
	

1 	 Ata da 74a Reunião Ordinária 1  2018 

	

2 	 Conselho Curador da Fundação Estatal Saúde da Família (FESF) 

	

3 	Aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da Fundação, 

	

4 	situada na Av. Estados Unidos, 161 — 8 andar — Edf. Suerdieck — Comércio 1 Salvador — 

	

5 	BA, com as presenças dos Senhores Membros do Conselho Curador da Fundação 

	

6 	Estatal Saúde da Família (FESF): Cássio André Garcia (Titular), Roberta Fonseca 

	

7 	Sampaio (Titular), Fernando Antônio Maia da Silva (Titular), Ricardo Luiz Dias Mendonça 

	

8 	(Titular), Raimundo Rodrigues Cintra (Titular), Lidia Amorim (Suplente), Cristiano Sóster 

	

9 	(Suplente), Marleide Castro dos Santos (Suplente), Luiz Gugé Santos Fernandes 

	

10 	(Suplente), dos membros da FESFSUS: Carlos Alberto Trindade (DG), José Santos 

	

11 	Souza Santana (SECEX), Leila Fraga Coutinho (PROJUR), Marcel Leandro Rios Matos 

	

12 	Sobrinho (Controladoria), Vielka Vieira Lins (DGS), Alisson Sousa (Gabinete). As 09 

	

13 	horas apresentada a pauta do dia composta por: Pauta Única — Nomeação Diretor Geral 

	

14 	da FESF-SUS. O presidente deu início à reunião dando posse ao mais novo membro do 

	

15 	Conselho Curador, representante do Governo do Estado na condição de suplente, Dr. 

	

16 	Luiz Gugé Santos Fernandes, solicitando aos demais conselheiros que assinassem o 

	

17 	referido termo de posse e que o conselheiro se apresentasse e na sequencia os demais 

	

18 	conselheiros. Finalizadas as falas de boas vindas o presidente deu início à reunião 

	

19 	colocando em pauta o nome do Dr. Carlos Alberto Trindade para ser reconduzido por 

	

20 	mais três anos como Diretor Geral da FESFSUS. Em seguida abriu para as discussões. 

	

21 	Dr. Carlos Alberto Trindade explicou que o mandato da direção geral é estabelecido pelo 

	

22 	Conselho Curador e a partir desta escolha o restante da diretoria também é escolhida. 

	

23 	Que tinha nestes últimos seis anos cumprido o papel de diretor geral. Em seguida fez 

	

24 	uma explanação sobre os seis anos em que esteve à frente da Fundação, e se colocou a 

	

25 	disposição para uma segunda recondução. Enalteceu o desempenho da sua equipe de 

	

26 	trabalho, em especial ao Dr. José Santana — Secretário Executivo da Fundação, assim 

	

27 	como o Dr. Marcel Sobrinho, Dra. Leila Coutinho, Sra. Vielka Lins e Sr. Alisson Souza. O 

	

28 	conselheiro Cristiano Soster disse que era importante ratificar a importância de Carlos 

	

29 	Alberto Trindade que ao longo deste processo todo de vários percalços que a Fundação 

	

30 	passou soube conduzir muito bem. Que na parceria FESF/SESAB Cartão, como é 

	

31 	conhecido o Dr. Carlos Trindade, tem a proximidade necessária para os vários arranjos e 

	

32 	discussões. Que Carlão em todos os espaços em que ele vai fazer os debates da 

	

33 	existência da FESF ele carrega junto com ele um desejo e também a defesa do direito 

	

34 	dos trabalhadores. Que era muito importante ressaltar isso principalmente neste 

	

35 	momento de crise e de ausência de gestores que lutam por trabalhadores e que isso 

	

36 	dava a ele muita tranquilidade em ter Carlão por mais três anos a frente da Fundação. A 

	

37 	conselheira Lídia afirmou que sempre fala em nome dos trabalhadores e que quando se 

	

38 	soube que o mandato de Carlão estava acabando houve uma comoção muito grande por 

	

39 	parte dos trabalhadores, causando insegurança enorme porque a Fundação tem uma 

	

40 	peculiaridade e complexidades que ninguém melhor do que Carlão e sua equipe para 

	

41 	conhecer a Fundação e suas singularidades e que ela enquanto trabalhadora era prova 

	

42 	do comprometimento ético, profissional que toda a DIREX tem juntamente com os 

	

43 	trabalhadores e com os usuários do SUS. Que claro que não imaginava que fosse fácil 

	

49 	admirava o 	
*))Y 

	

44 	porque a Fundação tem passado por momentos difíceis e ainda está passando e os 

	

45 	trabalhadores veem a luta da equipe pela Fundação. E que quando se tem a 

	

46 	possibilidade de renovação por mais três anos desta equipe dá um conforto muito grande 

	

47 	e que ela e to. is os trabalhadores só têm a agradecer e que a Fundação continue firme 

	

48 	no seu pro...ito Em seguida o conselheiro Raimundo tomou 	avra e disse que 
tri,woor'o -que a FESF vinha realizando ao longo de 'do :sse tifrnpo mesmo 
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50 	com todas as crises e que era favorável a recondução de Carlão e o parabenizava pela 

	

51 	gestão. Dr José Santana falou que foi um trabalho árduo de convencimento para que 

	

52 	Carlão aceitasse continuar por mais uma recondução. Que Carlão é extremamente 

	

53 	democrático e que jamais tomou alguma decisão sem a participação e opinião da DIREX 

	

54 	e que seria um ganho muito grande para a Fundação se Carlão fosse reconduzido 

	

55 	porque foram seis anos de adversidades, uma atrás da outra, e por mais que as decisões 

	

56 	fossem compartilhadas quem tomava a maior parcela da responsabilidade era ele. Que 

	

57 	Carlão ter aceitado ficar por mais três anos só mostra o seu compromisso com a FESF. 

	

58 	Falou que a FESF vai começar a fazer o planejamento estratégico dos próximos quatro 

	

59 	anos e que será fundamental a participação dos conselheiros e dos municípios. O 

	

60 	planejamento será participativo, na intenção destes próximos três anos serem mais 

	

61 	tranquilo sem atravessamentos políticos nem questionamentos sobre a Instituição. A 

	

62 	conselheira Roberta tomou a palavra dizendo que se sentia surpresa quando as pessoas 

	

63 	aceitavam os desafios de levar a frente tarefas complexa e tocar a Fundação por mais 

	

64 	três anos é uma tarefa complexa, porque a Fundação em si era uma Instituição complexa 

	

65 	na sua estruturação e por enfrentar desafios dentro de um governo que é nosso. Que 

	

66 	estavam vivendo um processo de desmonte do país e que a Bahia era uma ilha que 

	

67 	estava construindo um SUS na prática. Precisando o tempo todo casar o conceito com a 

	

68 	prática e que a Fundação era uma estrutura fundamental no Governo que ainda não foi 

	

69 	enxergada e que o desafio de Carlão nestes três anos era demonstrar isso, mais um 

	

70 	pouco do que até agora conseguiu fazer. Que muitas coisas podem ser feitas e que o 

	

71 	planejamento vai ajudar muito e que sentia a necessidade de um plano de comunicação 

	

72 	dentro do planejamento porque era necessário ter dentro da FESF uma equipe de 

	

73 	comunicação pensando num plano para a sobrevivência da FESF dentro do Governo e 

	

74 	para conseguir chegar a outros lugares. Que quando pensa na sua trajetória de um ano 

	

75 	dentro do conselho sente que precisa ajudar mais algumas coisas dentro da Fundação 

	

76 	para seu fortalecimento, para depender menos das relações democráticas que a 

	

77 	Fundação vive no Estado. A conselheira Roberta enfatizou que estava na Casa Civil à 

	

78 	disposição da Fundação para ajudar e que parabenizava Carlos Alberto Trindade 

	

79 	principalmente porque enxergava a complexa tarefa que ele havia aceitado continuar 

	

80 	enfrentando e por ouvir uma trabalhadora elogiar a gestão tinha a certeza que o 

	

81 	Governador tinha acertado mais uma vez em apoiá-lo por mais três anos. E ainda com o 

	

82 	desafio que tinha acabado de escutar de ter o seu maior contrato com a SESAB para ser 

	

83 	desmontado. O conselheiro Luiz Gugé também parabenizou Carlão dizendo que a Seplan 

	

84 	votava pela sua continuidade e disse que Dr. Cláudio Peixoto que era o seu titular era o 

	

85 	chefe de gabinete da SEPLAN e que atuava muito na área orçamentária financeira da 

	

86 	Seplan e que ele coordenava o DPT — Diretoria de Planejamento Territorial e que através 

	

87 	da sua diretoria tinha atuação com colegiados territoriais e com os consórcios de fomento 

	

88 	e que queria colocar a sua diretoria à disposição da FESF na discussão com os 

	

89 	municípios. O conselheiro Ricardo Mendonça — Presidente do Conselho Estadual de 

	

90 	Saúde colocou o CES à disposição da Fundação que achava que a missão de Carlão e 

	

91 	responsabilidades triplicou e desejou sucesso a Carlão nessa nova recondução. Reforçou 

	

92 	a fala da conselheira Roberta em relação à comunicação, que Carlão tinha uma missão 

	

93 	de mudar a imagem da Fundação perante a SESAB, o COSEMS, os Secretários de 

	

94 	Saúde e os órgãos de controle, porque muitas vezes chegam informações truncadas e 

	

95 	que será muito importante esta abordagem no planejamento estratégico. Desejou sorte, 

	

96 	afirmou a sua parceria com a gestão da FESF. 	presidente Cass'• disse que com muita 

	

,12  968 	em 2014 e que foi muito importante que e 	e contin do à frent- : Fundação 

	

97 	tranquilidade, porque não era a primeira vez •e participava d. re. andu!"--0 de Carlão, 
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como era naquele momento. Falou que a recondução de Carlão estava acontecendo não 
porque não tivesse outro nome para concorrer à direção e sim por tudo aquilo que tinha 
sido falado no decorrer daquela reunião. Que era uma recondução dialogada com todas 
as instâncias envolvidas - SESAB, Casa Civil, Governo, Diretoria Executiva da Fundação 
e naturalmente com os municípios que infelizmente não estavam presentes e que foi 
surpreendido pela notícia de que os representantes dos municípios não estavam por 
determinação da Sra. Stela, presidente do COSEMS-BA, mas que com certeza tinha o 
aval dos próprios municípios porque o assunto também foi tratado com eles. Que o 
conselho curador e a direção da FESF tinha o desafio de fazer acontecer essas duas 
aproximações. E que concordava com a conselheira Roberta da necessidade da 
Fundação ser vista pelo Governo e ser vista pela SESAB e que esse era o desafio e que 
navegar nas águas do SUS não era fácil e que agora mais ainda. Que cabia a todos ali 
como um governo de resistência tocar a frente e que eram no conceito e na prática, mas 
que a legislação nacional impedia que fosse feito mais pelo SUS. Que a manutenção de 
uma Fundação nos moldes da FESF era muito importante para o fortalecimento do SUS 
na Bahia, assim como a recondução de Cartão. Desejou boa sorte a Carlão na sua 
recondução como também a toda a equipe. Em seguida fez a recondução e nomeação 
do Dr. Carlos Alberto Trindade para a Diretoria Geral da Fundação Estatal Saúde da 
Família para o triênio de 2018 / 2021, com o consenso de todos os conselheiros 
presentes. Dr. Carlos Trindade falou que a sua recondução estava sendo 
substancialmente diferente da anterior. A anterior tinha sido uma escolha técnica e que a 
atual estava sendo completamente política. Que para ele se tivesse tido apenas a fala 
dos trabalhadores já seria suficiente para que ele se motivasse ainda mais para 
prosseguir e acrescentando ainda a presença da Casa Civil do Governador e da 
Secretaria do Planejamento, do posicionamento da SESAB e ainda mais do 
posicionamento da CUT, dos trabalhadores e do Conselho Estadual de Saúde, que tudo 
isso tinha um peso político muito forte e que este movimento que tinha acontecido ali 
naquele momento não poderia ser desprezado por qualquer questão burocrática ou legal. 
Que queria fazer uma convocação a todas as forças políticas que se encontravam ali 
para que fosse feita a recomposição. Que não dava para ignorar a situação que estava 
acontecendo e que ele iria fazer a movimentação, mas que sozinho sabia que não 
conseguiria precisando da ajuda de todos. Que aceitava a recondução muito pela 
representatividade política que estava ali presente que lhe dava forças para enfrentar as 
batalhas que viriam. Dr. Marcel Sobrinho — Controlador da FESF disse que as falas dos 
conselheiros eram muito importantes não só para Carlão, mas para toda a diretoria da 
FESF e para quem estava no dia a dia travando as lutas que não eram fáceis e que 
custavam algumas horas de sono planejando, pensando em como agir, o que fazer e 
articular e que não era fácil manter a Fundação viva. E que o testemunho que ele queria 
dar era em relação ao compromisso que Carlão tinha especialmente com os 
trabalhadores da FESF. Que se lembrava da primeira fala de Carão em 2012 quando ele 
chegou na Fundação foi "que o grande patrimônio da FESF eram os seus trabalhadores" 
e seis anos depois todos viam nas ações dele que aquela fala inaugural dele não era da 
boca para fora, porque seis anos depois, ele continuava a valorizar o patrimônio maior da 
FESF que são seus trabalhadores. E que as pessoas que tocam a Fundação junto com 
ele também têm isso como norte. Por fim, agradeceu o apoio de todos os conselheiros. 
Vielka Lins 	Diretora de Serviço, falou da importância de se buscar a unidade, i 
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om o desmonte que estava acontecendo com o Estado brasileiro. Que o 
um dia não precisar dizer para os nos = o quanto somos 
u a Carlão por ter ac ito mais esse 	safi 	Dra leila Fraga 
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enalteceu em nome de toda a diretoria, o compromisso que todos tem diariamente em 

corresponder com a responsabilidade que os conselheiros depositam para guiar a 

Fundação da melhor forma possível renovando forças no comando de Carão. Que a 

convivência dentro da Fundação é tranquila e respeitosa o tempo todo cuidando uns dos 

outros e se orgulhando mutuamente e que iria plagiar o diretor geral e dizer: 

"Venceremos". Em seguida o presidente encerrou a reunião. Assim, eu, Angélica 

154 	Marques Costa, lavrei a presen ata, que ser por im e pelos senhores membros 

155 	assinada, após lida e aprovad 	Ivador, 08 d fev r o de 2018. Angélica Marques 
156 	Costa 
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158 	Cássio André Garcia (Titular) 
159 	Roberta Fonseca Sampaio (Titular) 
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CONSELHEIROS: 

Fernando Antônio Maia da Silva (T ular) 

Ricardo Luiz Dias Mendonça (Tit ar) 

Raimundo Rodrigues Cintra (Titular) 
Lidia Amorim (Suplente) 

164 	Cristiano Sóster (Suplente) 
165 	Luiz Gugé Santos Fernandes (Suplente) 	  

166 	Marleide Castro dos Santos (Suplen 
167 FESFSUS: 
168 	Carlos Alberto Trindade (DG) 	  

169 	José Santos Souza Santan 

170 	Leila Fraga Coutinho (Proj 

171 	Vielka Vieira Lins (DGS) 	  

172 	Marcel Leandro Rios Matos Sobrinho (Controladoria) 

173 	Alisson Sousa (Gabinete) 	  
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MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DA BAHIA 

PROC. N° 51948/2019 
ANÁLISE DE ATA 
INTERESSADA: FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA - FESF 

PARECER 

A Fundação Estatal Saúde de Familia, representada pelo seu Diretor-Geral o Sr. Carlos 
Alberto Trindade, solicitou a apreciação, para os devidos fins, da Ata 74' reunião ordinária do 
Conselho Curador, que ocorreu no dia 08/02/2018, e contou com a presença de 14 (quatorze) 
pessoas, conforme lista de presença anexada à Ata. 

De acordo com a Ata (fi.04) a reunião destinou-se à nomeação do Diretor-Geral da FESF. 

Estavam presentes na reunião os Membros componentes do Conselho Curador: CÁSSIO 
ANDRÉ GARCIA; ROBERTA FONSECA SAMPAIO; FERNANDO ANTÔNIO MAIA DA SILVA; 
RICARDO LUIZ DIAS MENDONÇA; RAIMUNDO RODRIGUES CINTRA; LÍDIA AMOR1M 
(Suplente), CRISTIANO SOSTER (Suplente); MARLEIDE CASTRO DOS SANTOS (Suplente); e 
os Membros da FESFSUS: CARLOS ALBERTO TRINDADE; JOSÉ SANTOS SOUZA 
SANTANA; VIELKA LINS; LEILA FRAGA COUTINHO; e MARCEL LEANDRO RIOS MATOS 
SOBRINHO. 

O Presidente deu inicio à reunião empossando o Conselheiro LUIZ GUGÉ SANTOS 
FERNANDES. representante, na condição de suplente, do Governo do Estado. 

Dando cumprimento à pauta, o Presidente indicou a recondução do atual Diretor-Gerai ao 
cargo. Após discussão, foi deliberado, por unanimidade, a recondução do Sr. Carlos Alberto 
Trindade para a Diretoria-Geral da Fundação pelo período de 3 (três) anos, conforme art. 9°. IV, a, 
do Estatuto da Fundação. 

Em face do exposto, considerando preenchidos os requisitos legais e os do Estatuto da 
Fundação Estatal Saúde da Família - FESF, esta Promotoria dc Justiça aprova a ata da reunião 
realizada no dia 08/02/2018, AUTORIZANDO a sua averbação no respectivo Cartório do Oficio de 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas desta Comarca. 

Salvador, 04 de abril de 2019. 

vOnlig LUIZ  EUGE1  1  ' 4 ": • MIRANDA 
Promotor de stiça 

à4.,/r0)2\ltri"  ROD 	O DE' S S F ANÇ 
Estagiário de Direito 
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