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

Ao primeiro dia do mês de abril de dois mil e vinte e um, em sala de conferência on line, com 3 
as presenças dos Senhores Membros do Conselho Curador da Fundação Estatal Saúde 4 
da Família (FESF): Cássio André Garcia (Titular-SESAB), Isabella Paim Andrade (Titular-5 
GOVERNO), Marcos Antônio Almeida Sampaio (Titular-CES), Marleide Castro dos Santos 6 
(Suplente-CES), Raimundo Cintra (Suplente-CES), Gleiciane Birschner Hora (Titular-7 
MUNICIPIOS), Josielton de Santos Jesus (Titular-MUNICIPIOS), Bárbara Conceição Vilas 8 
Bôas Marques Britto (Titular-TRABALHADORES), Patrícia Carvalho Andrade (Titular-9 
TRABALHADORES), José Cristiano Soster (Suplente-SESAB), Yolanda Silva de Oliveira 10 
(Suplente-TRABALHADORES), Raul Moreira Molina Barrios (Suplente-COSEMS), Stela 11 
Sousa...(Suplente-Cosems), dos membros da FESFSUS: Carlos Alberto Trindade (Diretor 12 
Geral), José Santos Souza Santana (SECEX), Marcel Leandro Rios Matos Sobrinho (DGI), 13 
Vielka Vieira Lins (DGS), Leila Fraga Coutinho (PROJUR), Alisson dos Santos Sousa (DCTI), 14 
Ricardo Luiz Dias Mendonça (Diretor Geral Eleito), às nove e trinta horas apresentada a pauta 15 
do dia composta por: Pauta 01 – Apresentação e aprovação pelo diretor geral, dos 16 
membros da diretoria executiva; Pauta 02 – Informes do Acordo Coletivo e Abono 17 
Salarial, o presidente deu início à reunião com o primeiro ponto de pauta, pedindo que o 18 
Diretor Geral eleito, Ricardo Mendonça, fizesse a apresentação  dos membros da nova 19 
diretoria executiva da Fundação, lembrando que na última reunião a conselheira Roberta 20 
Sampaio pediu que fossem apresentadas as atribuições das diretorias e então solicitou a 21 
Ricardo Mendonça que o fizesse. A procuradora jurídica Leila Fraga pediu a palavra e 22 
informou que tinha feito um resumo do regimento da fundação onde fala das atribuições e 23 
requisitos para composição das diretorias por solicitação da conselheira Roberta na reunião 24 
anterior e que se colocava à disposição dos conselheiros se assim fosse do interesse dos 25 
mesmos. A Sra. Stela Sousa pediu uma questão de ordem e solicitou a sua posse como 26 
conselheira suplente representante do COSEMS. O presidente do conselho deu posse à Sra. 27 
Stela Sousa como conselheira suplente representante do COSEMS. O conselheiro Marcos 28 
pediu a palavra e disse que o diretor eleito Ricardo poderia fazer a apresentação das 29 
atribuições das diretorias e que a mesma já estava no grupo dos conselheiros no WhatsApp. 30 
O presidente solicitou ao Sr. Ricardo que desse seguimento à apresentação. Falou que era 31 
extensa as atribuições e que tinha feito uma apresentação e já tinha colocado no grupo dos 32 
conselheiros. Em seguida fez a apresentação das competências do Diretor de Gestão Interna: 33 
“Art. 22. A Diretoria de Gestão Interna é dirigida pelo Diretor de Gestão Interna, ao qual 34 
compete: I – coordenar as atividades administrativas, econômicas, financeiras, de gestão de 35 
pessoal e de gestão de tecnologia da FUNDAÇÃO; II – difundir os objetivos e ideais da 36 
FUNDAÇÃO perante órgãos públicos e privados; III – estimular e manter intercâmbio com 37 
pessoas e entidades interessadas na consecução dos objetivos previstos no artigo 4º do 38 
Estatuto; IV – colaborar com os Responsáveis no desenvolvimento de atividades 39 
administrativas dos serviços que compõem a estrutura da FUNDAÇÃO; V – propor à Diretoria 40 
Executiva medidas e programas visando à captação de recursos para o desenvolvimento da 41 
FUNDAÇÃO, incluindo doações, patrocínios de programas e investimentos; VI – diligenciar no 42 
sentido da obtenção de apoio material para as atividades da FUNDAÇÃO; VII – planejar, 43 
coordenar e preparar os processos de compras, conforme necessidades dos serviços e 44 
unidades da FUNDAÇÃO, nos termos do regulamento de licitação e contratos específico; VIII 45 
– gerir as ações e contratos relativos a investimento, desenvolvimento e manutenção da 46 
infraestrutura e serviços da FUNDAÇÃO; IX – gerir Convênios e Contratos celebrados com os 47 
Entes Federativos que se relacionam com a FUNDAÇÃO; X – elaborar e controlar o plano de 48 
contas e a execução financeira da FUNDAÇÃO, conforme cronograma de desembolso 49 
previsto no Contrato de Gestão; XI – participar da elaboração e consolidação do planejamento 50 
físico e financeiro da FUNDAÇÃO; XII – oferecer suporte especializado para as áreas 51 
finalísticas da FUNDAÇÃO e efetivar a projeção de despesa de pessoal; XIII – elaborar a 52 
prestação de contas anual e outras específicas da FUNDAÇÃO; XIV – coordenar as 53 
atividades de gestão do trabalho dos empregados da FUNDAÇÃO; XV – coordenar o 54 
processo de realização de Concurso e Seleção Pública para os empregos de quadro de 55 



pessoal da FUNDAÇÃO, procedendo ao devido dimensionamento e atualização do banco de 56 
dados, objetivando suprir as necessidades de pessoal oriundos deste, bem como a 57 
formalização dos contratos dos ocupantes de funções gratificadas; XVI – planejar, gerir e 58 
desenvolver a tecnologia de informação da FUNDAÇÃO; XVII – apoiar todas as unidades de 59 
produção da FUNDAÇÃO com o objetivo de informatizar e modernizar administrativamente a 60 
mesma; XVIII – elaborar proposta de revisão e atualização do Plano de Empregos, Carreiras 61 
e Salários da FUNDAÇÃO; XVIII – coordenar o processo de atualização e/ou negociação do 62 
acordo coletivo de trabalho com os empregados da FUNDAÇÃO; XIX – propor ao Diretor-63 
Geral, o qual poderá decidir ad referendum do Conselho Curador: a) transposição de recursos 64 
de uma ação ou elemento de despesa para outra rubrica; b) o desdobramento da despesa por 65 
novos elementos e a alteração de dotações existentes; c) despesas e operações financeiras 66 
não previstas no orçamento, nos casos de emergência, quando caracterizada a urgência de 67 
atendimento de situação que possa comprometer a segurança de pessoas e bens ou a 68 
eficiência de serviços; d) medidas da alçada deste, quando caracterizada a urgência de 69 
atendimento de situação que possa causar prejuízo ou comprometer a segurança de 70 
pessoas, bens e serviços, e desde que não haja tempo de reunir o Conselho, justificando a 71 
medida, por escrito. XX – auxiliar na elaboração do Regimento Interno da FUNDAÇÃO.” A 72 
procuradora jurídica da Fundação Dra. Leila Coutinho pediu a fala para saber se os requisitos 73 
necessários para ser diretor de gestão interna não seriam lidos e o diretor geral eleito 74 
informou que tinha sido solicitado apenas as competências. Dra. Leila disse que era o artigo 75 
seguinte, Art.44, que tinha feito o resumo: que o cargo de diretor de gestão interna se dava 76 
com a necessidade de comprovação dos requisitos de formação e que poderia ler se fosse do 77 
interesse dos conselheiros. O conselheiro Marcos pediu a palavra e disse que se precisasse 78 
da ajuda de Dra. Leila pediria porque a apresentação era longa e que os próprios 79 
conselheiros poderiam fazer a consulta ao Regimento se precisasse.  O presidente pediu ao 80 
Sr. Ricardo para finalizar a apresentação e que depois poderiam complementar. Então, o Sr. 81 
Ricardo apresentou as competências da Diretoria de Gestão de Serviços: Art. 23. A Diretoria 82 
de Gestão de Serviços é dirigida pelo Diretor de Gestão de Serviços ao qual compete: I – 83 
coordenar as atividades de desenvolvimento e execução dos serviços contratualizados pela 84 
FUNDAÇÃO; II – coordenar os processos de planejamento, implantação, acompanhamento, 85 
avaliação e revisão dos serviços prestados pela instituição junto aos contratantes e parceiros; 86 
III – elaborar e planejar os serviços a serem prestados contemplando ações de educação 87 
permanente, apoio institucional, gestão por resultados e valorização do trabalhador; IV – 88 
propor e pactuar junto ao contratante/parceiro o desenvolvimento da gestão compartilhada 89 
dos serviços em suas etapas de implantação, execução e avaliação; V – organizar, com o 90 
apoio dos demais Responsáveis, as atividades da FUNDAÇÃO; VI – dotar as áreas técnicas e 91 
as equipes executivas de capacidade resolutiva, a fim de alcançar eficiência e efetividade na 92 
prestação de serviços da FUNDAÇÃO; VII – coordenar as atividades científicas e as que 93 
visem a incorporação de tecnologia nas atividades da FUNDAÇÃO, bem como naquelas 94 
relacionadas ao desenvolvimento tecnoassistencial; VIII - estabelecer intercâmbio com 95 
entidades, serviços, empresas, faculdades, institutos, departamentos que constituam 96 
parcerias no desenvolvimento de serviços relacionados à saúde; IX – colaborar com as 97 
demais Diretorias na promoção, organização e difusão de informações e eventos de natureza 98 
técnica, científica, educacional e cultural; X – coordenar os processos de pesquisa e 99 
formulação de novos serviços, bem como revisão de serviços já executados; XI – apresentar 100 
à Diretoria Executiva e ao Conselho Curador da FUNDAÇÃO para apreciação: a) planos de 101 
atividades e serviços da FUNDAÇÃO, atualizados anualmente, com indicadores de 102 
desempenho e qualidade, globais e específicos, para cada serviço prestado e contrato 103 
executado; b) política de educação permanente para os serviços da FUNDAÇÃO, em 104 
consonância com as diretrizes das políticas públicas de saúde e com as necessidades 105 
expressas pelos contratantes; c) política de gestão por resultados para os serviços da 106 
FUNDAÇÃO, em consonância com as diretrizes das políticas públicas de saúde e com as 107 
necessidades expressas pelos contratantes; d) política de apoio institucional para os serviços 108 
da FUNDAÇÃO, em consonância com as diretrizes das políticas públicas de saúde e com as 109 
necessidades expressas pelos contratantes; e) política de valorização do trabalhador para os 110 
serviços da FUNDAÇÃO, em consonância com as diretrizes das políticas públicas de saúde e 111 



com as necessidades expressas pelos trabalhadores da FUNDAÇÃO; f) projetos técnicos de 112 
execução de novos serviços pela FUNDAÇÃO, em consonância com as diretrizes das 113 
políticas públicas de saúde e com as necessidades expressas pelos contratantes; g) projetos 114 
técnicos de revisão dos serviços da FUNDAÇÃO, em consonância com as diretrizes das 115 
políticas públicas de saúde e com as necessidades expressas pelos contratantes; h) relatórios 116 
de atividades e serviços da FUNDAÇÃO, atualizados anualmente, com indicadores de 117 
desempenho e qualidade, globais e específicos, para cada serviço prestado e contrato 118 
executado; i) análises, balanços, avaliações e pesquisas relativas aos serviços prestados pela 119 
FUNDAÇÃO, em consonância com as diretrizes das políticas públicas de saúde e com as 120 
necessidades expressas pelos contratantes. XII – auxiliar na elaboração do Regimento 121 
Interno da FUNDAÇÃO. Em seguida foi feita a apresentação das competências da Diretoria 122 
de Ciência, Tecnologia e Inovação: Art. 2º - À Diretoria de Ciência, Tecnologia e Inovação 123 
compete: I - atuar para a incorporação de tecnologias inovadoras no SUS, com 124 
responsabilidade social, promovendo eficiência, economicidade, sustentabilidade, aumento de 125 
qualidade e humanização dos serviços de saúde; II - promover atividades científicas e 126 
tecnológicas como estratégicas para o desenvolvimento econômico e social do complexo 127 
industrial da Saúde; III - promover cooperação e interação entre os entes públicos, entre os 128 
setores público e privado e entre empresas nacionais e internacionais; IV - desenvolver 129 
projetos de inovação tecnológica para o setor de saúde em parceria com outras instituições 130 
nacionais e internacionais; V - estimular atividade de inovação no setor saúde em parceria 131 
com outras Instituições Científica, Tecnológica e de Inovação (ICTs) e empresas, inclusive 132 
fomentando e constituindo centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação e parques e 133 
polos tecnológicos no estado da Bahia; VI – incentivar a constituição de ambientes favoráveis 134 
à inovação e às atividades de transferência de tecnologia, inclusive em parceria com 135 
instituições internacionais; VII - promover processos de formação, capacitação e difusão 136 
científica, tecnológica e de inovação; VIII - Atuar na difusão de bens e serviços inovadores em 137 
saúde; IX - fortalecer as capacidades operacional, científica, tecnológica e administrativa da 138 
FESF e das entidades e instituições componentes do SUS; X - simplificar procedimentos para 139 
gestão de projetos de ciência, tecnologia e inovação e adotar controle por resultados em sua 140 
avaliação; XI – prover informações e subsidiar as decisões da alta administração da FESF na 141 
área de ciência, tecnologia e inovação; XII – fornecer apoio a entidades do setor público ou 142 
privado que atuem no fomento, formulação, orientação, coordenação e execução de políticas 143 
relacionadas com o desenvolvimento de tecnologias para saúde; XIII - fomentar o sistema de 144 
inovação setorial local para o complexo industrial da saúde; XIV - captar e gerenciar recursos 145 
para projetos provenientes das esferas públicas municipal, estadual e federal e de outras 146 
instituições nacionais e internacionais. O diretor geral eleito Ricardo Mendonça finalizou 147 
dizendo que estava atendida a solicitação que tinha sido feita pela conselheira Roberta 148 
Ribeiro na última reunião do Conselho que eram as atribuições da Diretoria de Gestão 149 
Interna, da Diretoria de Gestão de Serviços e da Diretoria de Ciência, Tecnologia e Inovação 150 
da FESF-SUS. Solicitou uma revisão do Regimento Interno para que fosse incorporada a 151 
Diretoria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que ainda não constava no mesmo. Em seguida 152 
o diretor Carlos Trindade pediu a palavra e perguntou ao presidente se não seriam colocadas 153 
as atribuições necessárias para ser diretor de cada diretoria da Fundação O presidente disse 154 
que poderia ser se os conselheiros achassem necessário. Dr. Carlos Trindade falou que 155 
achava importante porque fazia parte do regimento interno. O conselheiro Marcos tomou a 156 
palavra e disse que o que foi solicitado pela conselheira Roberta foram as atribuições das 157 
diretorias e a indicação dos nomes e que não achava necessário ler as atribuições e 158 
requisitos necessários para os diretores. Que a ata da reunião anterior ainda não tinha sido 159 
apresentada e que ainda não tinha sido apreciada pelo Conselho para confirmação do que 160 
realmente a conselheira Roberta tinha solicitado. Que todas as informações estavam à 161 
disposição para os conselheiros que quisessem ler no regimento interno da Fundação e que 162 
não achava necessária a leitura e que se sentia contemplado com a apresentação do diretor 163 
eleito. Em seguida o conselheiro Cássio perguntou se alguém mais queria fazer alguma 164 
colocação. O conselheiro Raul Molina pediu a palavra. Que em primeiro lugar queria dar as 165 
boas-vindas a presidente do COSEMS, que estava colocando o seu nome para conselheira 166 
da Fundação. Que isso para ele era uma satisfação muito grande E que certamente era para 167 



os demais conselheiros. Que dizia isso porque a senhora Stela e ele sempre falaram sobre a 168 
fundação e que a presidente Stela passava a se engajar de corpo e alma e que tinha muito a 169 
contribuir, pois tinha uma grande inserção dentro dos municípios. Que seria de grande 170 
importância para os novos rumos que estavam sendo traçados para a Fundação Estatal de 171 
Saúde da Família. E que com relação a apresentação das atribuições já tinham sido feitas, 172 
acabaram de ser lidas e que com relação a qualificação ele achava que no momento da 173 
apresentação dos nomes se algum Conselheiro tivesse e sentisse que estava com alguma 174 
inconformidade que as colocasse. Que fossem tocando porque a doutora Leila já havia dito 175 
que eram parágrafos muito grandes e seria necessário ficar muito tempo na reunião e sugeria 176 
que a título de economia avançassem.  177 

O diretor de gestão interna Marcel Sobrinho pediu a palavra ao presidente. Disse que com a 178 
ausência da conselheira Roberta que havia feito a solicitação e diante da dúvida sobre a 179 
apresentação das atribuições ou não, informava que os requisitos tinham apenas três incisos 180 
e que concordava com o conselheiro Raul com a economia do tempo fazendo apenas a 181 
leitura destes três requisitos que seriam suficientes. O conselheiro Marcos pediu a palavra e 182 
disse que por questão de ordem entendia que eram os conselheiros que deveriam se declarar 183 
na reunião do Conselho e que gostaria muito que a conselheira Roberta estivesse presente 184 
para perguntar a ela se ela estava satisfeita com a apresentação, porque o que a conselheira 185 
solicitou foi apresentado pelo novo diretor geral. E que solicitava ao presidente do conselho 186 
que perguntasse se os outros conselheiros estavam satisfeitos com a apresentação que tinha 187 
sido feita. O conselheiro Marcos informou que se algum Conselheiro tivesse alguma 188 
dúvida que poderia se colocar e que achava temeroso que na reunião do Conselho 189 
houvesse intervenção da diretoria executiva da Fundação. Dr. Marcel Sobrinho pediu a 190 
palavra e explicou que atualmente era o diretor de gestão interna e que para uma questão de 191 
esclarecimento para o conselheiro Marcos informava que a Diretoria Executiva da Fundação 192 
tinha direito a voz nas reuniões do Conselho. Que não tinha direito a voto mais tinha e sempre 193 
teve direito a palavra e que nunca na história da Fundação. Tinha havido cerceamento da 194 
palavra da Diretoria Executiva nas reuniões do Conselho Curador. Que era importante que 195 
ficasse esclarecida esta informação. Que era muito claro o papel distinto entre diretoria 196 
executiva e conselho curador e que todos os diretores que já estavam ali há algum tempo 197 
sabiam disso. E que com relação a necessidade de esclarecimento era para responder uma 198 
pergunta que ficou clara na última reunião, mas que infelizmente a conselheira Roberta não 199 
estava ali naquele momento para confirmar. Que talvez se o suplente da conselheira Roberta 200 
o senhor Almerico pudesse esclarecer se estivesse presente. E que o pedido foi feito a 201 
diretoria executiva e que se colocava ao inteiro dispor para qualquer esclarecimento. O 202 
presidente do Conselho disse que não iria entrar nesse tipo de discussão que estavam ali no 203 
processo democrático e que já estava no Conselho há bastante tempo e que nunca tinha visto 204 
aquele tipo de questionamento também. Que quem decidia era o pleno e que colocaria para a 205 
decisão dos demais conselheiros. O conselheiro Raul Molina disse que se sentia contemplado 206 
nas palavras do presidente e que se algum Conselheiro tivesse alguma observação a ser feita 207 
que se manifestasse. O atual diretor geral Carlos Alberto Trindade pediu a palavra e disse 208 
que concordava com o conselheiro Molina mas que não dava para passar por cima das 209 
atribuições, que se não fosse tratado ali naquela instância do Conselho Curador iria ser 210 
tratado em outras instâncias maiores. Que acreditava que não se tinha nada a esconder ali. 211 
Que poderiam seguir as instruções que o conselheiro Raul estava colocando, e que no 212 
decorrer das apresentações poderia ser colocado as atribuições ou não. Que o papel do 213 
Conselho Curador era zelar pela Fundação e zelar por aquilo que ela tem como 214 
institucionalidade. E que cumprindo este papel e seguindo essa institucionalidade não via 215 
problema nenhum em dar seguimento a apresentação. O conselheiro Marcos falou que não 216 
tinha em momento algum falado sobre cercear a palavra de ninguém. Que simplesmente 217 
disse que precisaria se atentar ao que diz o regimento e que a sua compreensão era de que 218 
os membros da diretoria da FESF não são membros do Conselho. Que a diretoria executiva 219 
participa do Conselho apenas para trazer as pautas que são solicitadas e que contribuem 220 
para os conselheiros a partir da solicitação quando o conselho ou o conselheiro solicita. Que 221 
era preciso reconhecer a responsabilidade do Conselho. O presidente Cássio informou que 222 



todas as atribuições e todas as qualificações estavam no estatuto e que não iriam sair de lá, 223 
estava lá e que ele estava tentando conduzir a reunião da melhor maneira possível. E que em 224 
relação às dúvidas não ia ter como saber porque a conselheira Roberta não estava presente 225 
naquele momento. Em seguida perguntou se tinha algum conselheiro que gostaria de ter a 226 
palavra. E que se a dúvida persistisse que seria colocado em votação. E que daria 227 
seguimento depois com a apresentação dos novos diretores. Que só o tempo iria dizer se os 228 
atributos estariam de acordo ou não. Que sabia que existiam pessoas com excelentes 229 
currículos e que não conseguiam colocar na prática e pessoas com currículos mais ou menos 230 
mas que conseguia se desenvolver. E que o Conselho Curador iria estar atento avaliando 231 
esse desempenho. Em seguida o presidente passou a palavra para a conselheira Stela. A 232 
conselheira falou que estava feliz com seu retorno ao Conselho Curador pois já tinha feito 233 
parte dele há muitos anos e que poderia continuar contribuindo. Que todos ali eram adultos e 234 
que tinham responsabilidades e que estava ali para contribuir. Aproveitou para parabenizar o 235 
novo diretor eleito Ricardo Mendonça dizendo que esperava que ele tivesse uma diretoria 236 
profícua e fosse para o bem da Fundação. Fundação que era deles e que todos sabiam que 237 
ela sempre lutou pela Fundação desde seu nascedouro. Que desde o início estava junto 238 
apoiando os municípios e que tinha história dentro desse trabalho. Que gostaria que as coisas 239 
caminhassem de forma tranquila e que ninguém estava escondendo nada que até porque se 240 
fosse por esses caminhos teriam outras conversas a serem feitas. Que todos ali eram 241 
responsáveis. Que responder mais adiante todos iriam responder. Que estava parabenizando 242 
o novo diretor Ricardo Mendonça. Disse ao presidente que a condução era que tinha uma 243 
pauta que estava sendo apresentada pelo diretor e que se alguém tivesse dúvida, seria 244 
respondida e que já tinha quase uma hora no debate que não tinha levado a lugar nenhum. 245 
Que sugeria que o direito continuasse com a apresentação e ao final o pleno decidiria. A 246 
conselheira Marleide pediu a palavra. Disse que comungava com as palavras do conselheiro 247 
Marcos e Stela de que precisavam seguir. Que as reuniões do Conselho Curador sempre 248 
foram harmoniosas. Que se fosse possível que o presidente colocasse em votação e que a 249 
reunião terminasse na paz. Que estavam todos passando por momentos difíceis com a 250 
pandemia não só no nosso Estado, mas no Brasil. Que todos precisavam ter um pouco de 251 
sensibilidade e se acalmar. O presidente perguntou se alguém mais queria se pronunciar para 252 
que ele pudesse deliberar. Não tendo mais ninguém para se pronunciar o presidente pediu ao 253 
diretor eleito Ricardo que desse prosseguimento a pauta. O presidente também solicitou que 254 
fossem lidos os três incisos com os requisitos para ser diretor da Fundação e logo em seguida 255 
ser feita a apresentação dos nomes dos novos diretores. O conselheiro Cristiano pediu a 256 
palavra e disse que só para ajudar em algumas análises o que a conselheira Roberta tinha 257 
solicitado era para esclarecer dúvidas dela e que estava propiciando os conselheiros de 258 
conhecer melhor a pauta apresentada. Que cada conselheiro não deveria pensar no que a 259 
conselheira Roberta estaria pensando. Que deveriam ter um olhar de que se isso 260 
contemplava as suas dúvidas e a partir disso dar seguimento. Que aquilo estava ajudando na 261 
análise, na perspectiva dele e que era importante ter como fundamento. Que para ele estava 262 
sendo ótimo porque ele estava revisitando o Regimento da Fundação porque já havia lido 263 
mais debatido ficava ainda melhor e era muito mais tranquilo para que todos pudessem tomar 264 
decisões dentro do Conselho Curador. Em seguida o presidente passou a palavra para 265 
senhor Ricardo Mendonça para que pudesse fazer apresentação dos Requisitos necessários 266 
para diretor das diretorias da Fundação. Em seguida foi feita a leitura dos pré-requisitos para 267 
diretoria de gestão interna: “Art. 44. Cabe ao Diretor de Gestão Interna, em designação da 268 
Diretoria-Geral, responsabilizar-se sobre a execução das atividades afeitas ao órgão, 269 
devendo superintender, coordenar, planejar e fiscalizar todas as atividades de gestão interna 270 
da FESF-SUS. Parágrafo único. São pré-requisitos ao exercício do cargo de Diretor de 271 
Gestão Interna: I – ser graduado na área de saúde através de instituição de nível superior 272 
aprovada pelo Ministério da Educação, com pós-graduação nas áreas de Administração, 273 
Economia, Finanças, Contabilidade, Gestão Pública ou Saúde Coletiva; ou II – ser graduado 274 
em outra área através de instituição de nível superior aprovada pelo Ministério da Educação, 275 
com pós-graduação em Administração, Economia, Finanças, Contabilidade ou Gestão 276 
Pública, preferencialmente na área de saúde; e III – possuir experiência comprovada na 277 
gestão ou planejamento de serviços, unidades ou sistemas, preferencialmente na área de 278 



saúde de, no mínimo, 02 (dois) anos.”.  Em seguida leu as atribuições e pré-requisitos para o 279 
exercício do cargo de diretor de gestão de serviços: “Art. 80. Cabe ao Diretor de Gestão de 280 
Serviços, em designação da Diretoria-Geral, responsabilizar-se sobre gestão das atividades 281 
afeitas ao órgão, devendo superintender, coordenar, planejar e fiscalizar todas as atividades 282 
de gestão dos serviços prestados pela Fundação. Parágrafo único. São pré-requisitos ao 283 
exercício do cargo de Diretor de Gestão Interna: I – ser graduado na área de saúde através 284 
de instituição de nível superior aprovada pelo Ministério da Educação, com pós-graduação 285 
nas áreas de Saúde Coletiva, Saúde Pública e/ou Gestão Pública; ou II – ser graduado em 286 
outra área através de instituição de nível superior aprovada pelo Ministério da Educação, com 287 
pós-graduação em Saúde Coletiva, Saúde Pública e/ou Gestão Pública; e III – possuir 288 
experiência comprovada na gestão ou planejamento de serviços, unidades ou sistemas na 289 
área de saúde de, no mínimo, 02 (dois) anos.”. Em seguida José Santana explicou que ainda 290 
não existia no Regimento Interno da Fundação os pré-requisitos para diretoria de ciência 291 
tecnologia inovação. Em seguida o direito Ricardo passou a apresentar os mini-currículos dos 292 
novos diretores: 1. Diretor de Gestão Interna - Ivonildo Dourado Bastos - Formação 293 
Acadêmica: graduação em fisioterapia; auditoria de sistemas e serviços de saúde; 294 
especialização em Saúde Coletiva; especialização em saúde da família; coordenação e 295 
gerenciamento dos processos de trabalho. Atuação profissional: Secretário municipal de 296 
saúde de Jacobina/Bahia, diretor regional de saúde da 16ª Dires em Jacobina/Bahia, 297 
secretário municipal de saúde de Capim Grosso – Bahia; sanitarista concursado da Fundação 298 
Estatal Saúde da Família. 2. Diretor de Gestão de Serviços - Alisson dos Santos Souza. 299 
Formação Acadêmica: graduado em administração, gestão estratégica de políticas públicas, 300 
gestão social para o Desenvolvimento, gestão pública municipal, mestrando em políticas 301 
públicas. Atuação profissional: Direitor de ciência, tecnologia e inovação da FESF, Gestor do 302 
núcleo de projetos da FESF, Presidente da ANFES, Coordenador de fomento e qualidade do 303 
programa de inclusão sócio digital, cidadania digital, da SECTI. 3. Diretor de Ciências, 304 
Tecnologia e Inovação - José Rogério Lima Velame. Formação acadêmica: graduado em 305 
administração de empresas, especialização em organização sistemas e métodos. Atuação 306 
profissional: experiência em tecnologia da informação envolvendo estratégia de negócios; 307 
gestão de projetos; desenvolvimento de sistemas e gestão de projetos; 20 anos na área de 308 
processos, informática e logística, exercendo cargos gerenciais nos últimos 10 anos; 309 
Consultoria organizacional envolvendo o mapeamento reorganização e gerenciamento de 310 
processos e aspectos de TI; criação e desenvolvimento de produtos de informática nos 311 
segmentos governamental, bancário, construção civil e educação. Finda a apresentação o 312 
diretor eleito Ricardo Mendonça informou que tinha atendido a solicitação da conselheira 313 
Roberta e que tinha trazido os mini currículos dos três diretores que tinha sido solicitado pela 314 
mesma e que gostaria de dizer aos conselheiros e conselheiras que Alisson estava presente, 315 
Rogério também estava presente, que não tinha conseguido contatar com Ivanildo, mas que 316 
todos ali já o conheciam e que ficava a disposição para qualquer questionamento por parte 317 
dos conselheiros e conselheiras. O presidente Cássio agradeceu ao diretor eleito e 318 
prosseguiu dizendo que tinha uma dúvida em relação ao nome para a Secretaria Executiva e 319 
perguntou ao Sr. Ricardo se os nomes seriam colocados naquele momento.  Em seguida o 320 
presidente solicitou ao senhor Ricardo que apresentasse a nova diretoria executiva. O Sr. 321 
Ricardo então apresentou os membros da nova Diretoria Executiva: Secretário Executivo - 322 
José Santana; Diretor de Gestão Interna - Ivonildo Dourado Bastos; Diretor de Gestão de 323 
Serviços - Alisson dos Santos Souza; Diretor de Ciência Tecnologia e Inovação -  Rogério 324 
Velame; Procuradora Jurídica - Leila Coutinho. Tendo sido apresentados os nomes da nova 325 
diretoria executiva o presidente abriu a falar para os conselheiros. O conselheiro Raul Molina 326 
pediu a palavra. Iniciou a sua fala parabenizando o novo diretor geral Ricardo Mendonça, 327 
dizendo que o mesmo trazia experiência, expertise e motivação e que cabia agora aos 328 
conselheiros se engajar em tudo isso e que o apoio tinha que ser durante a eleição e durante 329 
o mandato. Que se sentia contemplado e caminhava pela aprovação da diretoria executiva 330 
apresentada. O conselheiro Cristiano pediu a palavra. O conselheiro disse que se sentia 331 
muito à vontade em corroborar com o Conselho pois conhecia todos ali presentes, que 332 
conheci a trajetória e o currículo de cada um dos indicados, e que ficava muito feliz em ter 333 
Rogério Velame na Fesftech. Que era uma pessoa que ele tinha muito contato na secretaria 334 



de saúde. Que já tinham construído alguns projetos juntos e que achava que era um ganho 335 
para a Fundação. Que o mesmo era uma pessoa muito qualificada assim como todos os 336 
outros. Que Ivonildo Dourado era uma pessoa que tinha uma longa trajetória no campo da 337 
saúde e da gestão pública e que galgou todos os espaços e os degraus necessários para 338 
fazer uma ótima gestão. Que tinha muita percepção de todas essas pessoas que foram 339 
indicadas que eram pessoas muito tranquilas para dialogar. Que conhecia o potencial de 340 
Alisson enquanto diretor e que também estava dialogando com ele alguns projetos para 341 
Fesfthec enquanto ele era Diretor de Ciência e Tecnologia e que enquanto Diretor De Gestão 342 
De Serviços fará um excelente trabalho, não que a gestão anterior não tenha feito isso. Que 343 
Allison também trazia esse nível de diálogo de proximidade com a Secretaria de Saúde. E 344 
que quanto a José Santana não era preciso falar porque era uma pessoa que tinha uma 345 
conduta ética exemplar e um defensor do SUS. E que por extensão poderia falar o mesmo em 346 
relação a Leila que sempre buscou trazer fundamentação legal para que a FESF fosse 347 
reconhecida, inclusive em outros órgãos de controle onde a FESF tem reconhecimento pleno, 348 
a exemplo do Ministério Público onde tinhas suas contas aprovadas e que já foi testado em 349 
vários espaços e que isso trazia muita tranquilidade e que se sentia muito tranquilo com a 350 
nova composição. A conselheira Gleiciane pediu a palavra. Que gostaria de salientar o 351 
momento em que estavam vivendo com essa nova chapa sendo construída ali e com a vinda 352 
de Dona Stela para o conselho. Que acreditava que agora a FESF tinha muito a avançar, 353 
agora mais do que nunca. Que o voto dela era a favor da nova diretoria. O conselheiro Cintra 354 
pediu a palavra. Que por conhecer todos, gostaria de deixar o registro dele ali que é um 355 
momento muito difícil e gostaria de parabenizar o diretor-geral por indicar pessoas que estão 356 
comprometidas com o sistema único de saúde, pessoas que tem um histórico de luta e de 357 
resistência. Que era um momento em que todos estavam passando e que gostaria de 358 
parabenizar também o professor Molina, conselheiro bastante atuante,  que ajudou a conduzir 359 
a caminhada de uma maneira tranquila. Que registrava o seu reconhecimento a todos que 360 
tinham um histórico de trabalho como todos os indicados pelo diretor-geral eleito que também 361 
sem dúvida nenhuma tinha histórico de luta e de trabalho para avançar nessa nova 362 
caminhada. Que votava a favor da nova diretoria. A conselheira Marleide pediu a palavra. 363 
Que votava a favor e que concordava com a nova diretoria apresentada pelo novo direito. O 364 
conselheiro Josielton pediu a palavra. O conselheiro deu as boas-vindas a conselheira Stela e 365 
disse que era um momento bastante importante para o Conselho. Que acreditava que agora a 366 
FESF iria avançar muito mais. Que dava seu sim para os nomes apresentados para a nova 367 
diretoria e que agradecia a todos. Que era secretário municipal a mais de um ano e que não 368 
era fácil, mas tinha certeza de que iriam vencer. Que queria dar os parabéns ao diretor geral 369 
eleito Ricardo e a todos os componentes da Fundação que com certeza só teria a avançar 370 
nesse novo momento. A conselheira Bárbara pediu a palavra. Que gostaria de parabenizar 371 
Ricardo pela escolha e a Stela por compor o Conselho e deu as boas-vindas. Que era muito 372 
importante a participação dos municípios e que sabia como tinha ocorrido a formação da 373 
FESF. Que a participação do COSEMS era muito importante. Que queria parabenizar pela 374 
escolha da nova diretoria e dizer que algumas escolhas a surpreenderam, mas que foram 375 
boas. Que gostaria de desejar boa sorte a nova diretoria da Fundação. A conselheira Patrícia 376 
pediu a palavra. Parabenizou o diretor Ricardo e a toda a nova diretoria e deu boas-vindas a 377 
todos que estava fazendo parte deste projeto e que aprovava as indicações e parabenizou a 378 
nova diretoria. A conselheira Isabela pediu a palavra. Disse que estava de acordo que estava 379 
aprovado e deu as boas-vindas a nova equipe e boa sorte na condução. O conselheiro 380 
Marcos pediu a palavra. Agradeceu a diretoria anterior E que se sentia contemplado na fala 381 
dos outros conselheiros. E que dava o seu voto de aprovação para a nova diretoria da 382 
Fundação. O presidente Cássio votou a favor também e disse que conhecia todos os nomes 383 
ali indicados que era fundamental para continuidade dos trabalhos pela experiência que 384 
alguns tinham na Fundação e que sabia que os novos que estavam chegando também tinha 385 
condições de aportar suas experiências, seus saberes e dar continuidade ao que já vinha 386 
sendo feito e que o voto dele era para aprovação da nova diretoria e ao mesmo tempo 387 
agradecer a Carlão, a Vielka, a Marcel e a todos que estiveram durante estes 10 anos ou 388 
aqueles que passaram também menos tempo e a todos que já passaram pela Fundação e 389 
toda dedicação que deixaram. Queria agradecer a todos. O conselheiro Almerico entrou na 390 



reunião informando que teve problemas com a internet. Que mesmo não tendo participado 391 
das discussões, mas entendendo que foi em consenso a decisão que ele voltava a favor da 392 
nova diretoria. Não tendo mais nenhum conselheiro para se pronunciar o presidente do 393 
Conselho deu como aprovada a nova diretoria executiva da Fundação: Secretário Executivo - 394 
José Santana; Diretor de Gestão Interna - Ivonildo Dourado Bastos; Diretor de Gestão de 395 
Serviços - Alisson dos Santos Souza; Diretor de Ciência Tecnologia e Inovação -  Rogério 396 
Velame; Procuradora Jurídica - Leila Coutinho. O ex-diretor Carlos Trindade pediu a palavra. 397 
Agradeceu ao Conselho Curador dizendo que tinha ficado por três mandatos na Fundação e 398 
que sempre teve do Conselho a confiança que era necessária para a condução da Fundação. 399 
Que sempre teve o apoio do Conselho Curador nos momentos mais difíceis em que a 400 
Fundação passou e que desejava que o novo diretor tivesse a mesma felicidade de ter uma 401 
relação saudável, uma relação de contribuição que é o grande papel que o Conselho Curador 402 
cumpre em relação a Fundação. Que o Conselho Curador tinha institucionalmente esta 403 
responsabilidade por que era a instância maior de decisão da Fundação apoiado pela 404 
diretoria executiva que tinha de tomar decisões diariamente e que dependia muito que esta 405 
relação fosse uma relação de competência e de contribuição. Que ficava muito feliz em ver 406 
que Ricardo estava entrando com todo este apoio, com toda esta possibilidade de fazer com 407 
que essa relação fosse extremamente produtiva. Que o agradecimento estava sendo feito ao 408 
conselho que em todos os momentos nunca tinha faltado a ele o apoio que a diretoria 409 
executiva precisava e que deve ao Conselho muito de até onde a FESF conseguiu avançar 410 
na sua trajetória enquanto instituição voltada para o SUS. Que a segunda parte da sua fala 411 
era para desejar sucesso a Ricardo Mendonça que era um companheiro de vários momentos 412 
e que ambos já tinha percorrido alguns caminhos e que sempre teve como um companheiro 413 
leal, um companheiro que nunca teve nenhum tipo de restrição. Que desejava a Ricardo que 414 
ele tivesse a mesma felicidade que ele teve enquanto estava na condução da Fundação. E 415 
que Ricardo iria, perceber no dia a dia que a Fundação era uma Instituição dinâmica que tem 416 
um corpo técnico, um corpo de trabalhadores extremamente comprometidos, competentes, 417 
com todas as possibilidades de fazer com que as boas ideias que possam surgir tenham 418 
sequência e se complementem no dia a dia da Fundação. Que queria desejar a todos os 419 
diretores que apoiassem o seu diretor geral porque a gestão era uma via de duas mãos e 420 
desejava que os processos ocorressem de uma forma democrática, participativa que era a 421 
trajetória da Fundação desde o momento da sua criação e que permanecia até hoje. Que 422 
desejava que os novos diretores continuassem assim fazendo com que a Fundação 423 
cumprisse o seu papel que era o apoio ao SUS. Que ficava muito feliz com a participação no 424 
Conselho Curador da senhora Stela e do companheiro Raul Molina que eram pessoas 425 
importantes junto aos municípios. Ele entendia que naquele momento encerrava o seu papel. 426 
Que estava saindo na certeza do dever cumprido e que o Estatuto era muito sábio em não 427 
tentar eternizar. Finalizando sua fala colocou-se à disposição do novo diretor para o que fosse 428 
necessário. A diretora de serviços Vielka Lins pediu a palavra. Parabenizou o diretor eleito 429 
Ricardo e a nova diretoria que iria compor a Fundação. Agradeceu ao Conselho o convívio. 430 
Que estava na Fundação desde o início e que tinha acompanhado a trajetória da Fundação 431 
até ali. Que era um privilégio ter visto a Fundação nascer, passar por várias dificuldades, e se 432 
fortalecer a cada momento, se reinventando e conseguindo prosperar dentro desse cenário e 433 
sobretudo ser uma ferramenta potente que já produziu muitas entregas importantes para o 434 
sistema único de saúde e com certeza iria continuar contribuindo. Que era um privilégio do 435 
ponto de vista profissional ter tido esta experiência e o convívio com tantos outros atores 436 
importantes e essenciais para o sistema único de saúde. Agradeceu ao Conselho e a todas 437 
as pessoas que estiveram nesta trajetória ao longo desses 11 anos da Fundação e de forma 438 
mais objetiva para Ricardo e Alisson que estava assumindo a diretoria de gestão de serviços, 439 
onde esteve atuando até aquele momento, que se colocava a disposição no processo de 440 
transição para o que fosse necessário. Deu boas-vindas a Ricardo e a todos que estavam 441 
chegando naquele momento. O presidente agradeceu o trabalho de Vielka dizendo que já a 442 
conhecia antes da Fundação e que iriam seguir se encontrando por aí. O diretor de gestão de 443 
serviços Marcel Sobrinho pediu a palavra. Agradeceu ao Conselho Curador pela convivência 444 
durante a sua estadia na Fundação e agradeceu a todos pela troca de experiência. Que ele 445 
como mais novo ficava muito feliz em beber na fonte de pessoas que tinham mais 446 



experiências dentro do sistema único de saúde e em contribuição para o SUS. Que estar 447 
naquele lugar era um privilégio e que mais uma vez agradecia a todos os conselheiros e um 448 
agradecimento especial a Carlão que lhe deu a oportunidade de estar ao lado dele podendo 449 
ajudar nesta missão institucional que era de muita importância para construir um sistema 450 
único de saúde melhor através da Fundação. Aproveitou a oportunidade de parabenizar 451 
Ricardo e desejar boa sorte a nova diretoria executiva que alguns ele conhecia de longas 452 
datas e outros estava conhecendo agora. Se colocou à disposição para ajudar no que fosse 453 
necessário desejando boa sorte a Ivanildo e que se colocar à disposição dele para qualquer 454 
ajuda que se fizesse necessário. O diretor geral eleito pediu a palavra. Que inicialmente 455 
gostaria de agradecer as palavras do diretor anterior Carlos Trindade e que realmente eles 456 
tiveram em vários espaços sempre lutando pelo sistema único de saúde. Agradeceu a Vielka 457 
e a Marcel pelo convívio republicano que sempre tiveram e sempre em prol da Fundação e 458 
que os dois iam deixar um legado para a Fundação e que não tivessem dúvidas que a nova 459 
direção da Fundação iria correr atrás para produzir mais ainda com responsabilidade. 460 
Agradeceu aos conselheiros e conselheiras pela aprovação da nova diretoria dizendo que 461 
essa diretoria iria estar atendendo a todas as necessidades não só da Fundação, mas 462 
também tendo uma relação bastante ampla com o Conselho Curador. Deu as boas-vindas a 463 
Stella porque não teve a oportunidade de falar anteriormente e disse que a mesma tinha 464 
muito a contribuir para o Conselho Curador e que achava importante essa aproximação com 465 
os municípios que era de fundamental importância. Que aproveitava o momento para também 466 
tranquilizar, naquele momento todos os trabalhadores da Fundação e que as coisas seriam 467 
conduzidas com bastante tranquilidade. Que iria colocar a Fundação na normalidade e que 468 
essa nova diretoria tinha uma responsabilidade muito grande com os trabalhadores e que terá 469 
uma relação bastante estreita, bastante clara, bastante transparente nessa nova gestão. 470 
Quem estava ali naquele momento agradecendo a Ivonildo, agradecendo a Alisson, 471 
agradecendo a José Santana, que conhece a Fundação como ninguém, a Leila Coutinho, por 472 
estar naquele time. A Rogério que estava chegando. Que este time vai pensar junto, construir 473 
junto a Fundação. Que queria deixar essas palavras para todos os conselheiros e 474 
conselheiras. O presidente agradeceu as palavras do Senhor Ricardo e desejou boa sorte a 475 
nova equipe. Que tivessem certeza que o Conselho estaria sempre apoiando, criticando nas 476 
horas certas, dentro do que sempre foi feito ali no conselho. O conselheiro Ivonildo pediu a 477 
palavra. Deu bom dia a todas e a todos e pediu desculpas por não estar mais cedo na reunião 478 
por problemas com a internet. Que agradecia as palavras de Marcel e que parabenizava 479 
todos os novos diretores que estavam sendo referendados pelo Conselho Curador naquele 480 
momento e dizer que tinha uma longa história mesmo não exercendo função direta na 481 
Fundação Estatal, mas que estava presente desde a sua construção na Conferência Estadual 482 
de Saúde do Estado da Bahia. Quando defendeu o instrumento Fundação Estatal como uma 483 
opção de gestão para o SUS. Que foi para a Conferência Nacional de Saúde discutir 484 
amplamente com todo o país essa opção, essa ferramenta de gestão tão importante, tão 485 
primordial, para o fortalecimento e o aprimoramento do sistema único de saúde. Que 486 
posteriormente teve a oportunidade de fazer o concurso de Sanitarista da Fundação, em 2010 487 
e que era sanitarista concursado da Fundação, afastado para assumir cargo de gestão e hoje 488 
era diretor de convênios da secretaria estadual de saúde e que ficava muito honrado de fazer 489 
parte deste grupo, muito honrado de fazer parte deste processo e que esperava contribuir um 490 
pouco mais do que já havia contribuído como ex-presidente do Conselho Interfederativo da 491 
Fundação, como membro do Conselho Curador na época que era diretor do COSEMS, como 492 
membro do Conselho Curador enquanto representante da Secretaria Estadual de Saúde. Dar 493 
um pouco mais de contribuição à frente da diretoria de gestão interna e que esperava contar 494 
com apoio do próprio Conselho Curador, da ajuda do Conselho Interfederativo e do COSEMS 495 
que representa o conjunto dos 417 municípios do estado da Bahia, que foi a finalidade inicial 496 
da constituição da Fundação de contribuir com o processo qualificado da atenção básica da 497 
constituição de carreira processo de atração e fixação de profissionais que é um problema 498 
que persiste até hoje na própria atenção básica. Que a Fundação cresceu, abraçou novos 499 
projetos, novos objetivos, e isso era salutar e importante. Que sabe dos problemas que 500 
existem e que estava ali para buscar soluções de forma conjunta, de forma coletiva, e de 501 
forma colegiada. Parabenizou a todos que fizeram parte deste processo. José Santana, 502 



companheiro de longas datas, Carlão, Marcel, Vielka, Leila, enfim todos os trabalhadores e 503 
toda direção que ao longo dos anos contribuiu para o que a Fundação é hoje. Que estava ali 504 
para somar, para contribuir e lógico com ajuda de todos. Parabenizou os novos diretores. 505 
Parabenizo a diretoria que encerrava seu mandato. O conselheiro Raul Molina pediu a 506 
palavra. Agradeceu em nome do COSEMS à diretoria que estava saindo, na figura de Carlão, 507 
Marcel e Vielka. Que todos deram a sua contribuição e fizeram o que era melhor e o que era 508 
possível também. Que a Fundação viveu momentos de muita dificuldade, teve momentos de 509 
crise e que compartilhou alguns dentro do Conselho Curador e outros só sentiram na pele 510 
quem estava lá dentro. Que era muito resolvido com estas questões e que tinha colocado o 511 
seu nome à disposição inclusive para que ele fizesse uma nova roupagem para a Fundação. 512 
Isso não queria dizer que por pensar dessa forma teria que limpar, tudo aquilo que foi feito, 513 
tudo aquilo que com muito sacrifício se construiu. Que deixava seus agradecimentos àqueles 514 
que vieram um pouco mais lá atrás e que contribuíram de uma forma ou de outra. Que 515 
gostaria de deixar registrado nos anais do Conselho e da Fundação a contribuição de todos 516 
os outros diretores que vieram anteriormente. Que gostaria de fazer um encaminhamento: 517 
queria citar a lei que foi promulgada agora em dezembro e que foi encaminhada para o 518 
Senado, com relação ao momento em que estavam vivendo, considerando o momento de 519 
pandemia, considerando o momento de calamidade e de emergência de saúde pública tantos 520 
os contratos das entidades públicas ou privadas, todos eles foram beneficiados com 521 
elasticidade do cumprimento dos contratos. Que tinha visto nas redes sociais da Fundação, 522 
naquela semana, a publicação de um processo seletivo para cumprir um aditivo com a 523 
secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Que mandou um requerimento para o presidente do 524 
conselho e que em síntese o que estava colocando ali era que a Fundação também se 525 
usasse do decreto para que fosse solicitado da secretaria de saúde do estado da Bahia o 526 
prazo de elasticidade para esse processo seletivo. Porque estavam no período de transição 527 
da Fundação. Que foi feito a pouco tempo um acordo de um abono legítimo para os 528 
trabalhadores e era preciso que fossem vista como estavam as finanças da Fundação e o 529 
cumprimento de metas. Que queria que o requerimento, se o Pleno assim eu decidir, de 530 
encaminhar para a secretaria de Saúde do estado da Bahia, o pedido de um prazo de acordo 531 
com a lei que foi promulgada agora em dezembro. Lei: TL 4253/2020 que trata 532 
especificamente em relação aos impactos a pandemia, prorrogação dos contratos e dá outras 533 
providências. Que o requerimento era de urgência urgentíssima. Que já que estavam 534 
aproveitando para iniciar os trabalhos que se fizesse esse requerimento à secretaria de saúde 535 
do estado da Bahia. Pediu que fosse colocado em votação no plenário. O presidente do 536 
Conselho informou que não havia recebido o requerimento enviado pelo conselheiro. Gostaria 537 
de ouvir o Diretor Ricardo porque isso já batia diretamente na função dele que era de assumir 538 
os trabalhos e fazer a apreciação desse expediente. O presidente passou a palavra para o 539 
diretor eleito Ricardo. O diretor Ricardo informou que não recebeu nenhuma documentação 540 
em relação a processos seletivos e que imaginava que fosse em relação ao processo seletivo 541 
da residência e outro em relação apoio institucional. Pediu ao Dr. José Santana se ele poderia 542 
esclarecer a respeito da solicitação do conselheiro Raul Molina. Dr. José Santana tomou a 543 
palavra e explicou ao conselheiro que os processos seletivos da FESF, se era isso que o 544 
diretor Ricardo estava falando, para a SESAB eles eram todos lastreado por contrato. O da 545 
residência oneram os contratos com os municípios onde os trabalhadores vão ser lotados e 546 
os da secretaria de saúde oneram o contrato de programa e a Fundação só faz o processo 547 
seletivo quando aquele posto de trabalho está vago. Se a Fundação não preenche o posto de 548 
trabalho o recurso não fica para FESF e ele simplesmente não é executado. Que de um modo 549 
geral é a secretaria de saúde quem demanda para a Fundação preencher ou não aquele 550 
posto. Se o posto fica vazio a Secretaria de Saúde diz: “Fundação eu quero agora ou 551 
fundação segura um pouco”, a mesma coisa com os municípios. Que não tinha entendido 552 
muito bem a solicitação do conselheiro Raul, mas explicava que não tinha nenhum impacto 553 
financeiro para a Fundação. Que não tinha entendido qual era o encaminhamento e qual era 554 
a preocupação. O conselheiro Raul Molina disse que iria naquele momento esclarecer. 555 
Informou que a lei de licitação já estava no grupo do Conselho Curador. O que permite a 556 
elasticidade disso. Que o que ele estava pedindo era exatamente o que o Dr. José tinha 557 
colocado. Pedir a secretaria de saúde do estado da Bahia, por estar no momento de 558 



transição, tempo para que os novos diretores que estão chegando se empoderem do assunto. 559 
A conselheira Amanda pediu a palavra. A conselheira disse que iria falar com relação as 560 
seleções da Fundação. Que antes de levantar as demandas da SESAB o ideal seria, como 561 
estava no Estatuto do trabalhador da FESF, que essa seleção seja repassada primeiro para 562 
os trabalhadores que estão com contrato suspenso e se não ocupar essas vagas, essas 563 
vagas são destinadas aos trabalhadores de carreira que porventura tenha uma necessidade 564 
ou desejo de mudar de função dentro da Fundação. E se mesmo assim essa vaga não for 565 
contemplada por esses trabalhadores de carreira da FESF, aí sim ela deve ser colocada para 566 
trabalhadores do Estado. Que estava angustiada porque já tinha exposto o problema dela na 567 
rede social do Conselho, ela como representante do Conselho Curador que estava tendo 568 
dificuldade. Que inclusive numa reunião prévia com o Zé ele falou que seria esclarecido se 569 
realmente houve algum erro ou ilegalidade. Que não é o caso exclusivo dela, que estava ali 570 
como representante das trabalhadoras e dos trabalhadores da Fundação. Que para surpresa 571 
dela antes de ter esse diálogo novamente que a conselheira Stela tinha sugerido que ela 572 
mandasse via e-mail a solicitação. Que ela mandou para o e-mail dos trabalhadores, para a 573 
Ouvidoria da Fesf, para o Conselho através do e-mail da Angélica e que inclusive solicitava 574 
que o Conselho tivesse um e-mail próprio para formalizar as solicitações e que em momento 575 
algum a FESF chamou ela para perguntar o que efetivamente tinha acontecido. Que o único 576 
retorno que ela teve foi do RH informando que o concurso tinha perdido a validade e que essa 577 
validade era de seis meses, porém não tinha no edital nada escrito em relação a validade. 578 
Que estava na fundação desde 2011 e nunca tinha visto seleção com prazo de validade. Que 579 
outro ponto é que ontem foi surpreendida com o e-mail de novo de uma seleção para o apoio 580 
institucional. Como resolver isso? Porque era muito angustiante para ela. Que será que ela 581 
deveria se escrever de novo? Qual era o papel do trabalhador nesse contexto? Tanta 582 
dificuldade de um profissional de carreira ascender dentro da Fundação. Que não tinha 583 
problema nenhum em fazer de novo a seleção porque currículo ela tinha, a questão é que vai 584 
de encontro ao que ela estava lutando em nome de outros trabalhadores. Porque facilita para 585 
uns e para outros não? Que já foi preceptora da residência durante cinco anos. A última 586 
seleção saiu para o público em geral e não a priori para quem está de contrato suspenso que 587 
é o caso dela. E nem para o trabalhador que está exercendo a suas funções, especialmente o 588 
PNH. Outro ponto que queria abordar era o barema que tinha controvérsias. Que tinha que 589 
valorizar os residentes que estão se formando para dar continuidade ao projeto que é 590 
fantástico. Mas no barema o título de residente valia mais do que o título de doutorado. Que 591 
ficava pensando no trabalhador do PNH, que se não for estimulado à educação permanente e 592 
à necessidade de crescer dentro da Fundação, vai sempre continuar naquele programa que é 593 
como se fosse o mais excludente da FESF. Que a falar dela era de desabafo enquanto 594 
trabalhador. Que queria valorização pelo trabalhador e questionar os 40% dos profissionais 595 
que estão na linha de frente. Dr. José Santana pediu a palavra ao presidente para esclarecer 596 
um ponto. No que foi atendido. Disse que a respeito da seleção para apoiador educacional 597 
era uma seleção interna apenas para os trabalhadores de carreira, mas que dependia da 598 
decisão do Conselho a sua paralisação. E quanto a residência não era possível a seleção 599 
interna porque é uma seleção para bolsistas e não para celetistas. Que não tem orçamento 600 
no convênio para contratação de celetista porque é uma seleção para apoiador pedagógico 601 
que é exclusivamente desempenhado por bolsistas e não tem como pagar um trabalhador de 602 
carreira da Fundação. Que quando é para celetista o procedimento que ela falou 603 
anteriormente é feito. A conselheira Stela pediu a palavra. Disse à conselheira Amanda que 604 
realmente pediu que ela enviasse e-mail porque houve uma série de problemas acontecendo. 605 
Que queria reforçar o encaminhamento que foi feito pelo conselheiro Raul que era um 606 
requerimento não do conselheiro e sim do COSEMS. Que pediu a suspensão dos processos 607 
seletivos até que o diretor geral Ricardo tomasse conhecimento e tomasse pé da situação. 608 
Que fazia a sugestão de uma comissão com a participação dos trabalhadores para que 609 
pudessem acompanhar o processo por que sugeria suspensão por mais uma semana para 610 
que evitasse mais desgaste. Sugeria que se fizesse uma revisão do processo com o diretor 611 
Ricardo acompanhado da representação dos trabalhadores por que não dava para ficar nesta 612 
dúvida. A conselheira Bárbara pediu a palavra. Disse que na verdade ela iria pedir um 613 
encaminhamento da suspensão do processo seletivo e que em relação ao apoio já tinha duas 614 



situações já mapeadas: a situação de Amanda e Adriana que é algo que deveria se tentar 615 
resolver antes de se abrir uma nova seleção. Que se tinha vacância eles precisavam ser 616 
convocados. E que com relação a residência não consegui entender direito o edital porque ele 617 
fala que não pode ser ocupado por trabalhador de carreira que recebe aditivo de gestão. Que 618 
no olhar dela caberia ao PNH o direito de participar porque o PNH não recebe. Que é a classe 619 
de trabalhadores menos valorizada financeiramente. Que uma outra coisa que tinha chamado 620 
atenção era a questão do barema da Fundação. Que em nenhum lugar e nenhuma seleção 621 
uma residência valia mais do que um doutorado e um mestrado. Que ela não entendeu 622 
porque o barema estava daquele jeito. Porque acabava excluindo uma realidade de 623 
trabalhadores concursados da Fundação que na época raramente teria feito residência. Que a 624 
residência era algo mais recente. E que sabia que as pessoas estavam vindo de um concurso 625 
de 2010 e que acabava excluindo os trabalhadores de carreira da Fundação. Que se tem 626 
currículos excelentes dentro da Fundação inclusive trabalhadores que estão em diversos 627 
programas. Que deveria haver um refinamento do barema. Que por conta do problema com a 628 
vacância do apoio institucional e dos trabalhadores que já fizeram a seleção e já estão 629 
aprovados e estão no aguardo, solicita ao presidente Cássio que ele encaminhe a suspensão 630 
do processo seletivo e por conta da seleção escrita da residência também solicitava ao 631 
presidente Cássio a suspensão da seleção. O presidente falou que entendia o 632 
encaminhamento da conselheira, mas que queria ponderar com o diretor no sentido de que 633 
tinham processos que não poderiam parar. Que gostaria de saber se a suspensão traria 634 
algum prejuízo para a Fundação. Solicitou à comissão de transição que na próxima segunda-635 
feira pegasse o contrato especificamente desses dois processos seletivos junto com o diretor 636 
geral e tomasse a decisão ad referendum, de suspensão dos processos seletivos, já 637 
respaldado pelo Conselho Curador. E então deixou o cargo de diretor geral a avaliação. O 638 
conselheiro Raul pediu a palavra. Enfatizou a urgência da decisão de suspensão dos editais 639 
por conta de que o edital tinha sido lançado no dia anterior e que algumas pessoas poderiam 640 
se sentir prejudicadas no processo. Que pegava o gancho do que o presidente tinha colocado 641 
e colocar ad referendo a decisão para a nova diretoria e a equipe de transição. Que era muito 642 
legalista e que se fosse ele que tivesse se inscrito hoje, ele iria recorrer. Que ele estava 643 
encaminhando que a suspensão fosse feita naquele momento. Que entendia o desabafo dos 644 
trabalhadores e queria reforçar que eles estariam sendo contemplados e então reforçava 645 
novamente a solicitação que ele tinha feito. A conselheira Patrícia pediu a palavra. Enfatizou 646 
que os prazos dos editais eram muito curtos por conta dos serviços que não podiam parar, 647 
mas no caso da residência é apenas uma vaga e o resto cadastro reserva. Que parecia que 648 
não estava no sentido de urgência, mas a preocupação maior dos trabalhadores eram as 649 
implicações jurídicas pois já existiam pessoas aguardando por duas etapas já. Outra questão 650 
é que já se tem aproximadamente 15 dias e ainda não ocorreu um momento de transição. 651 
Que a equipe de transição ainda não recebeu nenhuma documentação. O presidente 652 
perguntou se tinha mais algum conselheiro que queria se pronunciar. Não tendo mais 653 
ninguém para se pronunciar o presidente fez o seguinte encaminhamento: explicou que 654 
tinham duas propostas: a proposta do cancelamento de todos os processos seletivos em 655 
andamento ou a proposta de suspensão dos mesmos; e a proposta de na segunda-feira a 656 
comissão de transição avaliasse os processos e deliberassem ad referendo pela continuidade 657 
ou não dos processos. Em seguida abriu para votação. O conselheiro Raul Molina 658 
encaminhou a favor da suspensão imediata. O presidente retirou a proposta de votação e 659 
encaminhou pela suspensão dos dois processos seletivos do apoio institucional e da 660 
residência. Em seguida perguntou aos conselheiros quem era a favor da suspensão imediata 661 
dos processos seletivos. Pediu que os conselheiros levantassem a mão se fossem a favor. A 662 
maioria votou pela suspensão. O presidente solicitou à comissão de transição que mesmo 663 
tendo sido aprovado a suspensão dos dois processos seletivos que fosse feita a avaliação 664 
dos processos de seleção, pois tinha a preocupação de avaliar se haveria algum prejuízo 665 
para a Fundação e que pedia prioridade nesta ação. Solicitou um relatório para a próxima 666 
terça-feira, para ser disponibilizado para os conselheiros para que pudessem fazer uma 667 
avaliação. A conselheira Stela pediu a palavra. Perguntou ao presidente como era a 668 
publicação da decisão e se era imediata. Que a formalização da suspensão tinha que ficar 669 
clara ali naquele momento. Que pedia a comissão de transição que avaliasse naquele dia 670 



porque não podia prejudicar o processo e que para isso cada um dos conselheiros deveria 671 
cumprir o seu compromisso. E se possível naquele dia mesmo e aí solicitou ao conselheiro 672 
Marcos que era o coordenador da comissão de transição que ele ajudasse a encaminhar 673 
rapidamente porque teria que se dar uma satisfação às pessoas que já tinham feito a 674 
inscrição. Dr. José Santana sugeriu que já que iria ter reunião da comissão de transição à 675 
tarde que o Conselho desse plenos poderes a mesma para fazer a suspensão do processo 676 
seletivo. A conselheira Stela esclareceu que a suspensão já tinha sido aprovada e análise 677 
tinha sido solicitada pelo presidente. Que queria esclarecer novamente o que ela solicitou. 678 
Que o documento chegasse o mais rápido possível à comissão de transição para fazer a 679 
análise solicitada pelo presidente do Conselho. O diretor geral Ricardo Mendonça pediu a 680 
palavra. Que entendia que o presidente do Conselho estava encaminhando para o diretor 681 
geral da Fesf a suspensão do processo seletivo e que o segundo encaminhamento era 682 
preparar uma nota técnica da comissão de transição dando ciência ao Conselho Curador do 683 
formato dos dois editais. Suspender à tarde o processo seletivo e a partir de segunda-feira 684 
apresentar em caráter emergencial análise sobre o impacto e terá a suspensão tanto na 685 
secretaria de saúde quanto na Fundação. No que o presidente concordou e pediu que a 686 
decisão fosse colocada também no grupo do Conselho Curador e enviada via e-mail. O 687 
diretor geral Ricardo pediu o apoio da procuradora jurídica da Fundação e de toda diretoria 688 
executiva. Em seguida o presidente passou para Pauta 02 - informes do acordo coletivo e 689 
abono salarial. O presidente solicitou a Dr. José Santana que iniciasse o ponto de pauta. 690 
Antes de começar a apresentação Dr. José Santana pediu ao presidente para dizer algumas 691 
palavras em relação à sua permanência na Fundação. Explicou que depois de ter conversado 692 
com o diretor Ricardo e de ter alinhado sobre o futuro dos projetos da Fundação, entendendo 693 
que o novo diretor queria preservar a inteligência institucional da Fundação, entendendo que 694 
ele tinha se dedicado bastante a Fundação e com a saída de pessoas que já estavam há 695 
muito tempo na direção a exemplo de Carlão, Marcel e Vielka, ele tinha decidido permanecer. 696 
Aproveitou o momento para agradecer ao diretor Ricardo as palavras feitas de público e em 697 
particular. Que não podia deixar de ressaltar o papel fundamental que Carlão teve no futuro 698 
da Fundação, porque quando ele entrou a situação era muito delicada, porque a lógica dos 699 
municípios não estava funcionando, a inadimplência era de 80% e ai, Carlão chegou e fez 700 
uma reestruturação completa, juntamente com a secretaria de saúde, e conseguiu tocar dali 701 
para frente até os dias de hoje. Que hoje a Fundação era uma Instituição que estava 702 
equilibrada. Não estava folgada, mas estava equilibrada. Está com as certidões válidas. As 703 
dívidas estão equacionadas. O orçamento estava equilibrado. É uma Instituição que hoje tem 704 
um lastro gigantesco no seu portfólio. Ela saiu da saúde da família e hoje já é uma Instituição 705 
reconhecida como produtora de inovação, principalmente pelo papel que desempenhou 706 
agudamente na pandemia. Que a Fundação já era reconhecida como uma instituição para o 707 
SUS. É uma instituição que tem serviços em diversas áreas. Que reconhecia que deveriam 708 
ser melhorados principalmente o PNH. Que se a nova diretoria executiva da Fundação 709 
conseguisse metade do que Carlão conseguiu em termos de clima organizacional, coesão de 710 
equipe, retenção da inteligência emocional, institucional e técnica ao máximo dos seus 711 
trabalhadores então ele e todos da nova diretoria seriam muito bem-sucedidos. Que não 712 
poderia ter deixado de render esta homenagem a Carlão. Que agradecia pela confiança e ao 713 
mesmo tempo agradecia a Ricardo e ao Conselho Curador pela confiança também. Em 714 
seguida começou a apresentação do segundo ponto de pauta informes do acordo coletivo e 715 
abono salarial. Iniciou apresentação informando que o último reajuste salarial foi em 2018 e 716 
que o contrato de programa está sem reajuste desde 2015;  que por deliberação do Conselho 717 
Curador, desde novembro de 2019 não pode ter reajuste no contrato de programa e que 718 
existia uma mesa de negociação permanente com a mediação do Ministério Público do 719 
Trabalho. Em seguida informou quais as reivindicações dos sindicatos: a) pagamento de 720 
valores retroativos para compensação das perdas salariais - INPC 2018 e 2019; b) reajuste 721 
salarial INPC 2018. Em seguida informou quais as reivindicações dos sindicatos: a) 722 
pagamento de valores retroativos para compensação das perdas salariais (INPC 2018 e 723 
2019); b) reajuste salarial (INPC 2018 E 2019); c) manutenção das cláusulas sociais; d) 724 
pagamento da taxa negocial de 2%. Explicou que o abono salarial é devido aos trabalhadores 725 
que tiveram contrato ativo com a Fundação em um ou mais meses dentro do período de maio 726 



de 2019 a novembro de 2020. Que a incidência do INPC 2018 era de 5,07% sobre a 727 
remuneração dos meses de maio de 2019 a abril de 2020. Que a incidência do INPC 2019 728 
era de 2,46% sobre a remuneração dos meses de maio de 2020 a novembro de 2021, já 729 
ajustada pelo INPC de 2018. Que como se trata de abono não há incidência de encargos 730 
trabalhistas ou previdenciários (art. 457 §2o da CLT). O abono começará a ser pago em 15 731 
dias a partir da assinatura do acordo coletivo com o sindicato representante da categoria em 732 
parcela única. O abono será pago para a totalidade dos trabalhadores ativos de cada 733 
categoria em no máximo três lotes mensais sendo priorizados os trabalhadores com menor 734 
remuneração nos primeiros lotes. Os trabalhadores que rescindir o contrato com a Fundação 735 
e que fazem jus ao abono serão pagos em cronograma específico que será divulgado em 736 
momento oportuno. Informou também que houve desconto indevido de encargos trabalhistas 737 
e previdenciários no pagamento do abono aos trabalhadores do primeiro lote, enfermeiras e 738 
assistentes sociais. Informou que o procedimento já foi retificado e está sendo gerada folha 739 
complementar para pagamento da diferença aos trabalhadores. Que os acordos que já foram 740 
assinados foi o do Sindicato dos enfermeiros do estado da Bahia, Sindicato das Assistentes 741 
Sociais do estado da Bahia, Sindicato dos Psicólogos, Sindicato dos Nutricionistas, Sindicato 742 
dos Fisioterapeutas. Os acordos que ainda não foram assinados: Sindicato dos Médicos, 743 
SINDSAUDE da rede privada. Em seguida apresentou o impacto financeiro dos contratos 744 
ativos no valor de R$1.311.679,86. Informou que esse valor já está provisionado dentro do 745 
orçamento da Fundação. Por fim, finalizou a apresentação. Em seguida o presidente Cássio 746 
abriu para as falas dos conselheiros. A conselheira Marleide pediu a palavra. Explicou que 747 
como as negociações com a Fundação não estavam indo à frente então o sindicato foi para o 748 
Ministério Público do Trabalho. Que queria deixar claro que como presidente do Sindicato das 749 
Assistentes Sociais e representando os trabalhadores ali no Conselho Curador, não 750 
concordou com o abono. Mas que para os trabalhadores não ficarem sem esta reposição 751 
porque já não iria ter o ajuste salarial concordou com o abono que é como se fosse uma 752 
gratificação. Que só queria deixar claro isso para que as pessoas saibam que não é essa luta 753 
do sindicato, a luta do sindicato é que o reajuste seja feito a cada primeiro de maio. Que já 754 
iriam começar novas negociações este ano e que essa questão do ajuste salarial precisava 755 
ser resolvida. Que é algo que precisa mudar para não deixar os trabalhadores sem o reajuste 756 
que é o seu direito. Que queria agradecer a Fundação na pessoa de José Santana e a Carlão 757 
que assinou o acordo e parabenizar a nova gestão. Que desejava boas-vindas a conselheira 758 
Stela e que ali poderiam continuar a luta de sempre. O conselheiro Marcos pediu a palavra. 759 
Disse que queria tirar uma dúvida. Perguntou a Dr José Santana como estava sendo tratado o 760 
caso dos descontos que foram feitos nos abonos. Dr. José Santana respondeu que a 761 
resposta estava na apresentação que tinha acabado de fazer e repetiu que os descontos 762 
indevidos seriam pagos em folha complementar. A conselheira Yolanda pediu a palavra. 763 
Sugeriu que as listas que estão no portal da FESF fossem atualizadas e que fosse colocado 764 
uma informação, um lembrete, no site sobre a restituição do desconto indevido, para maior 765 
informação por parte do trabalhador. O presidente solicitou ao diretor Ricardo que atendesse 766 
as solicitações da conselheira Yolanda. A conselheira Bárbara pediu a palavra. Que 767 
respeitava a opinião de todos a respeito do abono, mas que não deveria ser tratado como um 768 
benefício nem uma gratificação. Que era um direito do trabalhador e quando fosse falar tinha 769 
que pautar realmente que era um direito do trabalhador. Que não estava sendo doado, não 770 
era prêmio e nem gratificação, era um direito do trabalhador, que estava sendo pago pós 771 
período que deveria ter sido pago. E não tendo mais nada a ser tratado o presidente 772 
agradeceu a presença de todos e finalizou a reunião. Assim, eu, Angélica Marques Costa, 773 
lavrei a presente ata. Salvador, 01 de abril de 2021. Angélica Marques Costa.  774 
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