
Ata da 66 Reunião Ordinária 1 2016 
Conselho Curador da Fundação Estatal Saúde da Família (FESF) 

Aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, 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), José Antônio Chagouri Ocke (Titular), 
Domilene Borges Costa (Titular), Luciano Ferreira da Mota (Titular), Jamara Carneiro 
de Carvalho (Titular), Nadson Oliveira Falcão (Titular), Cássio André Garcia (Titular), 
Cláudio Ramos Peixoto (Titular), Layra Luzia Cunha Mota (Titular), Fernando Antônio 
Maia da Silva (Titular), dos membros da FESFSUS: Carlos Alberto Trindade 
(Diretor Geral), José Santos Souza Santana (SECEX), Leila Fraga Coutinho 
(PROJUR), Marcel Leandro Rios Matos Sobrinho (Controladoria), Alisson 
Sousa (Chefia de Gabinete), Vielka Lins (DGS). Às quatorze horas, passada a 
lista de presença anexa, aprovada a ata da reunião anterior e apresentada a pauta do 
dia composta por: Pauta 1 - Discussão da presidência COC, conforme estatuto; O que 
ocorrer. Presidente Fabiano deu início à reunião dando posse a representante da 
Casa Civil, Roberta Fonseca Sampaio, e explicou que o conselheiro lvonildo Bastos 
Dourado, representante da SESAB não teria necessidade de tomar posse tendo em 
vista que o mesmo apenas estava substituindo a titularidade, ficando como nova 
formação dos representantes da SESAB: Ivonildo Bastos Dourado (Titular), Nadson 
Falcão (Suplente); Cássio Andre Garcia (Titular), Cristiano Sóster (Suplente). Em 
seguida deu as boas-vindas à conselheira Roberta dizendo que era um prazer tê-la 
com membro do Conselho Curador e que era importantíssima a reposição dos 
representantes do Governo que inclusive as representações anteriores foram sempre 
muito ativas mesmo sendo difícil por conta da quantidade de compromissos que 
agradecia a presença da mesma na reunião. A conselheira Roberta se apresentou 
dizendo que era enfermeira sanitarista que estava na Casa Civil há quatro anos, mas 
que estava no Governo desde 2007, no governo Jaques Wagner. Que era uma 
decisão de Governo que ela fizesse parte do Conselho Curador da Fundação Estatal, 
tendo em vista a importância que a FESF tinha dentro do Governo do Estado. Que a 
mudança da representação do governo foi decidida nas últimas reuniões que o 
Governador teve com a Fundação Estatal e que por isso ela estava ali à disposição 
para ajudar como parceira da FESF. Que conhecia a FESF desde a sua criação e que 
estava no Governo desde a sua formulação, nas primeiras discussões com a PGE. Em 
seguida, o presidente Fabiano, passou a palavra para o conselheiro Cássio que disse 
ter sido uma grande surpresa encontrar Roberta ali, que a mesma tinha sido muito 
humilde em dizer que era apenas uma enfermeira, pois ela era uma enfermeira 
sanitarista sua contemporânea no Instituto de Saúde Coletiva - ISQ e que todos 
sabiam que era uma pessoa que conhecia muito de saúde pública e que esteve no 
ISQ boa parte da sua vida e que sabia que ela poderia ajudar bastante e que a 
escolha não tinha sido casual. Em seguida deu as boas vindas à nova conselheira. 
Doutor Carlos Trindade, diretor da Fundação Estatal, deu as boas vindas à conselheira 
Roberta e que sabia que de fato ela poderia contribuir bastante com o Conselho que 
estava num processo de renovação e num momento muito importante de recolocação, 
de reafirmação do seu papel que era muito importante para o SUS da Bahia. Que a 
chegada da conselheira iria contribuir bastante nesse debate. O Presidente informou 
que tinha ali duas situações que seriam do O que ocorre, mas que gostaria de colocar 
logo antes de entrar na pauta da reunião. Uma era a situação da conselheira 
representante dos municípios, Jamara Carneiro de Carvalho, Secretária Municipal de 
Saúde de Senhor do Bonfim, que tinha sido exonerada do cargo e que por conta disso 
estava perdendo a condição de ser me 
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placa para o ex-conselheiro do COC e presidente do Conselho Estadual de Saúde, 
Ricardo Luiz Dias Mendonça em reconhecimento pelos serviços prestados à 
Fundação enquanto era conselheiro. O conselheiro Ricardo agradeceu a placa e disse 
que naquele momento estava ali na condição de convidado e que tinha acabado de ter 
as eleição do Conselho Estadual de Saúde, na semana anterior e que o Conselho 
Estadual de Saúde iria enviar ofício para o COC informando a nova representatividade 
do Conselho Estadual. O Presidente pediu aos presentes que se apresentassem para 
a nova conselheira no que foi atendido por todos. Em seguida deu início à pauta única. 
Doutor Marcel Sobrinho pediu licença ao presidente para que pudesse registrar a 
presença de Doutor Fernando Daltro da SESAB. A conselheira suplente Stela 
aproveitou a oportunidade para apresentar a senhora lsadora Ribeiro, dizendo que a 
mesma era consultora do COSEMS. Explicou que a mesma foi contratada pelo 
COSEMS para dar apoio consultivo ao Conselho Interfederativo da Fundação Estatal. 
O presidente deu inicio ao primeiro ponto de pauta: Discussão da Presidência do 
Conselho Curador. Iniciou a discussão informando que em relação ao ponto de pauta 
tinha conversado com a conselheira Isadora, na reunião do COSEMS, ha quinze dias 
atrás sobre a observação de que para ser elegível na condição de Presidente do 
Conselho Curador tem que ser município e instituidor ou representante da SESAB e 
que tinha passado despercebida por todos. Explicou que esse Regimento foi publicado 
em 2012 e que quando assumiu a presidência do Conselho Curador era Secretário de 
Saúde, no município de Vera Cruz. Que naquele momento da sua eleição o seu 
município era instituidor e contratante e que na transição do presidente do Conselho, 
Antônio Carlos Magalhães ele foi eleito e que quando mudou o Regimento ele já 
estava na condição de Presidente e não se atentou que deveria rever essa situação ou 
abrir uma nova eleição. Que depois que saiu de Vera Cruz foi para Dias d'Ávila e 
indicado pelo COSEMS, como seu representantes. Que por conta disso não estava 
mais elegível. Que naquele momento renunciaria a presidência porque queria resolver 
o problema de não ir de encontro ao Regimento Interno do COC, com a ressalva de 
que o Regimento precisava ser revisto. O Conselheiro José Antônio disse que foi 
solicitado, via email, a mudança de pauta e que a pauta não tinha sido alterada e que 
queria que fosse feita naquele momento a substituição do presidente. A procuradora 
da Fundação Estatal, Dra. Leila Fraga, informou ao Conselheiro José Antônio que 
quando ele dizia que tinha encaminhado um pedido de reconsideração tinha-se que 
voltar para o Regimento Interno que estabelece as regras do Conselho Curador e que 
diz que esta solicitação de mudança de pauta teria que ter sido feita ao presidente do 
Conselho. Informou que até aquele momento nenhuma correspondência do Conselho 
Interfederativo tinha chegado à presidência do Conselho Curador informando quem 
são os Presidente e Vice-presidente do Conselho interfederativo, nem a ata da reunião 
que os instituiu juntamente com a lista de presença da reunião. Que mudanças na 
pauta do Conselho Curador da FESF tinha que ser solicitadas sob os trâmites que já 
estavam estabelecidos no Regimento Interno e Estatuto da Fundação. O secretário de 
saúde de Ilhéus parabenizou o presidente do Conselho Curador pela atitude que tava 
tomando em reconhecer que estava irregular e o Presidente Fabiano informou ao 
conselheiro que ele não estava irregular, que na verdade no momento em que ele foi 
eleito ele estava elegível e que continuava no cargo porque até então não tiveram 
novas eleições. O presidente Fabiano passou a palavra para a conselheira Roberta, 
representante da Casa Civil, disse que enquanto representante do Conselho Curador 
gostaria de fazer um pedido à mesa. Que, segundo o Estatuto da Fundação Estatal a 
composição do Conselho Curador teria que ter quatro representantes dos municípios 
que fossem contratante e instituidor e que gostaria de pedir a mesa que avaliasse a 
regularidade de todos os quatro representantes que estavam ali e ver de uma maneira 
abrangente a regularidade de todos os membros do Conselho. Que o Conselho 
interfederativo só poderiam eleger mu 'pios para participarem do Conselho Curador 
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113 	eram os representantes da SESAB. O conselheiro Cássio tomou a palavra e disse que 
114 	tinha ali uma questão que foi colocada e que estava bem clara que era a intenção da 
115 	legalidade da presidência do Conselho Curador. Explicou que não foi apenas o 
116 	presidente Fabiano quem não se deu conta do equívoco e sim todos os membros do 
117 	Conselho. Que deveria ser iniciado um processo de renovação colocando as coisas 
118 	nos seus devidos lugares e que uma dessas primeiras coisas eram as questões 
119 	relacionadas à presidência e que sabia que todos queriam que as coisas começassem 
120 	de uma forma legal. Teria que ver quais os ritos legais para o processo eleitoral, se 
121 	esse rito era viável juridicamente. Que o COC não poderia ficar sem presidência tendo 
122 	em vista a necessidade de deliberações futuras e o Conselho poderia ficar impedido 
123 	de fazê-lo. Que o que estava colocando era se houvesse necessidade de fazer uma 
124 	eleição naquele momento dentro de um jeito legal, avaliando tudo que já foi colocado 
125 	que não opinião dele poderia ser instalado o processo eleitoral, mas se não houvesse 
126 	condições legais disso acontecer se seguiria os ritos legais para se fazer uma nova 
127 	eleição. Que eram aqueles os dois encaminhamentos que ele estava propondo no 
128 	momento para mesa. O presidente passou a palavra para o conselheiro Luciano Mota, 
129 	representante do município de Prado. O conselheiro Luciano tomou a palavra e disse 
130 	que de acordo com o regimento do Conselho Curador da FESF, no Art. 59 e Art. 60 a 
131 	partir do momento que um conselheiro muda de município e este não é município 
132 	instituidor ele deixa de ser elegível. Que na reunião anterior os conselheiros 
133 	representantes dos municípios pediram para conhecer melhor a Fundação e que o 
134 	ônus todo era dos 68 municípios instituidores e que a presidência e vice-presidência 
135 	teriam que ser indicadas pelo Conselho Interfederativo e que tinha que ser definido ali 
136 	naquele momento e que era um assunto que não poderia se estar protelando. A 
137 	conselheira Roberta disse ao conselheiro que não tinha entendido a fala dele e ele 
138 	respondeu que quando ela colocou que os municípios só poderiam ser eleitos se 
139 	fossem contratantes e instituidores ele discordava e a conselheira Roberta explicou 
140 	para ele que ela não colocou ela leu o que estava no Art. 6 do Estatuto da FESF. O 
141 	conselheiro falou que a FESF não tinha serviços oferecidos aos municípios e que o 
142 	serviço de saúde da família da Fundação não estava sendo oferecido. Que 
143 	concordava com o conselheiro Cássio que queria definir naquele momento o assunto 
144 	para poder dar uma continuidade e tentar legalizar o mais rápido possível aquela 
145 	questão do Conselho. A conselheira suplente representante do COSEMS, senhora 
146 	Stella disse que era importante a fala do presidente Fabiano porquê a indicação dele 
147 	vinha do COSEMS e que todos ali tinham culpa que a culpa não era só do presidente 
148 	Fabiano. Que achava muito importante a renúncia do presidente Fabiano porque 
149 	qualquer ato a partir daquele momento se tornaria inválido e dirigiu a palavra à 
150 	conselheira Roberta dizendo que era importante colocar que tinham 69 municípios 
151 	instituidores e que o COSEMS se preocupava com eles. Que desde o começo 
152 	acompanhou a evolução da Fundação Estatal assim como algumas outras pessoas ali 
153 	presentes e que naquele momento os serviços da FESF não eram mais importantes 
154 	para esses municípios. Que a Fundação só tinha importância para os municípios 
155 	através do Governo do Estado e que a FESF era inviável para os municípios e que 
156 	além disso, tinha contrato de municípios encerrando por problemas de regularidade 
157 fiscal quem impediam a contratação com a Fundação. Que admitia que o COSEMS 
158 	tinha se afastado muito da Fundação, inclusive deixando Fabiano muito tempo 
159 	sozinho. Que no dia seguinte teria reunião do COSEMS. Que ela entendia que teria 
160 	que ser apenas município instituidor e não municípios que fossem instituidores e 
161 	contratantes os municípios elegíveis para a presidência e vice, porque dos quatro 
162 	municípios que estavam compondo aquela mesa nenhum era contratado apenas 
163 	instituidor. Perguntou se teria também que ser destituída aquela formação para que 
164 	outra formação fosse feita. A conselheira Roberta informou à conselheira suplente 
165 	Stela de que o Estatuto da Fundação era 	o no entendimento de todos e da lei. 
166 	A conselheira Stela então disse que 	se soberano teriam que ser revistos 
167 	todos os atos que o Conselho exe 	 12, porque no seu entendimento o 
168 	conselheiro Fabiano estava 	 idência. A conselheira Roberta respondeu 
169 	que se aquela era uma 	5 	sa precisava discutir então que ela achava • 
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170 	importante sim que fosse discutido. E que se a conselheira Stela estava trazendo uma 
171 	questão estatutária para ser discutida que era a saída do presidente do Conselho 
172 	Curador achava que precisava ver a coerência do que estava sendo trazido para 
173 	mesa. Que estava se discutindo ali uma questão estatutária para saída de um 
174 	presidente. Que ela, naquele momento, estava trazendo um elemento estatutário para 
175 	discutir a regularidade de todos os membros do Conselho e que gostaria de escutar os 
176 	conselheiros para se discutir um cenário de irregularidade geral. A conselheira Stela 
177 	disse que gostaria que constasse em ata que estava colocando ali a sua preocupação 
178 	com e sessenta e nove municípios instituidores da FESF que são responsáveis pela 
179 	Fundação. A conselheira Roberta voltou a explicar à conselheira Stela de que estava 
180 tratando de uma questão estatutária, onde existiam irregularidades nas 
181 	representações dos Municípios, e que aquele assunto teria que ser sanado. Que o 
182 	assunto deveria ser tratado com todos os pesos e medidas para todos os participantes 
183 	do Conselho. Que tinha ouvido do presidente Fabiano que ele não tem disposição de 
184 	continuar de forma irregular na presidência do Conselho Curador desde o que o 
185 	Estatuto está colocando em xeque a irregularidade dele então que se discutisse de 
186 	maneira absoluta e não pela metade. Que a fala do conselheiro Luciano tinha trazido 
187 	um elemento novo que a preocupou que eram os contratos inviáveis com os 
188 	municípios, mas que entendia que a pauta naquele momento era única e não caberia 
189 	naquele momento a discussão e sim a discussão da eleição para presidente do 
190 	Conselho Curador, diante do cenário de regularidade absoluta em que se encontrava o 
191 	Conselho. A conselheira Stela que estava anteriormente com a palavra pediu para 
192 	finalizar fazendo alguns encaminhamentos. Disse que diante de todo aquele cenário 
193 	tinha que agilizar a situação por que o Conselho não poderia parar e que sugeria à 
194 	mesa o seguinte encaminhamento: resolver logo ali a questão da presidência do 
195 	Conselho enquanto se faria um estudo a respeito do Estatuto e do ajuste do 
196 	Regimento Interno. O presidente Fabiano passou a palavra para Dr. José Santana que 
197 	disse que antes de entrar no mérito da pauta achava que era fundamental todos 
198 	atentarem para a situação do conselheiro Fabiano no Conselho. Que o presidente 
199 	Fabiano estava desde o início da Fundação Estatal e agora já estava no segundo 
200 	mandato. Que sempre foi extremamente dedicado à Fundação, sempre trabalhou com 
201 	seriedade num momento em que ninguém queria assumir o papel de Presidente do 
202 	Conselho. Que estava presente, inclusive, nos momentos em que os municípios não 
203 	estavam presentes na Fundação. Que o trabalho ali não era remunerado, todos 
204 	sabiam e que para os que não sabiam que ficassem sabendo. Que Fabiano estava ali 
205 	aquele tempo todo trabalhando com seriedade e que as pessoas ali tinham que ter 
206 	bastante cuidado quando falassem da questão da presidência de Fabiano por que 
207 	estava parecendo que ele estava agindo de má fé ou qualquer outro tipo de coisa. Que 
208 	a primeira questão era valorizar o trabalho excelente que Fabiano fez durante todo 
209 	esse tempo que esteve na presidência do Conselho Curador e que achava que as 
210 	pessoas tinham que ter cuidado na hora que fossem falar a respeito do assunto e que 
211 	ficava parecendo que o Conselho, naquele momento, estava querendo expulsar o 
212 	presidente Fabiano por um detalhe que está no Regimento Interno e que passou 
213 	despercebido por todos. Em seguida explicou que o Conselho Curador sempre 
214 	trabalhou fazendo as discussões e sempre se conseguiu chegar a um consenso e que 
215 	não conseguia lembrar em nenhum momento que alguma pauta teve que ir para 
216 	votação. Que os conselheiros mais antigos podiam confirmar. Que nunca tinha sido 
217 	questionado a forma como Fabiano conduzia as reuniões mesmo porque a única 
218 	prerrogativa do presidente era conduzir a pauta e que era a primeira vez que se estava 
219 	questionando uma pauta da reunião do Conselho. Que nunca foi questionado a 
220 condução do Conselho, que todos os seus membros sempre estiveram em sua 
221 	legalidade e que aquele Conselho, em momento algum, esteve irregular e que se 
222 	alguma coisa tinha que ser reparada 	uele momento era uma situação de 
223 	irregularidade da presidência, mas 	nhum momento aquela presidência tinha 
224 	sido questionada e nem alguém 	 mir a presidência no lugar de Fabiano, 
225 	muito pelo contrário, 	 j 	fe achava que dali para trás não tinha nada 
226 	que questionasse a_ 	 ença de Fabiano no Conselho e que tinha qu 



227 	se ter muito cuidado na hora de fazer discussões ali naquele espaço. Que era muito 
228 	bem-vindo o interesse dos Municípios principalmente pelo objeto da Fundação que era 
229 	Saúde da Família, entretanto foi feita num formato em que os municípios não 
230 	conseguiam arcar e por conta disso os contratos foram ficando inadimplentes. Que 
231 	esses municípios tinham uma inadimplência de mais de 25 milhões com a Fundação e 
232 	esse modelo de contrato foi ficando insustentável e não se conseguiu a partir de então 
233 	ter mais contratos com os municípios e agora nem que a Fundação quisesse porque 
234 	estava com a situação fiscal irregular. Que a Fundação naquele momento não tinha 
235 	certidão negativa e os municípios não poderiam contrata-la. Explicou que aquela 
236 	situação se dava devido ao alto nível de inadimplência e que o assunto tinha sido 
237 	exposto na última reunião do Conselho Curador com a presença de todos que 
238 	estavam ali. Que os municípios tinha um débito de mais de 25 milhões, a SESAB 
239 	tinha um débito de mais de 40 milhões e ainda em auditoria e a Fundação tinha um 
240 	débito de cerca de 20 milhões de INSS e FGTS. Que a Fundação tinha muito a pagar, 
241 	entretanto tinha mais do triplo a receber. Que a situação fiscal da Fundação iria ser 
242 	resolvida quando os contratantes chegassem a um entendimento de que precisavam 
243 	chegar a um acordo e pagar pelo menos parte daquilo que deviam para que a 
244 	Fundação pudesse regularizar a sua situação. Explicou que se fosse para o ponto da 
245 	legalidade estava questionando ali a não entrega de documento oficial informando os 
246 	novos representantes do Conselho Interfederativo. Que em momento algum foi 
247 	questionado o assunto porque era interesse da FESF que os representantes dos 
248 	municípios fizessem sua participação na formação do Conselho Curador. Que achava 
249 	que tinha que se ter calma e cautela na hora de questionar a legitimidade de um 
250 	membro apenas com base na reunião do Conselho ou com base no Estatuto. Que o 
251 	Estatuto da Fundação, para ele, já estava necessitando de diversas alterações 
252 	estando defasado, porque a realidade da Fundação tinha mudando e que o Conselho 
253 	tinha que puxar uma discussão sobre o assunto. Que a questão dos municípios 
254 	contratantes e instituidores já não dava condições de fazer uma votação porque os 
255 	municípios já não eram mais contratantes. Que tinha um encaminhamento diverso 
256 	para fazer. Que diante daquele cenário de transição, de eleição Municipal, alguns 
257 	municípios mudariam todo o contexto a partir do próximo ano, vindo novos secretários 
258 	para assumir as cadeiras do Conselho e que por conta disso achava que deveria se 
259 	aproveitar aquela configuração do momento que estava posta, com a participação dos 
260 	Municípios, com participação do Governo e participação da SESAB, com todo o 
261 	Conselho ali, faltando apenas a representação das universidades que já iria ser 
262 	indicada brevemente, que se deveria levantar uma discussão sobre Estatuto e se fazer 
263 	a condução do Conselho Curador ou revezando entre os conselheiros que poderiam ir 
264 	conduzindo a reunião ou que poderia também eleger o representante da SESAB, que 
265 	era naquele momento a única contratante da Fundação e em condições legais, 
266 	estatutariamente falando, para assumir a presidência. Que os encaminhamentos 
267 	poderiam ser feitos e só não acha que seria sensato usar o Regimento do Conselho 
268 	para excluir o papel das pessoas naquele Conselho. Que todos estavam vendo que o 
269 	Conselho, naquele momento, estava carente, com as irregularidades por conta do 
270 	processo de mudança pelo qual a Fundação passou. Que o encaminhamento que ele 
271 	sugeria era resolver a questão, levantar uma discussão sobre Estatuto sem 
272 	necessariamente fazer o processo legal de eleição, até porque o Conselho naquele 
273 	momento não estava em condição estatutária de fazê-lo, ou que a presidência fosse 
274 	rotativa ou que a SESAB assumisse a presidência ou alguma coisa desse tipo. Em 
275 	seguida o presidente do Conselho passou a palavra para a conselheira Lídia. A 
276 	conselheira iniciou sua fala dizendo que estava abismada como representante dos 
277 	trabalhadores e acima de tudo como empregada da Fundação por tudo aquilo que ela 
278 	estava ouvindo ali. Que na última reunião do COC tinha ouvido de alguns 
279 	representantes dos municípios que ele ão conheciam a Fundação e que gostariam 
280 	de conhecer e que ali naquele mo 	de repente, ela estava ouvindo se falar em 
281 	troca de Presidência, na solicita .-o d 	r uma nova reunião para escolher um novo  
282 	presidente, e que ficava a ,,,,(wrot  nquanto empregada daquela instituição, porque 
283 	em momento algu!", - 	, .1 • q e as pessoas estavam querendo ali discutiu o 
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284 	que era melhor para a Instituição. Que pedia desculpas aos senhores presentes, mas 
285 	que para ela parecia que ela estava presenciando uma disputa de poder. Que 
286 	entendia que aquele espaço do Conselho não era aquele e sim o intuito coletivo onde 
287 	deveria se prevalecer o que fosse melhor para a Instituição FESF e que ela estava 
288 	ouvindo falar muito dos municípios instituidores, mas perguntava, quantos destes 
289 	municípios estão em débito com a Fundação? Que quando ela entrou na Fundação, a 
290 	mesma quase tinha fechado porque estava com muitos municípios inadimplentes e 
291 	que aquele assunto também deveria ser levantado. Que se o Estatuto não estava em 
292 	conformidade, tudo bem, era só rever e consertar o Estatuto, retificando o que estava 
293 	errado o que não estava. Que ficava alarmada que depois de apenas uma reunião 
294 	onde os municípios instituidores tomaram posse e hoje eles já estavam discutindo, 
295 	com a rapidez absurda a eleição de uma nova presidência. Que como Dr. José 
296 	Santana tinha falado, a Fundação estava passando por dificuldades e que não sabia 
297 	se os representantes dos municípios tinham conhecimento do assunto de que há uns 
298 	dois meses atrás a Fundação iria fechar, então que tem que se levar em consideração 
299 	tudo isso e não apenas a presidência da Fundação. Que valia ressaltar, também, que 
300 	aquele era o espaço mais importante da Fundação, o espaço de ordem maior da 
301 	Fundação, porque era o seu espaço deliberativo e que era espaço para se ficar 
302 	discutindo o que é que vai ser melhor para o "meu Município" ou o que era melhor 
303 	para o "meu ego" e sim o que era melhor para Fundação. O presidente do Conselho, 
304 	Fabiano, tomou a palavra e disse que gostaria de esclarecer algumas coisas. Que ele 
305 	não estava irregular dentro do COC. Que quando foi eleito presidente ele estava 
306 	elegível pelo Estatuto pois era secretário municipal de saúde, representante no 
307 	Conselho Curador daquele município instituidor e contratante. Que ainda naquele 
308 	município foi eleito representante do COSEMS. Que gostaria de esclarecer que a 
309 	deliberação que instituiu o Regimento do COC foi feita depois da sua eleição. Que a 
310 	sua renúncia era decisão pessoal pois não queria ficar irregular diante do Regimento 
311 	Interno. Que a condição dele anterior não era irregular que o que aconteceu foi uma 
312 	desatenção, e que quando ele foi indicado pelo COSEMS, para o Conselho Curador, 
313 	ele já era Presidente do Conselho Curador. Que o que dava condição a ele de ser 
314 	representante do COSEMS, era a de ser secretário municipal de saúde e que no 
315 	momento em que foi indicado como representante do COSEMS ele era secretário de 
316 	saúde do município de Vera Cruz, instituidor e contratante da Fundação. Que saiu do 
317 	município de Vera Cruz em 2013, mas foi eleito presidente do COC anteriormente e 
318 	que esta eleição o tornava regular e elegível. Que não queria mais continuar á frente 
319 	do Conselho Curador para regularizar a situação e não porque estivesse irregular, 
320 	reforçando que naquela época não existia Regimento e que o mesmo foi feito em 2012 
321 	e ele ainda era secretário municipal de saúde Vera Cruz. Que se tiver uma nova 
322 	eleição ai sim ele estará ilegível. O conselheiro do município de Ilhéus interrompeu a 
323 	fala do presidente dizendo que para definir se o presidente estava irregular ou não 
324 	deveria se chamar o Ministério Público. O Diretor Geral da Fundação Estatal, Dr. 
325 	Carlos Trindade pediu ao secretário representante do município de Ilhéus que se 
326 	ativesse dentro da ordem das inscrições porque o mesmo estava tumultuando a 
327 	reunião. O diretor-geral explicou que todas as atas e todas as publicações da 
328 	Fundação Estatal são registradas no Ministério Público e por ele avaliadas e depois 
329 	protocoladas em cartório que se passou alguma coisa passou despercebida pela 
330 	Fundação Estatal certamente também passou pelo Ministério Público. Que não 
331 	precisava ninguém falar alto nem tumultuar por que isso não iria resolver o problema 
332 	que por uma questão de ordem estava pedindo a mesa que se mantivesse tranquila e 
333 	pediu ao presidente Fabiano que prosseguisse com a reunião. A conselheira suplente 
334 	Stela, representante do COSEMS, disse que a discussão não precisava acontecer da 
335 	maneira que estava acontecendo pediu ao conselheiro representante do município de 
336 	Ilhéus de que não precisava mais recorrer 	ele assunto da legalidade, pois estava 
337 	tumultuando o desenvolvimento os tra 	O presidente do Conselho informou que 
338 	tinha voltado a tocar no assunto as duas falas recorrentes do secretário 
339 	José Antônio e do secre 54,0;t:_to,)  zendo que ele estava irregular. Que a fala da 
340 	representante dos •  jz„:1 	: • ido emblemática e que deveria ser levada em - 
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341 	consideração que aquilo nunca tinha acontecido no Conselho Curador que até aquele 
342 	momento o Conselho Curador foi conduzido por ele e nunca tiveram nenhum problema 
343 	em relação ao Conselho, nem com as representações díspares de representante dos 
344 	movimentos sociais, do Governo do Estado ou da SESAB, dos trabalhadores e que 
345 	nunca tinha acontecido uma questão igual àquela que estava acontecendo. Que 
346 	aparecia "os Iluminados" e que a partir dos "iluminados" passava-se a ter problemas. 
347 	Que não estava querendo entrar naquele mérito, mas era a segunda vez que ele era 
348 	tratado com rispidez dentro do Conselho Curador, sem necessidade nenhuma, porque 
349 	ele nunca tinha tratado ninguém com rispidez e que não se conduzia dessa forma. 
350 	Que sabia que ali dentro do Conselho Curador tinham pessoas sensatas que 
351 	compreendiam o seu papel e a responsabilidade da sua representação. Em seguida o 
352 	presidente passou a palavra para o conselheiro lvonildo representante da Secretaria 
353 	de Saúde. O conselheiro lvonildo iniciou sua fala dizendo que queria fazer um 
354 	encaminhamento: avaliar qual a legalidade que se tinha ali naquele momento para que 
355 	o Conselho não ficasse acéfalo de Presidente e efetivamente não pudesse tomar 
356 	nenhuma decisão. Que se reportando um pouco a fala de Doutor José Santana e se 
357 	reportando ao Estatuto que colocava de forma bem clara ou município instituidor ou 
358 	contratante ou Secretaria de Saúde, se o Conselho não poderia ficar acéfalo de 
359 	Presidente e a SESAB reunia legitimamente as condições de assumir o Conselho, ele 
360 	propunha que mesmo que de forma provisória, até se resolver as questões 
361 	estatutárias e regimentais que a secretaria de saúde assumisse a presidência do 
362 Conselho, na figura do Conselheiro Cássio Garcia. Que aquele era o seu 
363 	encaminhamento. Doutor Marcel, Controlador da Fundação, pediu uma questão de 
364 	ordem e disse que para ajudar no encaminhamento tanto da fala de Cássio, quanto da 
365 	fala de lvanildo que também o Regimento e o Estatuto deliberam sobre a possibilidade 
366 	de ser convocada reunião extraordinária no prazo de 24 horas para aquelas decisões. 
367 	O presidente passou a palavra para o conselheiro Ricardo, presidente do Conselho 
368 	Estadual de Saúde. Sr. Ricardo iniciou sua fala dizendo que gostaria de parabenizar o 
369 	conselheiro Fabiano, presidente do COC, pela sua conduta enquanto esteve à frente 
370 	da presidência, parabeniza-lo pela sabedoria em que estava se colocando em relação 
371 	a se fazer uma nova eleição, mas que queria chamar atenção sobre o seguinte: o 
372 	Estatuto no artigo 71, parágrafo segundo diz que as reuniões extraordinárias poderiam 
373 	ser realizadas quando um assunto de relevância exigisse e seriam convocadas, pelo 
374 	presidente ou pelo menos metade dos membros do Conselho, com antecedência 
375 	mínima de 24 horas. Que estava posto que não era prerrogativa só do presidente 
376 	convocar ou alterar pauta. Que queria lembrar a todos que a Fundação era fiscalizada 
377 	pelo Ministério Público e que seria ruim demais os conselheiros passarem um assunto 
378 	para o Ministério Público, assinando assim a incompetência em resolver seus próprios 
379 	problemas. Que ele queria estar ali sim discutindo com o Ministério Público, mas que o 
380 	Conselho Curador tinha capacidade de chegar a um consenso. Que sempre foi a favor 
381 	da reforma do Estatuto e que concordava com a fala do conselheiro lvonildo quando o 
382 	mesmo colocou a situação que era preciso se fazer o processo transitório até para que 
383 	não se tivesse, no futuro, um Conselho dividido e para que não se tivesse conflitos 
384 	porque isso era muito ruim principalmente naquele momento em que se vivia no país o 
385 	enfraquecimento do Sistema Único de Saúde e escassez de recursos. Que ele 
386 	representava ali o controle social e os usuários e que tinha uma preocupação muito 
387 	grande. Que esteve no Conselho Curador com a presidência da Cut para lutar pela 
388 	manutenção dos trabalhadores e que não gostaria de ver ali discussões de quem vai 
389 	comandar no Conselho Curador, porque quem iria comandar iria meramente conduzir 
390 	as reuniões, porque aquele ali era um órgão colegiado que tinha votação e que 
391 	aquelas pessoas que estavam ali precisavam sair dali com essa maturidade. Que 
392 	comungava com a proposta do Conselheiro lvonildo para se fazer um processo com 
393 	prazo para fazer eleição, com parecer jurídico, com uma comissão eleitoral. Que 
394 	achava uma falha do Estatuto só 	ondições de ocupar a presidência apenas para- 
395 	os municípios instituidores/con 	e representantes da SESAB que achava que a 
396 	partir do momento que 	
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398 	qualidade de convidado e não iria poder votar, mas que concordava em colocar o 
399 	conselheiro Cássio, representante da Secretaria de Saúde, para assumir interinamente 
400 	na presidência, dando oportunidade para o Governo e a Secretaria de Saúde dizer 
401 	para que veio, num momento tão delicado pelo qual a Fundação estava passando. 
402 	Presidente passou a palavra para o diretor Carlos Trindade, que disse que gostaria de 
403 	fazer algumas observações iniciais: que estava há quatro anos na Fundação, no 
404 	primeiro ano do segundo mandato e que no próximo ano encerraria o seu segundo 
405 	mandato. Que nestes quatro anos a Fundação já passou por várias situações como já 
406 	tinha sido falado por várias pessoas e que estes vários momentos se deram 
407 	principalmente pela novidade de se ter uma Fundação que era estatal, que era 
408 	instituída por municípios, que era instituída pelo Estado, que tinha um Conselho 
409 	Interfederativo, que tinha um Conselho Curador multi representado e que todas essas 
410 	condições fizeram com que a Fundação passasse por vários momentos onde foi se 
411 	ajustando e ganhando um formato. Que a Fundação é o que é hoje pela vivência que 
412 	ela teve esse tempo todo. Que naquele Conselho Curador já passaram várias pessoas 
413 	com vários interesses, com vários tipos de representação e que sempre tem dito que 
414 	existe a necessidade desta recomposição e o quanto é bem-vinda a volta da 
415 	representação dos municípios. Que o Conselho estava há mais de um ano sem a 
416 	representatividade dos municípios. Que aquela representação dos municípios que 
417 	estava ali naquele momento foi fruto do entendimento do Conselho Interfederativo na 
418 	presença do Conselheiro lvanildo que era Presidente do Conselho interfederativo na 
419 	época, que diante das dificuldades que o Conselho Curador tinha em ter a 
420 	representatividade dos municípios, principalmente de serem feitas as reuniões, entrar 
421 	no consenso e transferir para o COSEMS essa possibilidade de representação. Que o 
422 	Conselho interfederativo fez isto de uma forma sem a possibilidade de transformação 
423 	do Estatuto ou do Regimento. Que na opinião dele, deveria ter tido. Que a leitura que 
424 	estava sendo feita ali de que os municípios não teriam a legitimidade, a legalidade da 
425 	representação, achava que eles tinham a legitimidade e que se até aquele momento 
426 	não estava dada a legalidade por conta do Estatuto, errado estava o Estatuto. Que os 
427 	municípios tinham que estar dentro da Fundação sim e tinha que se fazer urgente a 
428 	modificação do Estatuto para que fosse adequado àquela nova realidade. Que 
429 	gostaria de deixar registrado o esforço que o presidente Fabiano fez em ter mantido 
430 	aquele processo até ali. Que poucos ali teriam tido condição de fazê-lo, que esse 
431 	desprendimento de largar o seu município em vários momentos e estar ali sem ganhar 
432 	nada e apostando no projeto. Que achava que apostar no projeto era o que todos ali 
433 	deveriam continuar fazendo e mais do que isso rever o projeto, fazer com que ele 
434 	fosse realmente adequado à Nova realidade da Fundação. Que como já tinha dito no 
435 	começo da fala dele que várias coisas dentro da Fundação teriam que ser renovadas. 
436 	Que a própria recomposição do Conselho Interfederativo era uma renovação e que 
437 	fortalecia muito o projeto. Que o Conselho Curador, naquele momento, estava com 
438 	aquele desafio e que queria dizer que em relação ao Conselheiro Cássio, concordava 
439 	com a fala e o encaminhamento do Conselheiro Ivonildo. Que o conselheiro Cássio 
440 	era uma pessoa que já passou por várias situações dentro da Fundação e que tudo o 
441 	que ele estava falando ali Cássio sabia e muito mais, até porque ele já tinha sido 
442 	contratante da Fundação, já tinha sido membro suplente da Fundação, já esteve em 
443 	várias situações e conhecia a fundo a Fundação tendo a possibilidade de contribuir 
444 	bastante com processo. Que se hoje o regimento da Fundação estava dizendo que a 
445 	presidência poderia ser exercida pela SESAB, então que fosse, até porque naquele 
446 	momento a SESAB era a grande contratante da Fundação. Que tinha certeza que a 
447 	SESAB tinha o mesmo interesse de todos aqueles que estavam ali presentes, fazer 
448 	com que essa Fundação viesse a cumprir um papel importante para o sul da Bahia. 
449 	Que apoiava o encaminhamento do Conselheiro Ivonildo, que não tinha direito a voto, 
450 	mas dava o apoio da Diretoria Exe 	a da Fundação. Que dava para fazer as duas 
451 	coisas. Cássio assumiria interin 	a presidência e em seguida daria sequência ao 
452 	processo eleitoral normal co 	. 	ogativas que o conselheiro Ricardo havia 
453 	colocado. O Presidente Fa • 	 7. • a palavra para a suplente Stela, representante 
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455 	concordava com a conselheira Lidia quando dizia que ali o mais importante era a 
456 	Fundação Estatal. Em seguida pediu ao presidente permissão para passar a fala para 
457 	a visitante lsadora Ribeira para que ela pudesse fazer uma fala, no que foi acatado 
458 	pelo mesmo. A senhora Isadora informou que o conselho Interfederativo tinha pedido 
459 	uma mudança de pauta que seria eleição de presidente e vice-presidente e que 
460 	mesmo que os municípios instituidores quisessem sem ser contratante da Fundação 
461 	não poderiam por conta dos problemas fiscais que a Fundação vem tendo. Que 
462 	concordava em que fosse tirado um presidente e um vice-presidente interinamente e 
463 	que fosse feita uma eleição posteriormente. O presidente passou a palavra para a 
464 	conselheira representante da Casa Civil, Roberta. A conselheira Roberta pediu para 
465 	fazer um encaminhamento. Que o conselheiro Cássio era já uma unanimidade como 
466 provável candidato à presidência do Conselho Curador e que concordava, 
467 	principalmente porque a SESAB era o principal contratante da Fundação e que nada 
468 	mais que justo se ter a SESAB como presidente e que sugeria que Fabiano se 
469 	mantivesse como vice-presidente no processo de transição. Que não opinião dela 
470 	tinha-se três tarefas urgentes a serem feitas: a revisão do Estatuto e do Regimento - 
471 	porque não dava para fazer uma eleição naquele momento — e para isso montar uma 
472 	comissão; a segunda tarefa seria o acompanhamento das dívidas que a Fundação 
473 	tem, como as dividas que os municípios têm com ela; que depois disso se faria uma 
474 	eleição com todos os membros estatutariamente regulares. Que embora concordasse, 
475 	em parte, com a fala de lsadora e de Dr. Carlos Trindade de que existe legitimidade, 
476 	achava importantíssimo que isso fosse feito depois das revisões do Estatuto e do 
477 	Regimento porque senão a próxima eleição estaria de novo precisando de revisão no 
478 	Estatuto. Que o encaminhamento dela era que a SESAB assumisse a presidência e 
479 	imediatamente se instalasse uma comissão para revisão do Estatuto e do Regimento e 
480 acompanhamento minuncioso das dívidas da Fundação e dos devedores da 
481 	Fundação. Que o Conselho tinha responsabilidades eleitorais, principalmente em 
482 	relação aos trabalhadores da FESF. Em seguida Presidente Fabiano passou a palavra 
483 	para Dr. Leila, procuradora da FESF. Dra. Leila disse que gostaria de ressaltar que 
484 	todas as deliberações e decisões saídas do Conselho Curador foram aceitas por 
485 	unanimidade quando colocadas em votação durante as diversas reuniões que teve 
486 	Fabiano à frente da presidência. Que a função do Presidente Fabiano foi apenas de 
487 	conduzir as reuniões, e que todas as pessoas que tiveram ali assento estavam 
488 	regulares e que se tratando de eleição não poderia ser realizada naquele momento, 
489 	nem que fosse transitório, porque o Estatuto era a regra geral que dava existência à 
490 	Fundação, ou seja, era como se fosse a Constituição da Federal da Fundação, e que 
491 	assim sendo não poderia ser modificado e nem interpretado de forma diversa. Que 
492 fazia naquele momento uma sugestão de encaminhamento que era baseado no 
493 	próprio Regimento, escolher uma comissão com três membros para que se 
494 	deliberasse sobre os próximos passos da eleição. Que não dava para se ter atitudes 
495 	na reunião ao inverso do que estava escrito no Estatuto. Explicou que eram cláusulas 
496 	pétreas os artigos primeiro e o artigo segundo do Estatuto. E que como segundo 
497 	encaminhamento à luz do Art. 61 do Estatuto, que legitimava quem tem verdadeiro 
498 	acento no Conselho Curador, que o quorum fosse feito a partir dai. O Conselheiro 
499 	Ricardo, presidente do Conselho Estadual de Saúde pediu uma questão de ordem e 
500 	disse que estava ali na qualidade de convidado e que a Fundação era um órgão 
501 	colegiado, que as decisões eram tomadas por maioria simples e que era bom que 
502 	ficasse claro que o que era construído ali era sempre submetido à votação e que as 
503 	pautas e deliberações eram feitas de acordo com a maioria e que o questionamento 
504 	dele estava sendo feito porque no começo foi colocado sobre a questão da pauta e 
505 	que todos eles sabiam que a pauta era construída em consenso com todos e que o 
506 	presidente quando concluía uma reunião .à indicava a pauta da reunião seguinte de 
507 	acordo com a decisão dos membros 	reunidos. Explicou que a preocupação da 
508 	Central Única dos Trabalhadores 	 rabalhadores da Fundação que estava 
509 	lutando para que a Funda 4E:• 	se fechada e que existiam mais de 700 
510 	empregados naquela s 	 CUT tinha feito uma reunião junto com os 
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512 	dentro da CUT se tinha três sindicatos: o sindicato dos enfermeiros, dos psicólogos e 
513 	dos assistentes sociais e que estes sindicatos tinham a responsabilidade da garantia 
514 	do emprego daquelas pessoas e principalmente o fortalecimento do atendimento aos 
515 	usuários. Que a preocupação dele era essa e que tinha deixado bem claro na fala dele 
516 	anterior que todos ali estavam maduros para sair dali com uma decisão. O Conselheiro 
517 	Cássio tomou a palavra e disse que tinha sido muito direto em relação às questões 
518 	legais na sua fala anterior e que a ideia tinha sido evitar discussões personalistas e 
519 	individuais. Que achava que todos estavam ali para discutir o futuro da Fundação e 
520 	que nesse caso já tinha sido citado pelo Conselheiro lvonildo e outras pessoas 
521 	também que ele assumiria a responsabilidade de conduzir um novo processo eleitoral, 
522 	fazendo uma revisão do Regimento e do Estatuto. Que não sabia qual era a ordem 
523 	legal, mas que no próprio Regimento tinha a questão da comissão técnica para estar 
524 assessorando com prazo e que aquele era o momento de se fazer os 
525 	encaminhamentos. Que concordava que a SESAB tinha um peso muito grande dentro 
526 	da Fundação, e que a partir dali a SESAB estaria assumindo a responsabilidade da 
527 	condução do processo eleitoral e de possível revisão do Regimento e Estatuto com 
528 	prazo legal e que nos encaminhamentos o Conselho já deveria deliberar sobre a 
529 	situação. Que as falas já tinham sido suficientes naquele sentido e que se alguém 
530 	discordava que apresentasse uma nova proposta e que gostaria que fosse o último ato 
531 	do presidente Fabiano fazer aquele encaminhamento. O conselheiro Fabiano passou a 
532 	palavra para a conselheira Lídia que disse que queria fazer apenas uma pergunta aos 
533 	representantes dos Municípios. Gostaria de saber quais as perspectivas em relação à 
534 	FESF agora que eles tinham resolvido participar das reuniões. O conselheiro Luciano, 
535 	representante da Secretaria de Saúde de Prado, respondeu que na última reunião foi 
536 	questionado os valores devidos à Fundação e que o município de Prado tinha um 
537 	processo judicial contra o gestor anterior de um bilhão que era para ter sido repassado 
538 	para Fundação no momento da sua criação e que não consegue entender porque que 
539 	a Fundação não recebeu esse dinheiro direto do Ministério da Saúde e sim teve que 
540 	ser através dos municípios. Ressaltou que não usufrui dos serviços da Fundação e 
541 	que não entendia como uma despesa daquela que não era pequena tinha sido criada. 
542 	Que estava percebendo a resistência pela chegada dos municípios. Que se depender 
543 	dele, Luciano, iria retirar, no dia seguinte, o nome do município dele do Conselho 
544 	Interfederativo porque ele só estava vendo o serviço do Estado com a Fundação, que 
545 	os municípios não participavam, não tinha serviço. Que tinha que ter um representante 
546 do COSMS na presidência do Conselho. Que a aproximação da FESF com os 
547 	municípios não existia e que eles precisavam entender o que era a FESF e essa conta 
548 	que estava sendo cobrada. O conselheiro lvonildo pediu uma questão de ordem e 
549 	disse que aquele assunto já tinha sido exaurido. O representante do município de 
550 	Ilhéus disse que também gostaria de responder à pergunta da conselheira Lídia. 
551 	Explicou que o município tem um débito alto com a Fundação que esses débitos 
552 	vinham de outras gestões e que a FESF tinha que cobrar, entretanto tinha que mostrar 
553 	para os municípios esse débito. Que no dia seguinte teria reunião dos municípios e 
554 	que eles decidiriam o que realmente eles iriam querer da FESF. O conselheiro 
555 	lvonildo, novamente, pediu uma questão de ordem para que a mesa se ativesse a 
556 	questão da pauta, voltou a repetir que o que estava posto era a indicação da SESAB. 
557 	Que o encaminhamento era que a SESAB assumisse a presidência do Conselho, no 
558 	processo de transição e que coordenasse a revisão do Estatuto e consequentemente 
559 	alterando a questão das indicações dos novos membros e a partir daí esse novo 
560 	Conselho decidiria se manteria a SESAB na presidência ou se elegeria outro 
561 	presidente. O presidente Fabiano informou que houve três encaminhamentos e que 
562 	um era majoritário e que foi consensuado por todos: SESAB assumisse a presidência, 
563 	e assumindo a presidência ela tocaria o processo de transição para uma nova eleição, 
564 	revisão do Estatuto e do Regimento. Que as questões que a conselheira Roberta 
565 	sugeriu como encaminhamento fos » deliberado na próxima reunião já com a 
566 	condução da nova presidência. 	quele momento fazia a pergunta aos 
567 	conselheiros: se todos 	 que conselheiro Cássio, representante da 
568 	Secretaria Estadual d- 	 .sse a presidência do Conselho. Que os que , 	• \ 
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569 	concordassem permanecessem como estava. Apenas o conselheiro Luciano se 
570 manifestou pedindo que fosse colocada uma observação de que seria uma 
571 	presidência provisória. O presidente Fabiano explicou que na sua fala tinha dito já de 
572 	que era transição. A conselheira suplente Stela perguntou se o conselheiro Cássio 
573 	sendo presidente interino poderia se candidatar para as eleições para presidente no 
574 	que foi respondido de que sim. O Conselheiro Cássio pediu, por uma questão de 
575 	esclarecimento, para que não ficasse nenhuma dúvida, que fosse formada naquele 
576 	momento a comissão de acompanhamento da transição. O conselheiro Ivonildo 
577 	sugeriu que a mesma tivesse um representante dos trabalhadores, um representante 
578 	dos Municípios e um representante do Governo do Estado. O presidente por uma 
579 	questão de ordem, disse que seria melhor se resolver logo o problema da vacância da 
580 	presidência do Conselho Curador para que se pudesse passar para o próximo ponto 
581 	de pauta, O que correr. Presidente do Conselho Estadual de Saúde, Ricardo, informou 
582 	que na próxima reunião do Conselho Curador já estaria fazendo parte da mesa. Disse 
583 	que gostaria que esse processo fosse feito com toda a representatividade do Conselho 
584 	Curador inclusive com as Universidades. Disse que gostaria de fazer uma proposta: 
585 	que já saísse dali a data da próxima reunião do Conselho Curador, convocando todos, 
586 	inclusive as pessoas que irão tomar posse, e aí sim, tirar a comissão de 
587 	assessoramento. A conselheira suplente Stela disse que por uma questão de lógica, 
588 	de bom senso, e porque no dia seguinte teria reunião do COSEMS e que aquele 
589 	assunto seria a pauta da reunião, achava que era importante que acontecesse uma 
590 	nova reunião na semana seguinte e que já traria o posicionamento do COSEMES. O 
591 	conselheiro Ivonildo disse que se tivesse que tirar uma comissão ali naquele momento 
592 	que entraria o nome da representação e a representação indicaria o nome da pessoa 
593 	que iria participar. Dr. Carlos Trindade perguntou se a comissão seria composta 
594 	apenas de conselheiros e a procuradora Leila Fraga respondeu que não, por que seria 
595 	uma comissão técnica de assessoramento. O presidente interino, Cássio, fez o 
596 	seguinte encaminhamento: para dar celeridade ao processo, leu o artigo 7o, parágrafo 
597 	nono, do Estatuto - "o Conselho Curador deverá nomear uma comissão de 
598 	assessoramento para ajudar na análise técnica de questões objeto de suas 
599 	deliberações, composta por no máximo três membros, devendo ser pessoas de notório 
600 	conhecimento na área de saúde coletiva, gestão, administração, contabilidade, 
601 	orçamento e ilibada conduta". Conselheiro Cássio disse que interpretando o texto seria 
602 	uma comissão de assessoramento para ajudar nas questões que estavam sendo ali 
603 	tratadas, revisão do Regimento e do Estatuto e condução do processo eleitoral. Sr. 
604 	Ricardo pediu uma questão de ordem e disse que todo esse processo iria precisar de 
605 	uma assessoria jurídica. Foi solicitado ao conselheiro Fabiano que passasse de 
606 	maneira oficial o cargo de presidente para o conselheiro Cássio. Fabiano fez um 
607 	discurso entregando o cargo dizendo que se lembrava da sua primeira participação 
608 	dentro da 9'. Conferência Nacional de Saúde, junto com o conselheiro Ivonildo e que 
609 	se lembra da dificuldade que foi a formação da Fundação. Que naquela época era 
610 	secretário de saúde de um município do Rio de Janeiro, depois assumiu um cargo na 
611 	DIPRO/SESAB e que nunca imaginou em ser secretário de saúde de municípios no 
612 	estado da Bahia. Que em 2012 assumiu a secretaria municipal de Vera Cruz, que 
613 	estava naquele momento no processo de se tornar município instituidor e contratante 
614 da Fundação. Que no seu mandato expandiu em 100% a cobertura de Saúde da 
615 	Família, através da FESF. Que todo esse contato com a FESF foi feito através da 
616 	Prefeitura de Vera Cruz e que se tinha alguém ali que quisesse conhecer uma 
617 	experiência que deu certo através da FESF e pegasse as ações da Fundação dentro 
618 	do município de Vera Cruz. Saúde da Família funcionando com 100% de cobertura, 
619 	primeiro município da Bahia a implementar o Apoio Institucional para a atenção básica 
620 	municipal. Acolhimento em Situação de Risco nas unidades, Agenda Compartilhada, 
621 	Agenda com Hora Marcada nas un 	de ambulatório e especialidades, isso tudo 
622 	com a participação e o apoio da - . .ção. E se alguém falar que não sabe aonde a 
623 	Fundação deu certo, Vera xperiência que deu certo e que pode servir e  

624 	de modelo não só .d -  d à Gestão para outros municípios. Que tudo que ; dlid°:: 
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626 	nos livros ele tinha conseguido colocar em prática em Vera Cruz e muito com a 
627 	participação da FESF. Que a partir daí veio para o Conselho Curador e na transição 
628 	da saída do Presidente Antônio Carlos ele foi eleito por unanimidade. Que vinha 
629 acompanhando a FESF desde o começo. Que estava no seu segundo mandato de 
630 	presidente no Conselho Curador e que já tinha vivido momentos difíceis. Que era 
631 	funcionário de carreira da FESF. Que nunca recebeu salário da Fundação nem ajuda 
632 	de custo a que tinha direito para ir às reuniões. Que estava falado aquilo porque lá fora 
633 	se dizia que a FESF era cabide de emprego. Que a única pessoa da família dele que 
634 	ele tem morando na Bahia era sua esposa que era enfermeira de Hospital privado. 
635 	Que ser presidente do Conselho Curador era muito duro, muito cansativo, e que exigia 
636 	muito do cargo dele de Secretário de Saúde do Município de Dias D'Ávila. Que estava 
637 	na sua terceira experiência como secretário municipal de saúde, na quarta experiência 
638 	de gestão pública, e nunca trabalhou em nenhum outro local que não fosse o Sistema 
639 	Único de Saúde. Enfermeiro de Formação, Sanitarista formado em Sistema de 
640 	Gestão em Saúde. Que era militante do Partido dos Trabalhadores com muita honra e 
641 	orgulho, militante de esquerda e que nunca teve nenhum tipo de problema em nenhum 
642 	espaço em que atuou. Encerrou sua fala agradecendo a todos dizendo que sabia que 
643 	não tinha sido fácil para os trabalhadores, porque a Fundação existia graças aos 
644 	Trabalhadores e que a grande maioria dos funcionários que se encontravam ali, 
645 	naquele momento, eram funcionários de carreira que passaram no concurso público 
646 	da FESF, assim como ele, e que valorizava muito isso e que achava que todos 
647 	deveriam lutar para fortalecer a instituição que era uma instituição pública e reforçando 
648 	que a Fundação por ser uma instituição pública ia de encontro a muitos interesses de 
649 	mercado. Que para construir uma instituição igual à Fundação as tomadas de decisão 
650 	não estavam dentro do Conselho Curador e sim dependia de vontade política dos 
651 	entes e que por isso a Fundação sofria vários ataques daqueles que tinham outros 
652 	interesses, porque quando se tem uma instituição pública oferecendo serviços para 
653 	outras instituições públicas ela está tirando ou competindo com outras instituições 
654 	privadas. Que durante esse tempo que esteve à frente da presidência do Conselho 
655 	Curador aprendeu muito, num processo pedagógico, de militância, como cidadão, com 
656 	pessoa. Que agradecia a todos o apoio. O presidente interino Cássio parabenizou 
657 	Fabiano pelo tempo em que ele esteve à frente do Conselho Curador dizendo que boa 
658 	parte daquele tempo ele tinha estado ali como membro do Conselho. Que esperava 
659 	que aquele momento fosse o momento de construção, de renovação da FESF para o 
660 	seu desenvolvimento dentro do Sistema Único de Saúde. E que estando devidamente 
661 	empossado convocava uma reunião para dar seguimento nos processos se possível 
662 	na próxima segunda feira, dia 24 de outubro, às 14:00, tendo como pauta a 
663 	composição da comissão de assessoramento, o cronograma de prazo para o processo 
664 	e o que ocorrer. Que aproveitava para dizer que não conseguiria nada sozinho e que 
665 	precisava da ajuda de todos. Que a SESAB estava assumindo a presidência mais que 
666 	iria precisar do auxílio de todos. A conselheira suplente Stela deu as boas vindas ao 
667 	presidente interino Cássio dizendo que o COSEMS estava à disposição. Aproveitou a 
668 	oportunidade e informou que o COSEMS no dia seguinte estaria inaugurando a 
669 	reforma e modernização do espaço. O diretor da Fundação Estatal deu as boas-vindas 
670 	ao presidente interino Cássio dizendo que colocava a disposição dele toda diretoria 
671 	administrativa e executiva da Fundação para que o mesmo fosse substanciado naquilo 
672 	que ele achasse que fosse necessário. O presidente do Conselho Estadual de Saúde 
673 	parabenizou Fabiano dizendo que tinha sido um enorme prazer participar do Conselho 
674 	Curador tendo ele como presidente. Que o Conselho Estadual de Saúde estava de 
675 	portas abertas para ele naquilo que ele precisasse, em seguida parabenizou Cássio 
676 	como presidente interino da Fundação. E nada mais tendo para ser dito o presidente 
677 	encerrou a reunião. Assim, eu, Vielka Vieira Linp»avrei  a presente ata, que será por 
678 	mim e pelos senhores membros assinada, aj5 li., e aprovada. Salvador, 22 de 
679 	setembro de 2016. Vielka Vieira Lins 
680 Conselheiros: 
681 	Fabiano Ribeiro dos Santos (Titular) 	_.7...••'21, 
682 	José Antõnio Chagouri Ocke (Titular) 
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683 	Domilene Borges Costa (Titular) 	 
684 	Luciano Ferreira da Mota (Titular 	 
685 	Jamara Carneiro de Carvalho (T tular 
686 	Nadson Oliveira Falcão (Titular) 
687 	Cássio André Garcia (Titular) 	  
688 	Cláudio Ramos Peixoto (Titular) 	  
689 	Layra Luzia Cunha Mota (Titular) 
690 	Fernando Antônio Maia da Silva (Titular) 	  
691 FESFSUS: 
692 	Carlos Alberto Trindade (Diretor Geral) 	  
693 	José Santana (Secex)  	""\   
694 	Vielka Lins (DGS)  	 , rf  
695 	Leila Fraga Coutinho (Projur)  	(-À0v1 tikkQ  
696 	Marcel Leandro Rios Matos Sobrinho (Controladoria) 
697 	Alisson Souza (Gabinete)  	  
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Domilene Borges Costa (Titular) 

Luciano Ferreira da Mota (Titular) 
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MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DA BANIA 

PROC. N" 51892/2019 

ANÁLISE DE ATA 
INTERESSADA: FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA - FESF 

PARECER 

A Fundação Estatal Saúde de Família, representada pelo seu Diretor-Geral, o Sr. 

Carlos Alberto Trindade, solicitou a apreciação, para os devidos fins, da Ata 6C reunião 
ordinária do Conselho Curador, que ocorreu no dia 17/10/2016, e contou com a presença de 18 

(dezoito) pessoas, conforme lista de presença anexada à Ata. 

De acordo com a Ata (fios) a reunião destinou-se à posse da representante do Governo 

do Estado e o que ocorresse. 

Estavam presentes na reunião os Membros componentes do Conselho Curador: 
FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS; JOSÉ ANTÔNIO CHAGOURI OCKE; DOMELENE 

BORGES COSTA; LUCIANO FERREIRA DA MOTA; JAMARA CARNEIRO DE 
CARVALHO; NADSON OLIVEIRA FALCÃO; CÁSSIO ANDRÉ GARCIA; LAYRA LUZIA 

CUNHA MOTA; FERNANDO ANTÔNIO MAIA DA SILVA, e os Membros da FESFSLS: 

CARLOS ALBERTO TRINDADE; JOSÉ SANTOS SOUZA SANTANA; VIELKA LINS; 

LEILA FRAGA COUTENHO e MARCEL LEANDRO RIOS MATOS SOBRINHO. 

Dando cumprimento à pauta, iniciou-se a reunião. O Presidente, Sr. Fabiano Ribeiro dos 

Santos, empossou a Sra. ROBERTA FONSECA SAMPAIO, representante do Governo do 

Estado. Posteriormente, o Presidente informou a nova formação dos representantes da SESAB: 
IVONILDO BASTOS DOURADO (Titular), NADSON FALCÃO (Suplente), CÁSSIO 

ANDRÉ GARCIA (Titular) e CRISTIANO SÓSTER (Suplente). 

Iniciada a discussão da segunda pauta, o Presidente informou que a Sra. Jamara Carneiro 

de Carvalho havia sido exonerada de suas funções na SMS de Senhor do Bonfim e que, em 
virtude do ocorrido, perdeu a condição de membro do Conselho Curador da Fundação, não 

tendo mais direito a voto. 

Por fim, debateu-se a presidência do Conselho Curador, em face de o Presidente haver 

observado que, de acordo com o art. 6°, § I°, incisos I e III, do Estatuto ele não se enquadrava 

nos critérios ali estabelecidos para ocupação do cargo de Presidente, e, em virtude disso, 
renunciou ao cargo. O Conselheiro Ivonildo Bastos Dourado propôs que, de forma provisória, o 

Conselheiro CÁSSIO ANDRÉ GARCIA, representante da SESAB, assumisse a presidência do 

Conselho, pois atendia a todos requisitos do Estatuto, além de ser um grande conhecedor da 

Fundação. A Conselheira Roberta Fonseca Sampaio propôs a imediata instalação de uma 

comissão para revisão do Estatuto e do Regimento, bem como o acompanhamento da situação 

financeira da Fundação. Enfim, chegou-se ao consenso de que o representante da SESAB 

assumisse a presidência do Conselho Curador para dar inicio ao novo processo eleitoral, revisão 
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do Estatuto e do regimento. 

Em face do exposto, considerando preenchidos os requisitos legais e os do Estatuto da 
Fundação Estatal Saúde da Família - FESF, esta Promotoria de Justiça aprova a ata da 
reunião realizada no dia 17/10/2016, AUTORIZANDO a sua averbação no respectivo Cartório 
do Oficio de Registro Civil das Pessoas Jurídicas desta Comarca 

Salvador, 	de abri 	2019. 

LUIZ EUGÊN A MIRANDA 
Promotor de Justiça 

I VJ-À<ÁÀ  
R01~30 	JESUS FRANÇA 

Estagiário de Direito 
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