforçou ainda que necessita de apoio para que se aprove 202 

essa proposta transitória. Solicitou aos Conselheiros que seu nome seja ratificado 203 

como diretor geral e aprovada a proposta apresentada, e explicou que em termos 204 

práticos todos os cargos serão exonerados e feito um reconvite a quem permanecerá. 205 

O Sr. Timóteo solicitou a palavra para fazer alguns esclarecimentos: 1. Premiação – o 206 

valor provisionado está fora do orçamento e o provisionamento estará junto com o 207 

orçamento e indicadores por dentro do projeto com o Ministério da Saúde (200 mil); 2. 208 

FEG: informou que será um total de 09 (nove) FEG´s para as três novas categorias; 3. 209 

Sugeriu um seminário para os Conselheiros fazerem algumas discussões. O 210 

Presidente do Conselho concordou com a fala de Piau no sentido do papel do próprio 211 

Conselho. Historiou a situação do município do qual era secretário (Vera Cruz) e a 212 

inadimplência junto a FESF. Acredita que existe um entendimento errôneo dos 213 

municípios com relação à Fundação acreditando essa pertencer ao Estado, o que 214 

necessita de uma discussão mais aprofundada. Para concluir a pauta propôs o 215 

seguinte encaminhamento: 1. Criação da comissão para realizar a reforma do Estatuto 216 

e avaliar se a estrutura provisória será mantida ou sofrerá modificação; 2. Premiação 217 

por desempenho – que seja aprovada, mas só seja aplicada posteriormente conforme 218 

avaliação da comissão. Apresentado o encaminhamento conduziu para votação. O 219 

conselheiro Marcelo informou que se absterá da votação ainda que entenda 220 

necessário. Contudo, não se sente à vontade. O Sr. Thiago fez uma intervenção 221 

esclarecendo que o Estatuto não prevê abstenções. Dessa forma o Conselheiro 222 

aprova a reforma e solicita que conste em ata a ponderação citada. Na sequência o 223 

Sr. Thiago esclareceu as dúvidas com relação à operacionalização da reforma e o 224 

prazo (60 dias) para que seja finalizada, inclusive com o novo estatuto. Colocou que 225 

se faz necessário manter as duas estruturas paralelamente até que seja concluída a 226 

reforma administrativa. O Sr. Carlos Trindade pediu a palavra e foi enfático ao afirma 227 

que a proposta apresentada não contempla a manutenção das duas estruturas, 228 

inclusive porque seria necessário um marco para que os profissionais que 229 

permanecessem entendessem a nova dinâmica de funcionamento. Acrescentou que 230 

entende que existe uma transitoriedade necessária, a qual se inicia hoje e que a 231 

manutenção da estrutura significa a não mudança. E finaliza solicitando ao Conselho 232 

que ratifique sua posição aprovando a estrutura temporária. O Sr. Estevão apresentou 233 

a minuta que formaliza a Reforma Administrativa (Deliberação nº 73). O Sr. Humberto, 234 

no intuito de esclarecer possíveis dúvidas, colocou que haverá a redução de cargos de 235 

três para duas diretorias e que essas diretorias (DIAF e DIDAS) acumularão as 236 

funções da nova estrutura com outra nomenclatura e lógica de funcionamento. O Sr. 237 

Carlos Trindade esclareceu como se dará as substituições e os acúmulos de funções 238 

a partir das fusões das diretorias; mantendo a Srª Sandra Helena Pelegrino Marques 239 

na diretoria administrativa financeira e acumulando as funções da Diretoria de Gestão 240 

Interna e indicando para aprovação do Conselho o nome da Srª Caroline Castanho 241 

Duarte para assumir a diretoria da DIDAS acumulando as funções da Diretoria de 242 

Gestão de Serviços, considerando a solicitação de Humberto para deixar o cargo. 243 

Esclareceu ainda que se faz necessária a manutenção desses cargos juntamente com 244 

o de diretor geral devido à representação da instituição administrativa e 245 



financeiramente. O Sr. Humberto pediu a palavra para colocar para os conselheiros os 246 

porquês da decisão pessoal de afastamento da FESF, que inclusive, se deu antes 247 

desse momento da reforma, e que permanece à disposição para contribuir com a 248 

FESF, mas de outro lugar num reposicionamento político e também pessoal. Continua 249 

militante do SUS e compromissado com o projeto; ressaltou que o secretário Solla 250 

está ciente. Para concluir, colocou que é com alegria e satisfação que vê a indicação 251 

de Carol para a assunção do cargo, ressaltando suas qualidades técnicas, 252 

profissionais e pessoais. Na sequência o Sr. Carlos lembrou que recebeu a FESF das 253 

mãos de Humberto e destaca a lealdade ao projeto e sua saída entendida como um 254 

movimento pessoal, que respeita sua decisão e acredita que ainda tem muitas 255 

contribuições a fazer. O presidente do Conselho solicitou aos membros a aprovação 256 

de Caroline Castanho Duarte para a assunção do cargo de diretora da DIDAS 257 

acumulando as atribuições da diretoria de gestão de serviços até que se finalize o 258 

novo estatuto, e ressaltou que enquanto presidente referenda e apoia esse nome, o 259 

qual foi aprovado pela unanimidade dos conselheiros presentes. Passada a palavra a 260 

Carol, esta colocou que mostrará resultados com ou sem premiação; e foi aplaudida 261 

por todos. O Sr. Carlos sugeriu o nome de Milton para a comissão em virtude da sua 262 

experiência na gestão pública; o qual colocou o seu impedimento em virtude do gozo 263 

de férias, mas que ao retornar irá se inserir ao processo. Ressaltou a agilidade e 264 

iniciativa da FESF em se adequar ao contexto. O Sr. Carlos solicitou ainda ao 265 

Conselho a aprovação do nome de Estevão Toffoli para a condução desse processo 266 

de transição, o qual foi aprovado por todos. O Sr. Marcos sugeriu os seguintes nomes 267 

para a composição da comissão: Fabiano (representante dos municípios), Marcos 268 

(representante do CES), Ricardo (representante SESAB), Alan Jonh (representante 269 

trabalhadores) e Milton (representante do governo) – o qual indicará um colega para 270 

acompanhar na sua ausência, além dos representantes da FESF: Estevão e José 271 

Santana. O Sr. Ricardo apresentou uma contra proposta ao encaminhamento sugerido 272 

por Fabiano: aprovar a Reforma e a FEG, e não aprovar a premiação nesse momento, 273 

deixando essa pauta para uma próxima reunião. Colocado em votação, o Conselho 274 

Curador através dos seus membros aprovou a reforma administrativa da FESF, 275 

excetuando a premiação, constituindo a Deliberação nº 74 e aprovou a ampliação do 276 

quantitativo e categorias da Função Estratégica de Gestão (FEG) constituindo a 277 

Deliberação nº 75. O Sr. Fabiano em nome do Conselho parabenizou o Sr. Carlos 278 

Trindade pela condução do processo e enfatizou que possui todo o respaldo do 279 

Conselho. Não havendo mais nada a declarar, deu-se por encerrada a sessão, às 18 280 

horas e 50 minutos. Assim, eu, Vielka Vieira Lins, lavrei a presente ata, que será por 281 

mim e pelos senhores membros assinada, após lida e aprovada. Salvador, 04 de 282 

fevereiro de 2013.  283 

Vielka Vieira Lins  ______________________________________________________ 284 

Conselheiros: 285 

Fabiano Ribeiro dos Santos (titular) ________________________________________ 286 
Washington Couto (titular) _______________________________________________ 287 
Regina Rocha F. Nogueira (titular) _________________________________________ 288 
Cássio Garcia (titular) ___________________________________________________ 289 
Ricardo Souza Heinzelmann (titular) ________________________________________ 290 
Lourisvaldo Valentim da Silva (titular) _______________________________________ 291 
Marcos Antonio Almeida Sampaio (titular) ___________________________________ 292 
Marcelo Rios Lopes (titular) ______________________________________________ 293 
Emilson Gusmão Piau (titular) ____________________________________________ 294 



Luciana Guimarães Nunes de Paula (titular) __________________________________ 295 
Milton de Sousa Coelho Filho (suplente) ____________________________________ 296 
Alan Jonh de J. Costa (suplente) __________________________________________ 297 
Jaqueline do Bonfim Farias (suplente) ______________________________________ 298 
Diretoria Executiva:  299 
Carlos Alberto Trindade (Diretor Geral) ______________________________________ 300 
Humberto Torreão Herrera (Diretor DIDAS) __________________________________ 301 
Estevão Toffoli Rodrigues (Diretor DIGETS) __________________________________ 302 
Jerzey Timóteo Ribeiro Santos (SecEx) 303 
Thiago Lopes Campos (Advogado Chefe) __________________________________ 304 
Convidados: 305 
José Santana (SecEx)__________________________________________________ 306 
Caroline Castanho Duarte (DIDAS)_________________________________________ 307 


