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

Aos dezenove dias do mês de março de dois mil e vinte e um, em sala de conferência on 3 
line, com as presenças dos Senhores Membros do Conselho Curador da Fundação 4 
Estatal Saúde da Família (FESF): Cássio André Garcia (Titular-SESAB), Roberta Fonseca 5 
Sampaio (Titular-GOVERNO), Isabella Paim Andrade (Titular-GOVERNO), Geraldo Magela 6 
Ribeiro (Titular-COSEMS), Ricardo Luiz Dias Mendonça (Titular-CES), Marcos Antônio 7 
Almeida Sampaio (Titular-CES), Gleiciane Birschner Hora (Titular-MUNICIPIOS), Josielton de 8 
Santos Jesus (Titular-MUNICIPIOS), Bárbara Conceição Vilas Bôas Marques Britto (Titular-9 
TRABALHADORES), Patrícia Carvalho Andrade (Titular-TRABALHADORES), José Cristiano 10 
Soster (Suplente-SESAB), Amanda Costa Melo (Suplente-TRABALHADORES), Yolanda Silva 11 
de Oliveira (Suplente-TRABALHADORES), Marleide Castro dos Santos (Suplente-CES), Raul 12 
Moreira Molina Barrios (Suplente-COSEMS), Magno Conceição das Mercês (Suplente-13 
UNIVERSIDADES), Raimundo Cintra (Suplente-CES), dos membros da FESFSUS: Carlos 14 
Alberto Trindade (Diretor Geral), José Santos Souza Santana (SECEX), Marcel Leandro Rios 15 
Matos Sobrinho (DGI), Vielka Vieira Lins (DGS), Leila Fraga Coutinho (PROJUR), Alisson dos 16 
Santos Sousa (DCTI). Visitante: Isadora Ribeiro – Consultora jurídica do COSEMS. Às nove e 17 
trinta horas apresentada a pauta do dia composta por: Pauta 01 - Indicação dos membros 18 
da Diretoria Executiva para apreciação e votação do Conselho Curador. O presidente 19 
deu início à reunião e o conselheiro Raul Molina pediu uma questão de ordem dizendo que já 20 
estava adiantado nas horas e ele tinha um compromisso com o Ministério Público. O 21 
presidente colocou a decisão nas mãos do Diretor Geral - Ricardo Mendonça. O conselheiro 22 
Marcos tomou a palavra e sugeriu que fossem apresentados logo os nomes das diretorias 23 
que já deve ter pensado e se caso tiver uma necessidade numa próxima reunião junto com 24 
esses nomes caso aprovado se faria um debate mais qualificado dos indicados. O presidente 25 
pediu ao Sr. Ricardo que fizesse a apresentação dos nomes.  Sr. Ricardo confirmou o quórum 26 
e deu seguimento na apresentação dos nomes que iriam ocupar as diretorias. Para a diretoria 27 
de gestão interna indicou o nome de Ivonildo Dourado, conselheiro representante da SESAB. 28 
Para a diretoria de Gestão dos Serviços, o Sr. Alisson Sousa. Para a Secretaria Executiva 29 
convidou o Dr. José Santana para permanecer no cargo, mas o mesmo declinou da oferta 30 
agradecendo o convite e dizendo que depois do desgaste de três meses de negociação 31 
política ele não sabia ainda se iria continuar Fesf ou não. Se colocou à disposição para fazer 32 
a transição o tempo que o diretor achasse necessário. E que a definição do seu rumo de vida 33 
ainda não poderia falar naquele momento e então que o diretor se sentisse à vontade para 34 
convidar outra pessoa. E que achava que era mais importante naquele momento para Fesf e 35 
considerando o clima do processo eleitoral que foi republicano e democrático que o processo 36 
de transição acontecesse da mesma forma. Que não tinha como aceitar o convite, mas que 37 
se colocava a disposição para o processo de transição da implantação da nova gestão. O Sr. 38 
Ricardo pediu que fosse criada uma Comissão de transição para acompanhar a transição da 39 
Fesf. O presidente confirmou com o Diretor se eram só aqueles nomes e que ficariam faltando 40 
dois nomes o do Diretor de Ciência e Tecnologia e o do Secretário Executivo. Em seguida o 41 
presidente do conselho colocou em votação para aprovação os dois nomes indicados pelo 42 
diretor geral para comporem as diretorias de gestão interna e serviços – Alisson Sousa e 43 
Ivonildo Dourado. O conselheiro Raul Molina pediu encaminhamento de que se mantivesse a 44 
apresentação que foi feita e que o conselho se mantivesse em assembleia permanente até 45 
que se cumpra o prazo e seja apresentado os outros dois nomes para cumprir rito legal. O 46 
presidente colocou para apreciação dos conselheiros a proposta de Raul Molina. A 47 
conselheira Roberta  Sampaio disse que considerava a proposta do conselheiro Raul Molina 48 
muito importante porque  não tinha em mãos por exemplo a composição das diretorias da 49 
FESF, outra coisa que ela não tinha em mãos era o perfil pelo Estatuto para assumir cada 50 
diretoria, então achava que antes de indicar nomes ela gostaria de saber estes critérios para 51 
poder apreciar os nomes indicados pelo diretor geral eleito e que aproveitava para 52 
parabeniza-lo. Que sugeria como encaminhamento por já ser 13:15hs a suspensão da 53 
reunião com dia e hora marcados para a próxima extraordinária para aquele fim com os 54 
critérios apresentados previamente para os conselheiros, ou seja quais seriam as 55 



composições que seriam ocupadas e também quais seriam os critérios para cada situação 56 
estabelecida no Estatuto da Fundação. O conselheiro Marcos tomou a palavra e sugeriu que 57 
validasse os nomes que o diretor eleito estava trazendo e numa outra reunião seriam trazidos 58 
os nomes que também vão compor a diretoria e nesta reunião se faria um debate mais 59 
qualificado. Sugeriu que estes dois nomes fossem logo aprovados para que o diretor geral 60 
pudesse dar início a composição da sua equipe. O conselheiro Raul Molina disse que 61 
concordava com o conselheiro Marcos por se tratar de dois nomes conhecidos, Ivonildo 62 
Diretor de Convênio da SESAB e o outro já faz parte da Fundação e que sugeria que os dois 63 
nomes já poderiam fazer parte da Comissão de Transição. E que os outros dois nomes 64 
poderiam seguir o que a conselheira Roberta havia colocado. A conselheira Roberta pediu a 65 
palavra e explicou a sua proposta. Que não tinha divergência com nenhum dos dois nomes 66 
indicados porque inclusive conhecia Alisson e sabia da sua competência, mas não conhecia 67 
Ivonildo, não podia opinar sobre o nome ele e não se sentia confortável em fazer um 68 
procedimento de votação sem conhecimento prévio daquilo que havia falado antes. Que não 69 
sabia o que as diretorias faziam, não sabia os perfis indicados para ocupação de cada 70 
diretoria e que se fosse mantida a decisão de indicar e votar os dois nomes ela não faria parte 71 
da votação por não se sentir confortável de com o processo. Além de que os conselheiros 72 
foram convidados para uma segunda reunião para aprovar nomes e ela estava questionando 73 
o método de aprovar nomes. Que estava questionando a sua compreensão de votação de 74 
nomes. Que não tinha divergência com os nomes que tinha divergência do procedimento. 75 
Que queria conhecer melhor o que as diretorias fazem e quais são os critérios e perfis de 76 
cada diretoria. Se pudesse ocorrer ali na reunião que ela tinha uma disposição de mais 30 77 
minutos e se não puder poderia se marcar uma segunda reunião e ai sim com mais 78 
tranquilidade poderia se conduzir o processo de votação. Que não tinha nenhuma divergência 79 
dos indicados acompanhar o processo de transição. Que não tinha problemas da legitimidade 80 
de ambos assumirem na próxima reunião do conselho. Que só queria estabelecer um método 81 
para ela poder compreender melhor o processo. O presidente informou que seria possível 82 
fazer o que foi solicitado pela conselheira em 30 minutos, e perguntou quem faria a 83 
apresentação dos nomes indicados para as diretorias. O conselheiro Cristiano pediu a palavra 84 
e disse que também queria ter acesso ao regulamento que estabelece os critérios para 85 
ocupar as diretorias porque não tinha vivo na cabeça dele. O presidente perguntou quem 86 
tinha o organograma da diretoria executiva. O conselheiro Marcos pediu a palavra para fazer 87 
uma sugestão, mas a conselheira Roberta informou que o diretor geral eleito já deveria ter a 88 
informação. O diretor geral eleito, Ricardo Mendonça pediu a palavra e informou que a  89 
Diretoria Executiva da Fundação era composta pelo Diretor Geral, Secretário Executivo, 90 
Diretor de Serviços, Diretor de Tecnologia e Diretor de Gestão Interna e que naquele 91 
momento estava pegando Alisson, tirando da Diretoria de Tecnologia e passando para 92 
Gestão de Serviços e seria só uma mudança de diretoria e a segunda ele estava trazendo 93 
Ivonildo, servidor de carreira da Fundação, foi secretário municipal de Jacobina, membro do 94 
Conselho por diversas vezes, membro suplente indicado pelo Governo do Estado, hoje 95 
coordenador da gestão de convênios da SESAB, e que estava pedindo ao conselheiro 96 
Ivonildo que entrasse na reunião, que estava tentando localizar o mesmo, para que ele 97 
pudesse explanar o perfil dele. Que o perfil de Ivonildo atendia todas as necessidades e que 98 
gostaria de fazer uma consideração. Que no processo de transição ele precisavam de 99 
algumas pessoas da nova diretoria para que pudessem caminhar juntos e que isso era muito 100 
importante e que queria pedir a conselheira que tivesse essa compreensão, tanto que ele não 101 
estava fazendo nenhuma mudança radical, que só estava fazendo mudanças pontuais para 102 
acelerar o processo de transição. A conselheira Roberta falou que em momento nenhum 103 
estava questionando a legitimidade do diretor eleito de indicar ninguém. Que o mesmo tinha 104 
acabado de ser eleito e tinha ampla legitimidade. E que o que ela estava questionando e 105 
mantinha o seu questionamento e que Dra. Leila – procuradora jurídica da Fundação - 106 
presente na reunião, por exemplo, pudesse apresentar para os conselheiros presentes, o 107 
Estatuto da Fundação, os critérios e perfis de cada diretor e quais os cargos disponíveis de 108 
diretoria. Que era apenas isso que ela estava pedindo. Que não estava questionando o perfil 109 
de competência nem de Ivonildo nem de Alisson, nem a sua capacidade nem a sua 110 
legitimidade de ter uma equipe na transição. Que só não se sentia confortável em votar ali 111 



uma composição de diretoria sem saber o que essas diretorias fazem e qual o perfil que cada 112 
diretoria pede. Que ele tinha ampla legitimidade e que não importava se fosse fazer naquele 113 
dia ou no dia seguinte que para ela não era importe desde que esses elementos fossem 114 
intercessores do processo de discussão dos nomes. O presidente disse que entendia o 115 
posicionamento da conselheira. A conselheira disse que tinha um cuidado institucional com a 116 
Fundação e que estava fazendo o seu papel de conselheira. O presidente acatou e disse que 117 
naquele momento tinham duas propostas de encaminhamento. Naquele momento o Dr. José 118 
Santana pediu a palavra e perguntou se poderia apresentar uma proposta. O presidente 119 
consentiu e o Dr. José Santana informou que o Regimento da FESF prevê num momento de 120 
transição que se institua por trinta dias uma comissão de transição nomeada pelo conselho e 121 
que ao mesmo tempo o conselho receba do diretor geral eleito os currículos dos indicados 122 
para a diretoria executiva, previamente, para que possam ser apreciados e votados em 123 
reunião, assim como prevê o Regimento. Que dessa forma se cumpriria o rito legal e não 124 
impediria Ricardo de fazer a transição que era urgente. Que se colocava à disposição para 125 
fazer parte da comissão de transição. Que estava em período de pandemia e que era preciso 126 
o mais rápido possível que a nova direção tomasse pé das coisas e conduzisse. Que achava 127 
que era o melhor jeito inclusive para que o processo fosse harmônico, para que os diretores 128 
atuais pudessem passar as informações para os novos diretores. O presidente perguntou se 129 
todos estavam contemplados na fala de Dr. José Santana e o conselheiro Raul Molina disse 130 
que não se sentia contemplado por que estavam deslocando pessoas que já iriam começar a 131 
fazer o trabalho e que tinham que se desvincular de outros. Que o que estava pautado era 132 
que haveria a apresentação dos nomes que o novo diretor tinha acabado de fazer e que a 133 
análise dos outros nomes e que todos sabiam quais eram os diretores e quais os cargos que 134 
se teria que debater ali. Que ele tinha a sua própria lista de nomes que apresentaria se 135 
continuasse candidato. Que os nomes já tinham sido apresentados e que os outros nomes 136 
seriam apresentados durante os próximos trinta dias e pediu ao presidente para tocar o barco. 137 
O presidente informou que tinham duas proposições que estavam na mesa: a proposta de Dr. 138 
José Santana e a proposta do conselheiro Raul Molina. O conselheiro Marcos disse que 139 
concordava com a proposta de Dr. José Santana e acrescentou à proposição de que fossem 140 
colocados dois conselheiros para acompanhar a transição e que se colocava como um 141 
desses conselheiros. O presidente perguntou ao conselheiro Raul se concordava e ele falou 142 
que sim. Fez a mesma pergunta à conselheira Roberta e a mesma respondeu que sim desde 143 
que na próxima reunião começasse com as solicitações feitas por ela. Em seguida o 144 
presidente do conselho encaminhou os nomes para a Comissão de Transição: Marcos, 145 
Bárbara, Patrícia, um representante da SESAB, um representante do COSEMS. Em seguida 146 
o presidente falou que em breve seria marcada nova reunião com a apresentação da diretoria 147 
completa. Em seguida o presidente agradeceu a presença de todos e finalizou a reunião. 148 
Assim, eu, Angélica Marques Costa, lavrei a presente ata. Salvador, 19 de março de 149 
2021. Angélica Marques Costa.  150 
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