
Ata da 15a  Reunião Extraordinária 1 2015 
Conselho Curador da Fundação Estatal Saúde da Família (FESF) 

Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e quinze, na sala de reuniões 
da Fundação, situada na Av. Antonio Carlos Magalhães, 3840, Edf. Capemi, 70 
andar, lguatemi 1 Salvador — BA, com as presenças dos Senhores Membros 
do Conselho Curador da Fundação Estatal Saúde da Família (FESF): 
Fabiano Ribeiro dos Santos (Titular), Carlos Emanuel Rocha de Melo 
(Suplente), Layra Luzia Cunha Mota (Titular), Fernando Antonio Maia da Silva 
(Titular), Ricardo Luiz Dias Mendonça (Titular), lsadora Oliveira Maia (Titular), 
dos membros da Diretoria Executiva: Carlos Alberto Trindade (Diretor Geral), 
Sandra Helena Pellegrino Marques (Diretora DGI), Estevão Toffoli Rodrigues 
(Diretor DGS) e ainda como convidados: Leila Fraga Coutinho (Procuradora 
FESF), Marcel Sobrinho (Controlador FESF), lvanlucia Oliveira da Silva 
(Suplente), Lídia Alves de Amorim (Suplente), Leonardo Rangel M. Pinheiro 
(Suplente), Telma Dantas (UNASUS FESF). Às 14 horas, havendo número 
legal de representantes, foi declarada aberta a sessão, passada a lista de 
presença anexa, aprovada a ata da reunião anterior e apresentada a pauta do 
dia: Pauta Única: Perspectivas FESFSUS 2015 - Adequação 
Administrativa; O que ocorrer. O Presidente do Conselho agradeceu a 
presença de todos e iniciou a reunião explicando que a reunião extraordinária 
foi originada dos encaminhamentos feitos na última reunião do Conselho 
Curador que tinha sido realizada no Gabinete do Secretário estadual da Saúde 
e que a pauta seria o repasse dos últimos acontecimentos em relação aos 
encaminhamentos dados naquela ocasião bem como o repasse da reunião do 
Secretário com o Governador Rui Costa para definir novos encaminhamentos e 
programar novos passos. Dr. Carlos Emanuel fez o repasse da reunião 
informando que a SESAB apurou o encontro de contas do contrato e que a 
SESAB decidiu auditar a Fundação e depois encaminhará as providências que 
se fizessem necessárias, e que como medida preventiva foi feito o repasse de 
acordo com o refinanciamento da divida fiscal da Fundação permitindo a FESF 
honrar com os compromissos ao mesmo tempo seguiria a auditoria. Aliado a 
isso ficou decidido que a SESAB iria refazer o Contrato de Programa e que 
este seria voltado para as atividades fins originárias da FESF e, principalmente, 
que caiba no orçamento da SESAB de forma a seguir sendo adimplente. A 
conselheira Lídia questionou ao conselheiro Carlos Emanuel, sobre sua fala e 
pediu esclarecimento sobre o que ele chamava de atividades fins originárias da 
FESF. O Sr. Carlos Emanoel explicou que as atividades fins se resumiam 
apenas aos serviços de saúde. Finalizado esse repasse da SESAB o 
presidente abriu para os informes. a) A conselheira Isadora pediu apoio para a 
Conferência Estadual de Saúde; b) O Presidente deu informe sobre a CIB, que 
tinha ocorrido no dia anterior. Explicou que por solicitação de um dos membros 
da CIB foi feita uma apresentação sobre a FESF. Parabenizou Dr. Estevão 
Toffoli pela esclarecedora apresentação destacando tratar-se de uma boa 
oportunidade para fazer alguns esclarecimentos aos municípios trazendo a real 
situação da FESF e alguns debates fundamentais como a inadimplência dos 
municípios junto a Fundação. Explicou que o debate foi bastante interessante e 
que foi analisada a capacidade técnica da Fundação em vários outros serviços 
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48 	a exemplo da Internação Domicili 
49 	FESF adquiriu expertise e q 
50 	estas políticas. E que 



	

51 	conselheira Lidia perguntou ao Diretor Geral o que é que a fundação estava 

	

52 	pensando em fazer para se reinventar. Dr. Carlos Trindade respondeu que a 
53 FESF estava passando por um grande enxugamento e que a maquina 
54 administrativa ficaria bem menor e que estava aguardando a conclusão do 

	

55 	processo de negociação com a SESAB para saber qual a estrutura necessária 
56 para tocar o contrato, destacando que a Fundação tem uma estruturação 

	

57 	moderna que permite a ela se reinventar o tempo todo. O conselheiro Ricardo 

	

58 	informou que no dia anterior tinha participado da reunião da CIB e que foi 

	

59 	abordado o tema da Rede Cegonha e pediu ao Presidente Fabiano que falasse 
60 sobre o que foi pactuado. O presidente disse que foram feitos dez 

	

61 	encaminhamentos na reunião da CIB em relação a questão do materno infantil, 

	

62 	explicando que houve uma CIB extraordinária só para tratar deste assunto e 
63 que estes encaminhamentos abrangeram diversos aspectos do problema 
64 desde relocação de equipamentos até a regulação, e que foi montada uma 

	

65 	comissão para que no prazo de dez dias elabore uma proposta. Em seguida o 

	

66 	Presidente Fabiano falou da prática no município de Dias D'Ávila, onde é 

	

67 	secretário de saúde, falando das dificuldades da maternidade e da falta que faz 

	

68 	não ter enfermeiras obstetras no HPP e como o programa da Rede Cegonha é 
69 de extrema importância concluindo que é preciso a cooperação das três 

	

70 	instâncias: SESAB, Ministério e Municípios e que a Fundação pode ajudar 

	

71 	muito neste processo dando um suporte técnico muito importante. Dr. Carlos 
72 Trindade apresentou a Professora Telma Dantas que fez uma explanação 

	

73 	sobre o parto humanizado e algumas questões do materno infantil. Em seguida 

	

74 	Dr. Estevão pediu a palavra para fazer algumas considerações, dizendo que 

	

75 	tinha ficado muito feliz pela iniciativa de Dr. Carlos Emanuel da SESAB em 
76 relação ao assunto. Que tinha ficado muito preocupado com a decisão da 
77 SESAB de não mais manter o programa dos Hospitais de Pequeno Porte 
78 (HPP), que não estava preocupado com o modelo e sim com o objeto, que o 
79 assunto não morresse e que a discussão continuasse na tentativa de se ter 
80 uma solução para um problema tão grave como o materno infantil. Finda a 

	

81 	discussão o presidente encaminhou a data da próxima reunião para dia oito de 

	

82 	junho à tarde. Em seguida a reunião foi encerrada. Assim, eu, Vielka Vieira 

	

83 	Lins, lavrei 7presente ata, que será por mim e pelos senhores membros 

	

84 	assinada, 	os lida e aprovada. Salvador, 22 de maio de 2015. Vielka Vieira 

	

85 	Lins 	--,   
86 Conselheiros: 

	

87 	Fabiano Ribeiro dos Santos (Titular) 

	

88 	Carlos Emanuel Rocha de Melo (Su ente) 

	

89 	Layra Luzia Cunha Mota (Titular) 

	

90 	Fernando Antonio Maia da Silva (Titular) 

	

91 	Ricardo Luiz Dias Mendonça (Titula 

	

92 	Isadora Oliveira Maia (Titular)  -1--  -  

	

93 	Diretoria Executiva: 

	

94 	Carlos Alberto Trindade (Diretor Geral) 	 

	

95 	Sandra Helena Pellegrino Marques (Di 	GI) 

	

96 	Estevão Toffoli Rodrigues (Diretor DG 
97 Convidados 

	

98 	Leila Fraga Coutinho (Procuradora FESF) 

	

99 	Marcel Sobrinho (Controlador FESF) 

	

100 	lvanlucia Oliveira da Silva (Suplente) 
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101 	Lídia Alves de Amorim (Suplente) 	P ),(;;e  

  

'7/14)20-- 

  

102 	Leonardo Rangel M. Pinheiro (Suplente) 
103 	Telma Dantas (UNASUS FESF) 	  
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MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DA BANIA 

PROC. N° 206137/2016 (46/2016) 
APROVAÇÃO DE ATA 
INTERESSADA: FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA 

PARECER  

A FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA por intermédio do seu 
Diretor Geral, Carlos Alberto Trindade, solicitou a apreciação e aprovação da Ata de 
reunião extraordinária do Conselho Curador que ocorreu no dia 22/05/2015 (fis. 04/05), em 
que estiveram presentes os seguintes membros: Fabiano Ribeiro dos Santos, Layra Luzia 
Cunha Mota, Fernando Antônio Maia da Silva, Isadora Oliveira Maia, Carlos Alberto 
Trindade, Sandra Elena Pellegrino, Marcel Sobrinho, Lídia Alves de Amorim e Leandro 
Rangel M. Pinheiro 

De acordo com a Ata, a pauta foi a seguinte perspectivas FESFSUS 2015 — 
adequação administrativa. 

Em encontro de contas com a SESAB ficou decidido auditar a Fundação, 
para que, depois, fossem tomadas as providências que se fizessem necessárias. Como 
medida preventiva foi feito repasse escalonado de acordo com o refinanciamento da dívida 
da FESF, para honrar os compromissos das demandas fiscais ao mesmo tempo que 
continuaria a auditoria e formalização do acordo, aliado a isso ficou decidido que a SESAB 
iria refazer o contrato de Programa que seriam voltados a atividades fins da FESF (serviços 
de saúde) e que caibam no orçamento da SESAB, e que pudesse seguir adiante sem 
atrasos. 

Em face do exposto, observando-se o cumprimento das disposições legais e 
estatutárias pertinentes à matéria, aprova-se a Ata de fls. 04/05, a fim de que seja averbada 
no Cartório competente de Registro Civil das Pessoas Jurídicas desta Comarca. 

Salvador, 05 de outubro 2016. 

LUIZ EU 	N CA MIRANDA 
Promotor de Justiça 

THIAGO EINE DOS SANTOS CARDOSO 
Estagiário de Direito 

NOCLE0 DO TERCEIRO SETOR— NIITS 
Av. Joana Angélica, n.° 1.312 —Anexo, 4" andar, salas410-A e 402-A —Nazaré 

CEP 40050-001 — Salvador —BA (Tels: 3103-6819/6816/6815-fax) 	nuts@mpba.mp.br  
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