
Ata da 55a Reunião Ordinária] 2015 
Conselho Curador da Fundação Estatal Saúde da Família (FESF) 

Aos treze dias do mês de abril 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), Katy Rodrigues Barcelos (Titular), Dr. 
Carlos Emanuel Rocha de Melo (Suplente), Mateus Reis Simões (Titular), 
Milton de Sousa Coelho Filho (Suplente), Emilson Gusmão Piau (Titular), Layra 
Luzia Dias Mendonça (Titular), Fernando Antonio Maia da Silva (Titular), dos 
membros da Diretoria Executiva: Carlos Alberto Trindade (Diretor Geral), 
Sandra Helena Pellegrino Marques (Diretora DGI), José Santos Souza Santana 
(Secretário Executivo) e ainda como convidados: Leila Fraga Coutinho 
(Procuradora), Vânia Priamo (DGS) e Leonardo Rangel Pinheiro (conselheiro 
suplente). Às quatorze horas e trinta minutos, 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 
composta por: Pauta 01: Posse dos Novos Conselheiros representantes da 
SESAB; Pauta 02: Perspectivas FESF 2015; O que ocorrer. O Presidente do 
Conselho agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião com a Pauta 1: 
Posse dos Novos Conselheiros representantes da SESAB, na primeira 
representação Fábio Vilas Boas — Titular; Roberto José da S. Badaró — 1° 
suplente; Carlos Emanuel Rocha de Melo — 2° suplente; e na segunda 
representação, Mateus Reis Simões — Titular; Fernando Mário Daltro Jr. — 10 
suplente; Luis Eugênio Portela Fernandes — 2° suplente. O Presidente Fabiano 
sugeriu que antes de passar a palavra para os novos membros que a mesa se 
apresentasse para que os mesmos pudessem conhecer a governança dentro 
do Conselho e a importância de cada um destes atores para o fortalecimento 
do SUS na Bahia. Milton de Sousa Coelho Filho - Coordenador Executivo da 
CPPG - SAEB, Katy Rodrigues Barcelos — Secretária de Saúde de Uibaí, 
Vielka Vieira Lins — Chefe de Gabinete da Fundação e assessora o Conselho, 
Sandra Helena Pellegrino Marques — Diretora de Gestão Interna, Leila Fraga 
Coutinho — Procuradora Jurídica da Fundação, Fernando Maia — 
Representante dos Trabalhadores, Layra Luzia Dias Mendonça — 
Representante dos Trabalhadores, Vânia Priamo — Núcleo de Instalação de 
Serviços e substituindo Estevão que é o Diretor de Gestão de Serviços, Carlos 
Trindade - diretor geral da Fundação, Fabiano - secretário de saúde de Dias 
D'Ávila, representante do COSEMS no COC e também eleito presidente do 
Conselho Curador e que foi reconduzido agora para o triênio 2015/2017, José 
Santana - secretário executivo da Fundação, Emilson Piau - em transição 
explicando que era da SERIN e que agora foi para SEDES mas que continuou 
como membro do Conselho aguardando a decisão do Governador Rui Costa, 
Mateus Reis Simões - Superintendente da Atenção Integral à Saúde da 
Secretaria de Saúde do Estado, Carlos Emanuel Rocha de Melo - 
Subsecretário de Gestão da Secretaria de Saúde do Estado. Em seguida o Dr. 
Carlos Emanuel tomou a palavra iniciando sua fala dizendo que antes de 
começar a reunião do conselho ele tinha conversado com Dr. Carlos Trindade 
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51 alternativas que se enquadrem dentro das prerrogativas legais e também que 
52 	ofereça agilidade e segurança nessa relação. Ressaltou que já assistiu 
53 terceirizações, algumas cooperativas, e assistiu também Fundações e em 
54 todas as relações com o terceiro setor existem vantagens e desvantagens e 
55 que algumas se estabeleceram mais, se solidificaram como as Organizações 
56 	Sociais e até iniciativas mais antigas como as Instituições Filantrópicas que já 
57 suportam o estado há muitos anos e que quando conheceu a FESF se 
58 interessou porque entendeu como uma outra alternativa peculiar, com 
59 	características interessantes, apropriadas e que dentre elas estava justamente 
60 o que Carlão falou e que já havia observado que era o que se tinha ali no 
61 Conselho — um sistema de controle externo com as várias participações de 
62 	entes interessados no produto final que é o serviço e que considerava isso uma 
63 	forma muito evoluída de relação pública/terceiro setor, porque não deixa de ser 
64 	uma ferramenta do terceiro setor. Ressaltou ainda que o país e o estado 
65 passam por um momento difícil e que para a SESAB não era diferente, essa 
66 que é hoje a maior contratante dos serviços da Fundação, repercutindo essas 
67 	dificuldades, por conta disto, na Fundação. E que desde o começo quando se 
68 deparou com essa situação, ele, enquanto SESAB, enquanto principal 
69 	contratante tem se preocupado em garantir a sobrevivência, a viabilidade e que 
70 tem tentado desenvolver estratégias para que com o passar do tempo possa 
71 criar uma carapaça que permita à FESF enfrentar os desafios e esses 
72 momentos difíceis que estavam vindo e batendo à porta. E que naquele 
73 momento o entendimento da SESAB, como principal contratante, era 
74 justamente criar condições de sobrevivência e que a partir daí todo o seu 
75 	processo já vinha sendo construído desde as primeiras conversas. Destacou 
76 que ficou muito bem impressionado com as instalações da Fundação, com os 
77 	trabalhadores, com o dinamismo, que viu que a coisa foi muito bem planejada 
78 pensada com metodologia técnica e gerencial e que para qualquer pessoa 
79 	aquilo saltava aos olhos. Desejando que todos tenham sorte e condições de 
80 	manter a relação entre SESAB e Fundação viva para um amanhã melhor e que 
81 	possa voltar a crescer. O senhor Matheus corroborou com a fala de Carlos 
82 	Emanuel. O presidente do conselho explicou que todos os conselheiros eram 
83 	indicados à exceção dos representantes dos trabalhadores que eram eleitos, 
84 num processo eleitoral legítimo e direto, pelos próprios trabalhadores 
85 	concursados da Fundação. Explicou que o conselho possui dois representantes 
86 do Conselho Estadual de Saúde, justificou a ausência dos mesmos por 
87 	estarem numa agenda em Brasília e explicou a importância de se ter o controle 
88 	social fazendo parte do Conselho Curador, tendo em vista que a Fundação tem 
89 o papel de organizar serviços e que na sua governança tem todos os atores 
90 envolvidos neste processo. Em seguida Dr. Carlos Trindade deu as boas 
91 vindas para os dois novos Conselheiros representantes da SESAB 
92 	expressando a sua satisfação em ter dois dirigentes diretos daquela instituição 
93 	e que esperava que à semelhança dos outros dois representantes do Governo 
94 do Estado, Dr. Emilson Piau (SERIN) e Dr. Milton Souza (SESAB), a 
95 	participações dos mesmos fosse bastante atuante dentro do Conselho, mesmo 
96 	porque a SESAB era a principal contratante da Fundação e que nasceu de uma 
97 	demanda da saúde dentro do governo do estado. Que o momento era bastante 
98 	delicado, mas que via com muito bons olho 	chegada dos dois. Em seguida o 
99 Presidente passou para a Pauta O 	e pectivas FESF 2015. Começou 
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101 	solicitação do atual Secretário de Saúde do Estado e que por este motivo seria 
102 tratado naquele momento. O conselheiro Emilson Piau tomou a palavra e 
103 	sugeriu que antes que se iniciasse o ponto de pauta Dr. Carlos Alberto e Dr. 
104 	Carlos Emanuel fizesse um apanhado do que até aquele momento já tinha sido 
105 	tratado nos encontros SESAB/FESF, para que os conselheiros se atualizassem 
106 	do panorama, no que foi atendido. Dr. Carlos Trindade informou que até o 
107 momento que teve um encontro com o secretário de saúde onde foi feita uma 
108 apresentação institucional sobre a FESF, da sua abrangência, de como é que 
loo estava a situação do contrato de programa deixando o secretário a par da 
110 situação crítica em que se encontrava a Fundação por conta da inadimplência 
111 da SESAB. Explicou que com o passar dos meses a SESAB vem apenas 
112 	repassando os valores da folha de pagamento sem os encargos, e a FESF vem 
113 honrando com o pagamento dos funcionários, porém com atrasos. Que 
114 justamente naquele dia da reunião é que a FESF tinha conseguido efetuar o 
ns pagamento dos funcionários. Que a fundação vem fazendo um enxugamento 
116 	natural, ou seja, os contratos de trabalho temporários não estão sendo 
117 	renovados, e que quase seiscentos trabalhadores temporários já foram 
118 dispensados. Em seguida Dr. Carlos Emanuel tomou a palavra para 
119 	complementar a fala de Dr. Carlos Trindade. Informou que ao chegar à SESAB 
120 tomou ciência da situação e foi apurado que desde dezembro de 2013 os 
121 	pagamentos referentes à Fundação não vinham sendo feitos com regularidade 
122 	e que na apuração feita por ele o contrato que a SESAB tem com a Fundação 
123 é maior do que a capacidade orçamentária da Secretaria e que esta situação 
124 havia colocado a FESF numa situação de vulnerabilidade uma vez que ela 
125 começava a ter um passivo temerário que poderia inviabilizar o seu 
126 funcionamento a qualquer momento. Que a estratégia desenhada naquele 
127 	momento foi criar um modo de sobrevivência onde se identificaria o passivo e 
128 	ficariam duas tarefas: o ajuste das contas e o redimensionamento do contrato. 
129 Que era nessa fase que eles estavam naquele momento. Que a ideia seria 
130 pegar o passivo que estava preocupando a todos e ver a melhor maneira de 
131 	quitar. Que todo o trabalho seria levado ao Secretário. E que só então, com o 
132 contrato redimensionando e reduzido e com o passivo ajustado para ser 
133 	negociado poderia se ter algo de concreto. Em seguida José Santana passou a 
134 explanar o ponto de Pauta 2 - Perspectivas FESF 2015. Explicou que o 
135 	objetivo da apresentação era resgatar o planejamento estratégico feito pela 
136 FESF no final de 2013,    para o período de 2014/2017, que contou com a 
137 	participação de trabalhadores da Fundação, que iria apresentar o cumprimento 
138 e situação deste. Em seguida apresentou o planejamento estratégico da 
139 	Fundação, explicando que a partir do planejamento a Fundação elegeu dois 
140 	grandes projetos que vão contribuir para o fortalecimento da regionalização da 
141 	saúde e padronização do trabalho e que são os carros chefes da Fundação: o 
142 	Apoio ao Desenvolvimento Regional com prioridade para a região do Baixo Sul, 
143 	onde está sendo realizado o projeto piloto em parceria com o Ministério da 
144 	Saúde e a Residência Médica Multiprofissional em Saúde, aprovado junto ao 
145 	MEC e ao Ministério da Saúde. Dr. Carlos Trindade explicou que sobre a 
146 	questão da carreira houve uma demanda do Ministério da Saúde por conta da 
147 	necessidade de se ter uma carreira 	cional contudo, se constatou ser 
148 	impossível, e a opção seriam carreiras gionais, em consequência disso a 
149 	FESF passou a ser referência ness- 	s ussões pela sua vasta experiência 
150 	no assunto. Além disso, a fundação 	• desenvolvido ações para legitimar o 
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151 	modelo jurídico das Fundações Estatais de Direito Privado e que como pioneira 
152 	no Brasil, foi protagonista da criação da Associação Nacional de Fundações' 
153 	Estatais de Saúde (ANFES), presidida pela FESF, na pessoa de Dr. Carlos 
154 	Trindade. Que a ANFES se encontra em dialogo constante com os deputados 
155 para aprovação da PL 92A/2007 — que aprova e regulamenta as Fundações. 
156 Dr. Carlos Trindade explicou que a FESF já foi provocada pelos órgãos de 
157 controle da Bahia e pela UPB e vem respondendo aos questionamentos e 
158 esclarecendo dúvidas sobre este novo modelo de Fundação. Informou que a 
159 ANFES estava planejando fazer um seminário nacional juntamente com o 
160 	Ministério da Saúde e Ministério do Planejamento, convidando o TCM-BA para 
161 	participar juntamente com outros órgãos de controle de outros estados do 
162 	Brasil. Dr. Carlos Emanuel questionou se a Fundação tinha alguma relação 
163 	COM o Ministério Público e Dr. Carlos Trindade respondeu que o Ministério 
164 	Público é o principal órgão curador da Fundação, que todas as atas eram 
165 submetidas à apreciação daquele órgão para depois serem registradas em 
166 	cartório. Dr. Carlos Emanuel pediu explicação sobre a formação da Fundação e 
167 	o Presidente do Conselho explicou que a FESF foi constituída por 69 
168 municípios baianos, com governança municipal, e que era uma Fundação 
169 	pública de direito privado. O Conselheiro Milton, representante da Secretaria de 
170 Administração do Estado da Bahia, esclareceu que a Constituição de 88 
171 	permite que existam dois tipos de fundações: de direito público e de direito 
172 	privado e que do ponto de vista objetivo a alternativa era ter fundação de direito 
173 	privado por que era mais célere nas ações e que as fundações de direito 
174 	público são engessadas. Que essa discussão vem desde o Decreto Lei 200/67 
175 	e que a alternativa é ter fundações públicas de direito privado. Dr. Carlos 
176 Emanuel perguntou ao conselheiro Milton de que maneira a SAEB percebia 
177 	essa ferramenta que era a FESF, se era interessante, se era eficiente, como a 
178 SAEB via a Fundação? O conselheiro informou que não houve ainda uma 
179 	avaliação institucional dessa estrutura por parte da SAEB. Dr. Carlos Emanuel 
180 	disse que achava de suma importância que esta avaliação fosse feita inclusive 
181 	para própria informação do governante maior que desconhece essa ferramenta 
182 de gestão importantíssima para a administração pública, evitando assim 
183 	informações distorcidas sobre o assunto. O Conselheiro Milton se colocou a 
184 	disposição para levar para SAEB esta solicitação. Dr. Carlos Emanuel enfatizou 
185 a importância na redução dos gastos previdenciários que a Fundação 
186 proporciona para o Estado e para os municípios, quando assume a realização 
187 dos serviços. Finalizando a apresentação José Santana explicou que a 
188 	Fundação está articulando o concurso público ainda este ano para que os 
189 trabalhadores temporários possam ser substituídos e que a Fundação se 
190 adequará às modificações de acordo com os serviços. Em seguida o 
191 	conselheiro Emilson Piau perguntou ao conselheiro Milton, representante da 
192 	SAEB, qual a avaliação pessoal dele a respeito da FESF tendo em vista que o 
193 	conselheiro estava no conselho desde o seu início. O Conselheiro Milton falou 
194 que sempre ficou muito impressionado com a capacidade da Fundação de se 
195 	reinventar em termos das práticas que eram realizadas. Por que na SAEB se 
196 	avalia as fundações pelas suas práticas. Que a Fundação tem a capacidade de 
197 	adequar sua estrutura administrativa de acordo com os serviços, que ela vai 
198 	angariando para o seu portifólio, a partir desse momento ela tem uma 
199 	velocidade de adaptar a sua estrutura 	tégia e isso foi feito na Fundação 
200 	em todos os pontos. A partir do • 	em que você cria uma Secretaria 
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2o1 	Executiva que vai trabalhar a questão dos projetos de planejamento e gestão 
202 também você demonstra essa preocupação e capacidade de se reinventar. O 
203 	Estado através da lei 3.804 já preocupado com isto e a partir do debate que 
204 vinha acontecendo desde 2009, ele cria as Assessorias de Planejamento e 
205 	Gestão. Na Fundação se tem a Secretaria Executiva onde você tem o escritório 
206 de projetos, tem avaliação de desempenho dos trabalhadores dentro de um 
207 	modelo próprio que não é um modelo alienígena, um modelo criado a partir de 
208 um debate das práticas de gestão que são próprias, peculiares dessa 
209 instituição e de seus problemas, eu digo que esse modelo realmente é um 
210 	modelo vitorioso, dentro das perspectivas do que foi colocado. Que as 
211 	dificuldades que estão tendo são provenientes do mundo externo e uma delas 
212 	é a instabilidade do próprio modelo do pacto federativo que coloca os 
213 	municípios refém (acrescenta atribuições a partir da Constituição de 88, e não 
214 	coloca a fatia do bolo extra para os profissionais que irão executar as 
215 demandas) e a concorrência dos programas do próprio governo. Que poderia 
216 	elencar mais ações vitoriosas da Fundação tipo o Espaço Virtual de diálogo 
217 COM os trabalhadores que também é uma prática de gestão que ajuda na 
218 	gestão dos trabalhadores que estão espalhados pela Bahia inteira. A presença 
219 de trabalhadores e usuários do SUS no seu Conselho Curador coloca a 
220 Fundação Estatal Saúde da Família como um modelo muito interessante de 
221 	gestão dentro do Estado. O conselheiro Piau se dirigiu ao conselheiro Carlos 
222 	Emanuel e disse que dentro de tudo que foi explanado pelo conselheiro Milton 
223 e demais conselheiros, achava que a Fundação poderia cumprir um papel 
224 interessante de ajuda nas ações que estão sendo previstas como estratégia 
225 	pelo Secretário de Saúde de policlínicas, atendimento, capitalização, central 
226 informatizada de marcação etc. Que achava que a Fundação já tem um 
227 	acumulo e uma estrutura que pode ir de encontro aos desejos da SESAB. Pode 
228 	ser que a Fundação venha ser um elemento que possa capitalizar alguma das 
229 	iniciativas da SESAB que possa estar vindo num zero conceitual, a Fundação 
230 	pode vir casar com essas iniciativas. A Fundação já tem uma estrutura 
231 	montada. Explicou que por isso tinha feito a pergunta direita ao colega e 
232 	conselheiro Milton sobre as suas impressões, enquanto técnico da SAEB, 
233 	porque ele está cuidando das Organizações Sociais, no âmbito do Estado, e 
234 tem informações ricas e de resultado. Dr Carlos Emanuel concordou com o 
235 	conselheiro Piau dizendo que era preciso desmistificar o que se tinha de 
236 conhecimento sobre a Fundação e fazer-se conhecer o que ela realmente era 
237 	porque ainda é uma icognita para alguns. Que era altamente adepto ao modelo 
238 	da Fundação que na verdade era trazer a agilidade da iniciativa privada para 
239 dentro do governo com mecanismos de controle governando sobre isso. Que 
240 era um modelo para ele que poderia ser usado principalmente na atenção 
241 	básica e na gestão hospitalar. Que citaria como exemplo o Hospital Roberto 
242 Santos que tem 85% terceirizado para milhões de empresas, empresas com 
243 	fins lucrativos e uma lógica empresarial ali dentro. Que a SESAB está se 
244 enganando achando que está fazendo gestão direta, não, está numa gestão 
245 	indireta e mal gerida. Que os conselheiros da Fundação precisavam levar a 
246 discussão para dentro do governo e desmistificar esse modelo que é o ideal 
247 	para se trazer agilidade para dentro do SUS. O presidente passou a palavra 
248 para a conselheira Layra que id 	ou-se como representante dos 
249 	trabalhadores e como tal gosta " 	ber como ficaria o futuro dos 
250 	trabalhadores que estavam ins 	 H. Além disso relatou sua angústia 
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251 	a cerca dos atrasos no recebimento do salário nos últimos meses, enfatizandà, 
252 que nunca antes a Fundação atrasou salário, que os trabalhadores antes 
253 	tinham uma certeza, que no final do mês receberiam o salário no último dia útil, 
254 	e que hoje a certeza é outra: que o salário vai atrazar. E como representante 
255 	desses trabalhadores precisa de respostas, inclusive para repassar. 
256 Dr. Carlos Emanuel respondeu que estava sendo estudada soluções para o 
257 problema. Que o que não podia era a SESAB continuar com um contrato que 
258 	não poderia honrar. Que a solução para os concursados seria a de permanecer 
259 	prestando o serviço nos hospitais através de um convênio de cooperação 
260 técnica até a FESF relocá-los em outros espaços. José Santana — Secretário 
261 	Executivo da Fundação explicou que a responsabilidade pelos funcionários 
262 	concursados era da Fundação que ao serem desmobilizados os serviços fará a 
263 relocação dos mesmos em outros serviços. Que a Fundação tem grande 
264 	responsabilidade com o plano de carreira dos seus funcionários. O presidente 
265 fez uma proposta de encaminhamento do COO fazer uma visita ao Secretário 
266 de Saúde do Estado. Dr. Carlos Trindade fez a sugestão de fazer a próxima 
267 	reunião do Conselho no gabinete do Secretário. O que foi aceito por todos. Dr. 
268 Carlos Emanuel ficou encarregado de levar a proposta para o Secretário e se 
269 	aceita marcar a data da reunião. Em seguida Dr Carlos Emanuel pediu o auxilio 
270 de José Santana na construção da proposta final da SESAB para a Fundação 
271 	no que refere ao redimencionamento do Contrato de Programa. Em seguida a 
272 	reunião foi encerrada. Assim, eu, Vielka Vieira Lins, lavrei a/fresente ata, que 
273 	será por mim e pelos senhores membros assinada, ,,,,és lida e aprovada. 
274 	Salvador, 13 de abril de 2015. Vielka Vieira Lins 	  
275 Conselheiros: 
276 	Fabiano Ribeiro dos Santos (Titular) 	  

277 	Katy Rodrigues Barcelos (Titular) 	  

278 	Mateus Reis Simões (Titular) 	 
279 	Emilson Gusmão Piau (Titular) 	 
280 	Layra Luzia Dias Mendonça (Titular 
281 	Fernando Antonio Maia da Silva (T ular) 	 
282 	Milton de Sousa Coelho Filho (Suplente) 	 
283 	Carlos Emanuel Rocha de Melo (Suplente) 
284 	Diretoria Executiva: 
285 	Carlos Alberto Trindade (Diretor Geral) 

EL 286 	Sandra Helena Pellegrino Marques (Diret 	
I) 	
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287 	José Santos Souza Santana (Secretário 	cutivo) " 
288 Convidados: 
289 	Leila Fraga Coutinho (Prowadora) 	  
290 	Vânia Priamo (DGS) 	  
291 	Leonardo Rangel Pinheiro (conselheiro suplente) 	  
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Mateus Reis Simões (Titular) 

Victor Emmanuel Maia (Titular) 
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Fernando Antônio Maia da Silva (Titular) 	 
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Isadora Oliveira Maia (Titular) 	  

Carlos Alberto Trindade 

Diretoria Executiva FESF: 

cLuL.9.s'? 
José Santos Souza Santana 

Sandra H. P. Marques 

Estevão Toffoli Rodrigues 

Convidados: 



MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DA BAHIA 

PROC. N° 206085/2016 (43/2016) 
ANÁLISE DE ATA 
INTERESSADA: FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMILIA 

PARECER 

A Fundação Estatal Saúde da Família solicitou a apreciação e aprovação 
da Ata de reunião ordinária do Conselho Curador (fls. 04/09) ocorrida no dia 13/04/2015, em 
que estiveram presentes: Fabiano Ribeiro dos Santos, Mateus Reis Simões, Layra Luzia Dias 
Mendonça, Fernanda Antônio Maia da Silva, Carlos Alberto Trindade, Sandra Helena 
Pellegrino Marques, José Santos Souza Santana, Kaati Rodrigues Barcelos, Fabio Vilas-Boas 
Pinto, Victor Emmanuel Maia, Emilson Gusmão Piau, Estevão Toffoli Rodrigues, Milton de 
Souza Coelho, Carlos Emanuel Rocha de Melo, além dos seguintes convidados: Leila Fraga , 
Coutinho, Vania Priamo, Leonardo Rangel Pinheiro, para tratar dos seguintes assuntos: 1) 
posse dos novos Conselheiros representantes da SESAB; 2) perspectivas FESF 2015. 

Foram empossados na reunião os seguintes conselheiros: FABIO VILAS 
BOAS, ROBERTO JOSÉ DA S. BADARÓ (suplente), CARLOS EMANUEL ROCHA DE 
MELO (2° suplente); MATEUS REIS SIMÕES, FERNANDO MÁRIO DAL,TRO JR. 
(suplente), LUIZ EUGENIO PORTELA FERNANDES ,(20  suplente). 

Em ato contínuo, foram debatidas as perspectivas da FESF para 2015, cujo 
objetivo foi resgatar o Planejamento Estratégico feito pela Fundação no final de 2013, para o 
período de 2014/2017, em que se destacam dois projetos que vão contribuir para o 
fortalecimento da regionalização da saiicle, principalmente na região do Baixo Sul, 'através do 
projeto piloto: Residência Medica Multiprofissional em Saúde e a padronização do trabalho, 
que são carros chefes da Fundação. 

Em face do exposto, observando-se o cumprimento das disposições legais e 
estatutárias pertinentes à matéria, aprova-se a Ata. de fls. 04/09, a fim de que seja averbada no 
cartório competente para o Oficio dó Registro Civil das Pessoas Jurídicas desta Comarca 

Salvador, 14 de outuíiro de 2016. 

LUIZ EUGE O FON 	MIRANDA 
Promotor de Justiça 

THIAGO EINE i 	• NTOS CARDOSO 
Estagiário de Direito 	• 
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