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                          Conselho Curador da Fundação Estatal Saúde da Família (FESF)  2 
Aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e treze, na sala de reuniões da 3 
Fundação, situada na Av. Antonio Carlos Magalhães, 3824, 7º andar, Bloco B – 4 
Iguatemi | Salvador – BA, com as presenças dos Senhores Membros do Conselho 5 
Curador da Fundação Estatal Saúde da Família (FESF): Fabiano Ribeiro dos Santos 6 
(Titular), Washington Couto (Titular), Cássio Garcia (Titular), Marcos Antonio Almeida 7 
Sampaio (Titular), Marcelo Rios Lopes (Titular), Isadora Oliveira Maia (Titular), Gisélia 8 
Souza (Titular), Alan Jonh de J. Costa (Titular), Milton de Sousa Coelho Filho 9 
(Suplente), Cláudio Soares Ferres (Suplente) e dos membros da Diretoria Executiva: 10 
Carlos Alberto Trindade (Diretor Geral), Estevão Toffoli Rodrigues (Diretor DGS), 11 
Sandra Helena Pellegrino Marques (Diretora da DGI), José Santos Souza Santana 12 
(Secretário Executivo) e ainda como os convidados: Humberto Torreão Herrera 13 
(Diretor PNH), Leila Fraga Coutinho (Procuradora), Marcel Sobrinho (Controlador). Às 14 
quatorze horas e trinta minutos, havendo número legal de representantes, foi 15 
declarada aberta a sessão, passada a lista de presença, em anexo, aprovada a ata da 16 
reunião anterior e apresentada a pauta do dia composta por: Pauta 1: Reforma 17 
Administrativa FESF-SUS; Pauta 2: Apresentação dos Termos Aditivos ao 18 
Contrato de Programa: a) 2o Termo Aditivo e b) 3o Termo Aditivo. O Presidente do 19 
Conselho agradeceu a presença de todos e deu início à reunião abrindo para os 20 
informes: 1. O presidente informou que entre os dias sete e dez de julho aconteceu o 21 
Congresso Nacional de Secretários Municipais de Saúde, onde o presidente do 22 
COSEMS Bahia foi eleito vice-presidente do CONASEMS dando um reforço a mais 23 
para o estado da Bahia, tendo em vista que a Bahia tem saído na frente nas políticas 24 
do Governo Federal. 2. Dr. Carlos Trindade, Diretor Geral da Fundação Estatal 25 
informou sobre a PEC das Fundações Estatais que está em regime de votação no 26 
congresso, em caráter de urgência, e que dará uma segurança muito maior para as 27 
fundações e que este será um grande marco regulatório para as fundações estatais. 3. 28 
Informou, também, que o Ministério da Saúde convidou a Fundação Estatal para fazer 29 
parte do Grupo de Trabalho (GT) da Secretaria de Gestão do Trabalho que está 30 
tratando sobre proposta da carreira regional do SUS para médicos onde a intenção do 31 
Ministério é utilizar o modelo de carreira da FESFSUS para o SUS do Brasil. 32 
Participaram da reunião o Secretário Elvécio, o Secretário Mozart Sales, o secretário 33 
Jorge Solla, a subsecretária Suzana e o Deputado Federal Rogério Carvalho, além da 34 
FESF representada pelos Srs. Carlos Trindade e José Santana e que apesar de ainda 35 
não ter definido o molde de financiamento desta carreira será similar ao do programa 36 
“Mais Médicos”. O conselheiro Marcelo perguntou se esta ação seria apenas para os 37 
médicos e Dr. José Santana explicou que era para todos os profissionais do SUS. 38 
Encerrando os informes o presidente Fabiano apresentou o conselheiro suplente 39 
Cláudio Feres, Secretário de Saúde do município de Brumado, que pela primeira vez 40 
compareceu à reunião do Conselho, dando as boas vindas e dizendo que era uma 41 
grande contribuição para o COC, ter o Secretário de Saúde do Município de Brumado 42 
fazendo parte do Conselho Curador da FESFSUS. Em seguida passou a palavra para 43 
o mesmo que se apresentou e disse da sua honra em fazer parte do Conselho 44 
Curador da FESFSUS e que o município de Brumado está com a Fundação desde a 45 
sua criação. Antes de abrir a discussão dos pontos de pauta o Dr. José Santana, 46 
Secretário Executivo da FESFSUS, solicitou ao presidente e demais membros do 47 
conselho a inversão das pautas para que pudesse fazer a explanação da pauta 2 a 48 
qual auxiliaria no entendimento posterior da pauta 1, o que foi aceito por todos. Sendo 49 
assim, o presidente deu início à reunião. Pauta 1: Apresentação dos Termos 50 
Aditivos ao Contrato de Programa: a) 2o Termo Aditivo e b) 3o Termo Aditivo. 51 
Antes da apresentação Dr. José Santana esclareceu que por falta de coro em duas 52 
reuniões anteriores a presente pauta não foi para votação tendo sido feitas algumas 53 
discussões preliminares sobre o tema e que por conta disso alguns dos serviços 54 
constantes no 2º Termo Aditivo já estavam em andamento tendo em vista a urgência 55 



de sua implantação. O Dr. Estevão Toffolli iniciou a apresentação informando que o 2º 56 
Termo Aditivo ao Contrato de Programa tem como objetos: o Telessaude, a Regulação 57 
de Leitos, a Internação Domiciliar (ampliação), Projetos e Obras e o Programa de 58 
Humanização Hospitalar (PNH). Sobre o Telessaude informou que a proposta de 59 
implantação do Telessaude Brasil Redes na Bahia para operacionalizar as ações e 60 
serviços previstos na política nacional foi feita depois de um ano de negociação no 61 
grupo de trabalho da rede estadual composto por membros da SESAB, COSEMS, 62 
municípios e FESFSUS. Informou que o telessaúde vai servir de suporte às equipes 63 
de saúde da família e que vai ser oferecido a todos os municípios do Estado, 64 
contratualizados ou não com a Fundação. Enfatizou que o serviço será implantado nos 65 
municípios que receberam recurso no próprio fundo de saúde para compra de 66 
equipamentos ou receberam equipamentos via Secretaria de Saúde do Estado, e que 67 
a função da Fundação, depois dos pontos instalados é colocar em funcionamento, 68 
qualificando o pessoal. Acrescentou que os municípios proponentes do projeto foram: 69 
Juazeiro, Vera Cruz, Capim Grosso, Porto Seguro e Itabuna, e que acompanharam a 70 
Fundação na pactuação junto à SESAB recebendo parte do recurso que veio para a 71 
Bahia como um todo, porque a Bahia, diferentemente dos outros estados recebeu 72 
recursos para implantação do Telessaude em todos os seus municípios e a Fundação 73 
como contratada única para fazer esta implantação. Esclareceu que a estrutura de 74 
gestão será composta por 01 gestor de serviços; 01 médico telerregulador e 01 75 
monitor de regulação.  Esclareceu que as ações que necessitavam da aprovação do 76 
COC seriam as mesmas para todos os serviços novos, que é a aprovação dentro do 77 
Regimento Interno da Fundação de um anexo específico a ele que define qual é a 78 
estrutura de gestão daquele serviço dentro da Fundação. Pediu a aprovação do 79 
organograma do telessaúde que trás 01 gestor de serviços; 01 médico telerregulador e 80 
01 monitor de regulação e pediu aprovação para a contratação de um grupo de vinte 81 
pessoas que serão chamados de técnicos de suporte para tecnologias específicas e 82 
que terão a função de implantar os serviços nos municípios. Informou que estas 83 
contratações estão previstas no orçamento do serviço e que acontecerão de forma 84 
paulatina. Pediu aprovação para a forma de pagamento dos teleconsultores que já são 85 
trabalhadores da fundação (médicos, enfermeiros e dentistas) que seria o recebimento 86 
de um “adicional por atividade de prover informação e qualificação profissional”, então 87 
pediu a inclusão de teleconsultoria e consultoria dentro dos itens previstos neste 88 
adicional que já é fruto de uma deliberação do Conselho. Dr. José Santana perguntou 89 
ao presidente se submeteria logo à aprovação do primeiro item do ponto de pauta e o 90 
presidente em comum acordo com todos sugeriu que fossem ouvidos os cinco itens do 91 
2o Termo Aditivo e depois fossem submetidos à aprovação. Pediu que todos 92 
anotassem suas observações e se tivessem alguma dúvida sobre a apresentação 93 
poderiam questionar durante a explanação. Dr. José Santana informou que 94 
encaminhou para todos os conselheiros as minutas das Deliberações que seriam 95 
necessárias para consolidação das decisões do Conselho no que dizia respeito ao 96 
ponto de pauta, mas que se fosse necessário poderia apresentá-las naquele 97 
momento. O presidente Fabiano sugeriu que fosse feita toda a apresentação e depois 98 
fosse submetida à aprovação pelos conselheiros. Sendo assim, o Dr. Estevão Toffolli 99 
deu seguimento à apresentação. Regulação de Leitos – Dentro do 2o Termo Aditivo a 100 
parte alterada foi a ampliação do objeto que antes era só a regulação do vale do 101 
médio São Francisco - Juazeiro/Petrolina e que agora foi alterado para Serviço de 102 
Regulação e Saúde que abrangerá outros municípios do Estado. A central de Vitória 103 
da Conquista já foi inaugurada, Itabuna está em processo de treinamento e Juazeiro 104 
que já está em funcionamento em parceria com o IMIP. Pediu a aprovação do 105 
Conselho para a alteração do Regimento Interno no anexo específico à regulação que 106 
define a estrutura de gestão deste serviço, alterando a quantidade de gestores para 107 
contemplar três centrais de regulação. Ficando definido: 03 Gestores do Complexo 108 
Regulador, 03 Gestores de Enfermagem, 03 Gestores Médicos, 03 Gestores Adjuntos. 109 
Com relação à Gestão de Serviços Hospitalares – Serviço de grande porte que pode, 110 



no futuro, se converter numa Fundação Estatal Hospitalar. Mas por enquanto, faz 111 
parte do objeto da Fundação, e será aqui denominado Gestão de Serviços 112 
Hospitalares – serviço guarda-chuva que prevê a incorporação de outros serviços 113 
dentro dele. O Diretor Geral da Fundação ressaltou que quando foi criada a FESF 114 
havia a intenção de ser criada também uma Fundação Hospitalar, porém a ideia não 115 
vingou e só a FESF deslanchou e que devido à necessidade premente, do 116 
compromisso com o SUS e com a população e por ser também um dos objetos da 117 
Fundação, a FESFSUS está entrando neste campo, hospedando este programa e ao 118 
mesmo tempo gestando uma nova fundação. O Diretor Geral explicou que o seu 119 
compromisso dentro da FESF foi neste sentido e que conversou muito com o 120 
Secretário Jorge Solla, e que num consenso destacaram para esta tarefa o Dr. 121 
Humberto Torreão que é a pessoa com a tarefa de tocar esse serviço. E aproveitou 122 
para informar que existe a possibilidade de criação de uma nova Fundação de 123 
Educação Permanente que já está sendo estudada. Explicou que tinha feito esta fala 124 
para esclarecer que estava tocando estes programas, mas que daqui a um tempo eles 125 
se tornarão independentes. Estevão continuou a apresentação sobre Serviços 126 
Hospitalares informando que o objeto deste serviço é a humanização da rede de 127 
atenção fazendo parte da Política Nacional de Humanização com a implantação de 128 
novos serviços nos hospitais da rede própria do Estado. O conselheiro Milton 129 
questionou se iria impactar diretamente na capacitação e implantação de processos de 130 
trabalho e Estevão respondeu que sim e que tinha um terceiro eixo que era a garantia 131 
da existência regular dos serviços. Explicou que os indicadores a serem alcançados 132 
era o nível A de humanização de acordo com a Política Nacional com grupos de 133 
trabalho de humanização em todas as unidades hospitalares que tem serviços com a 134 
Fundação, mais a implantação da visita aberta com acompanhante, ouvidoria da 135 
unidade, existência de mecanismos de deshospitalização, implantação de conselho 136 
gestor local, acolhimento para situação de risco e plano de educação permanente. Dr. 137 
José Santana informou que com a implantação deste serviço a Fundação está 138 
conseguindo contratar os enfermeiros do concurso de 2010.  Pediu a aprovação do 139 
Conselho para a alteração do Regimento Interno no anexo específico à Gestão de 140 
Serviços Hospitalares e que define qual é a estrutura de gestão deste serviço e o 141 
organograma. Internação Domiciliar – Explicou que este programa já existia desde o 142 
primeiro termo aditivo ao contrato de programa e que neste segundo foram agregadas 143 
alterações para possibilitar atingir as novas metas que foram colocadas: gratificação 144 
para os médicos (que irá ajudar na atração destes profissionais), inclusão do serviço 145 
de fisioterapia e exclusão do serviço de pneumologia (os pacientes estão sendo 146 
atendidos pelos médicos clínicos, tendo em vista que todas as seleções para 147 
pneumologista foram desertas), ampliação do quantitativo de veículos nas equipes, 148 
readequação das remunerações de acordo com o acordo coletivo e contratação de 149 
gestores municipais.  O diretor da FESFSUS esclareceu que a inclusão deste cargo 150 
(Gestor Municipal) é para atender a demanda do PROGRAMA MELHOR EM CASA do 151 
ministério da saúde que atinge todos os municípios baianos. Pediu a aprovação do 152 
Conselho para a alteração do Regimento Interno no anexo específico à Gestão da 153 
Internação domiciliar e que define qual é a estrutura de gestão deste serviço com a 154 
inclusão de gestores domiciliares municipais. Projetos e Obras – Explanou que este 155 
projeto singular que já existia no contrato de programa e que foram feitas as seguintes 156 
adequações no 2o termo aditivo: Adequação do nome do serviço mudando de Projetos 157 
e Obras para Projetos em Ambiência e Saúde; e criação de mais um cargo para a 158 
gestão da qualidade dos projetos. O diretor da FESFSUS esclareceu que a inclusão 159 
deste cargo é para atender a grande demanda dos municípios em relação a este 160 
serviço. O Conselheiro Alan John pediu esclarecimentos, pois não estava entendendo 161 
como este serviço se relacionava com a SUVISA. O Dr. José Santana esclareceu que 162 
a Fundação já estava ofertando o serviço de fiscalização das obras para a Suvisa com 163 
a intenção de agilizar a liberação das obras dentro da Saúde do Estado. O 164 
Conselheiro Cláudio informou a necessidade de se retirar em função do horário do voo 165 



esclarecendo estar tranquilo por sua ausência não interferir no quorum da reunião. Ao 166 
final da apresentação Estevão mostrou um quadro com a síntese das alterações que 167 
precisavam ser feitas no Regimento Interno com relação aos serviços apresentados. 168 
Pediu a aprovação do Conselho para a alteração do Regimento Interno no anexo 169 
específico a Projetos e Obras e que define qual é a estrutura de gestão deste serviço, 170 
com a inclusão do cargo de Gestor da qualidade dos projetos. O Presidente Fabiano 171 
abriu as inscrições para as colocações dos Conselheiros em relação à apresentação 172 
do ponto de pauta para posterior votação. Em seguida passou a palavra para o 173 
conselheiro Marcos que solicitou que a sua fala fosse registrada na íntegra. Começou 174 
sua explanação lembrando a reunião anterior onde começaram as discussões a 175 
respeito dos serviços oferecidos pela Fundação e que tinha colocado que na opinião 176 
dele a Fundação acabava perdendo o objetivo para qual ela foi criada e disse que a 177 
Fundação quando foi pensada a documentação ou quando foi registrada e que houve 178 
essa possibilidade de criação destes serviços, mas quando foi trazida para o debate 179 
de saúde da família foi pura e simplesmente para discutir atenção primária, atenção 180 
básica e saúde da família. E que hoje depois das demandas que foram aparecendo, 181 
inclusive até muito focada nas crises que a fundação vem sofrendo e ai dizer que nos 182 
últimos sete meses estava discutindo uma crise profunda inclusive até a possibilidade 183 
de demissão de pessoal, discutindo a inadimplência. Acredita que o serviço da 184 
fundação deve ser para o serviço que o Estado “não presta” e que ela deve ofertar 185 
serviço que o Estado não tem espertize para fazer. Discorda que a Fundação assuma 186 
o serviço da humanização dos hospitais da rede própria porque já existem setores na 187 
SESAB que pode fazer isso. Que discorda também que a Fundação faça a 188 
fiscalização de obras do governo e que isso tira o patamar da fundação que é a 189 
Atenção Básica e não a Alta e Média Complexidade. Que não se sentia confortável 190 
porque toda reunião do COC se mexia no Regimento e que isso não é normal. Que 191 
tem responsabilidade de representação com o CES e não pode ir aprovando tudo. 192 
Que concorda com a Internação Domiciliar e com o Telessaude, mas que os outros 193 
não. O Presidente passou a palavra para o conselheiro Milton que perguntou se o 194 
Gestor de Serviço que seria incluído nos organogramas faria a gestão dos processos 195 
de trabalho ou os processos de trabalho eram padronizados para todos os tipos de 196 
serviços?  O conselheiro Marcelo Rios colocou o seu questionamento – Como ficaria a 197 
carreira do trabalhador FESF se os serviços que estavam sendo implantados eram 198 
serviços temporários? Perguntou se não era o momento de um novo concurso? 199 
Perguntou, também, qual o papel da Fundação nos novos serviços de humanização e 200 
se seria igual ao da Fundação José Silveira? O conselheiro Washington tomou a 201 
palavra para fazer algumas ponderações a respeito dos questionamentos 202 
apresentados. Que a fala do conselheiro Marcos balizou o processo de discussão e 203 
que fugia daquilo que usualmente faziam no Conselho que é partir para uma 204 
discussão mais ampla sobre os projetos da Fundação. Explicou ao conselheiro Marcos 205 
que o Estado não estava se furtando às suas obrigações e sim estava fechando uma 206 
parceria com a Fundação para a realização de alguns serviços e que isto gerava um 207 
desconforto para alguns que tem o entendimento de que está área da saúde pública 208 
não deveria utilizar destas modalidades de gestão para cumprir os seus objetivos, 209 
quando a lei coloca que para se fazer saúde pública além da estrutura da rede pública 210 
pode-se ampliar com a rede filantrópica e também contratualizar ou contratar 211 
prestadores privados, e que o Estado estava usando deste ferramental porque chegou 212 
a alguns limites. Que todos tem que lembrar que vivem num estado pobre e que tem a 213 
quarta população do país e que tem um descompasso entre os projetos que são 214 
implementados com os recursos que são escassos e que por isso tem-se que fazer 215 
mais com menos e que pra fazer este “mais” é necessário se utilizar desses modelos 216 
de gestão e é necessário utilizar os parceiros. Explicou que a Fundação é muitas 217 
vezes escolhida para tocar alguns projetos porque infelizmente, não pela questão de 218 
incompetência, o Estado não consegue montar uma estrutura que dê conta. Então 219 
quando se fala em Central de Regulação não quer dizer que o Estado passou a 220 



responsabilidade do processo de Regulação para a FESF, está apenas puxando o 221 
parceiro que vai, dentro das diretrizes elaboradas pelo Estado, dentro da política de 222 
regulação, que é uma política bem maior do que o Estado, é uma política nacional, 223 
implementar todo esse processo de regulação. A Internação Domiciliar (ID) é uma 224 
prova disso, prova de que se pode ter sucesso quando se tem um parceiro. O Estado 225 
começou a montar a Internação Domiciliar, mas de repente percebeu que para montar 226 
o programa teria que cortar verba de outros serviços e não tinha como fazer isso sem 227 
um parceiro que facilitasse o processo de contratação, de aquisição de veículos, 228 
contratação de motoristas, porque o Estado leva em média um ano no processo de 229 
compra de veículos. E disse ao conselheiro Marcos que a agilidade, foi quem colocou 230 
o Estado nesta posição. Enfatizou também que esta discussão toda que se está 231 
fazendo e o cenário que hoje se apresenta estão colocando a Fundação numa saia 232 
justa mais ainda, porque cenário é complicado, onde os partidos de esquerda inclusive 233 
que o mesmo faz parte e a grande maioria dos que estão aqui, os próprios sindicatos 234 
são contrários à utilização destes modelos. Mas que também não pode, pela questão 235 
até filosófica do processo, colocar a população em segundo plano. E por fim, lembrou 236 
que a missão do conselho, a missão da Fundação, ainda é a Saúde da Família só que 237 
infelizmente por parte dos outros atores e ai inclui a SESAB também, não teve a 238 
contra partida necessária, principalmente dos municípios. Que isto já era esperado por 239 
ser a Fundação um projeto novo, mas que os municípios já estavam começando a 240 
acordar para a realidade da Fundação. Em seguida o presidente passou a palavra 241 
para a Sra. Sandra Pelegrino que respondendo ao Cons. Marcos informou que na 242 
reunião iria apresentar as alterações e os ajustes no orçamento depois da entrada do 243 
2o Termo Aditivo ao Contrato de Programa. Informou que o Termo de Referência para 244 
o aprimoramento do PECs ficou pronto e a FESFS iria dar andamento à contratação 245 
da consultoria para fazer todo o estudo necessário. O Conselheiro Cássio pediu a 246 
palavra e disse que com relação ao município de Juazeiro, ele, como Secretário de 247 
Saúde, tem certeza de que não conseguiria implantar o Telessaude nem a Regulação 248 
se não fosse com a parceria da FESFSUS e que estas questões precisam ser 249 
colocadas porque são muito importantes para os municípios. Em seguida a 250 
conselheira Gisélia disse que é importante atentar para algumas questões que dizem 251 
respeito ao papel dos gestores do SUS numa época de dificuldade como estamos 252 
vivendo e que é do conhecimento de todos naquela mesa das dificuldades que se tem 253 
hoje de compatibilizar a necessidade de ampliação da oferta de serviços de saúde no 254 
nosso Estado e compatibilizar essa necessidade com a dificuldade de financiamento. 255 
Que também era conhecimento de todos que se existisse a opção de só abrir serviços 256 
pela gestão direta, com certeza não seria ampliada em absolutamente nada a oferta 257 
de serviço para a população da Bahia. E que então o Estado estava tendo de fazer a 258 
ampliação do acesso e qualificação dentro das dificuldades que o Sistema Único de 259 
Saúde tem no seu financiamento. Explicou que quando o Estado faz as opções, como 260 
o conselheiro Washington colocou, por realizar serviços fora da administração direta é 261 
porque ou faz isso ou paga o preço de deixar a população desassistida. E que queria 262 
colocar um aspecto importante: a Fundação Estatal faz parte da estrutura do Estado e 263 
que seu plano de carreira está sendo modelo para todo país com a possibilidade de 264 
acabar com a precarização. Que estes três vínculos: a carreira, contratação CLT e sua 265 
vinculação com o Estado, são muito fortes e que de alguma maneira respalda os 266 
serviços da Fundação. E que o grau de complementaridade e interdependência entre 267 
a Fundação e o Estado quem dita são as necessidades objetivas que o Estado tem. E 268 
que o Estado não teria pé para tocar alguns problemas que tem hoje, se não fosse a 269 
FESFSUS, e que é imprescindível esta parceria. Em seguida a conselheira Isadora 270 
disse que representava os trabalhadores e usuários dentro do Conselho Estadual de 271 
Saúde e que tem opinião diferente do Conselheiro Marcos, pois acredita na FESFSUS 272 
acima de tudo porque é uma Fundação que tem dentro do seu conselho deliberativo o  273 
controle social e que diante da capacidade da Fundação acha que a mesma ainda faz 274 
muito pouco e que é defensora da existência de mais fundações estatais para a 275 



resolução dos problemas de saúde do Estado, porque o que importa para ela é a 276 
ponta, é como as pessoas estão sendo atendidas. Concorda que seja embrionária 277 
dentro da FESF a criação da Fundação Hospitalar e que a prioridade é o atendimento 278 
da população, a proteção da população, não importando de onde vem esta 279 
assistência. E que a discussão dos movimentos políticos que são contrários a esta 280 
ideia já foi superada e que o Brasil precisa mudar esta mentalidade. O presidente 281 
passou a palavra para Dr. Humberto Herrera que explicou que o debate que se 282 
realizava ali era de suma importância para a democracia e fortalecimento do direito de 283 
opinião e que se colocava ali também como militante e gestor do SUS e que iria partir 284 
da premissa expressa pelo conselheiro Marcos de que a Regulação do Estado não 285 
poderia ser terceirizada. Explicou que sim, a Regulação é um serviço do Estado que 286 
pode ser terceirizado. Lembrou ao Conselheiro Marcos que a discussão de criação de 287 
Fundações Estatais é da esquerda e que quando a FESF foi criada a ideia era 288 
exatamente partir da premissa de que a FESF não seria terceirização de serviços e 289 
que concordava com a Conselheira Giselia quando colocou ser a FESFSUS um 290 
componente do Estado e que concordava com a Conselheira Isadora quando ela 291 
destacou o controle social dentro da Fundação. E que por a Fundação pertencer ao 292 
Estado não via sentido em se estar discutindo o que pode e o que não pode ser feito 293 
através da Fundação. Que na verdade o que estava acontecendo era uma separação 294 
de função e que o próprio Estado estava estabelecendo instâncias internas 295 
diferenciando a administração direta e a administração indireta e estava 296 
restabelecendo uma relação contratual entre estas instâncias e que ele não estava se 297 
desresponsabilizando. E que o simples fato de o Estado passar para a FESF a gestão 298 
da Regulação não é se desresponsabilizar e nem questão de incompetência. O Estado 299 
está apenas mudando a forma de realização da ação. E que é determinação do Diretor 300 
Geral da FESF que seja feito concurso público para todos os serviços da Fundação 301 
para implantar a carreira. O presidente passou a palavra para o Conselheiro Milton 302 
que disse que boa parte da sua fala tinha sido contemplada na fala de Dr. José 303 
Santana e que na verdade só queria fazer uma observação para uma questão que o 304 
Conselheiro Marcos colocou que era o fato da SESAB ter alguns setores responsáveis 305 
por serviços que estavam ali colocados no contrato de programa que implicava em 306 
revisar estas estruturas da SESAB reposicionando-as ao seu novo papel, motivo que, 307 
na opinião do mesmo impactou muito na estrutura da SESAB e que a outra questão 308 
era que pela fala de Marcos e que certamente representava a fala de boa parte do 309 
conselho significava o entendimento que muita gente tem da Fundação Estatal e que 310 
talvez fosse o caso de se fazer novamente um resgate histórico do Estado, pensado à 311 
esquerda, e que é a proposta desse governo, e o quanto esta Fundação representa 312 
esse pensamento, porque via de regra se for verificar, o Estado sempre foi cerceado 313 
quanto à possibilidade de executar as políticas públicas diretamente porque na 314 
administração direta é proibido a contratação mediante CLT. Quando se proíbe isso, e 315 
isso é necessário, e muitos dos serviços não são serviços contínuos, são projetos que 316 
tem início, meio e fim ainda que ele dure trinta anos fica inviável o processo. É ai que a 317 
administração pública inova com a criação da Fundação Estatal e talvez as pessoas 318 
não estejam acompanhando esta trajetória do que é a Fundação Estatal no arcabouço 319 
da administração pública no Brasil. A palavra foi passada para o conselheiro Marcos 320 
que disse que se sentiu contemplado em várias falas mas vê a necessidade de se 321 
fazer debates a respeito do assunto e que esta é uma característica da esquerda e da 322 
sua representação que é o controle social. O Sr. Fabiano explicou que a própria forma 323 
como o conselho é constituído mostra a seriedade da Fundação como espaço 324 
democrático e que possibilita o conselho de falar assim: “olha eu não tenho condições 325 
de votar a favor da matéria porque de acordo com as minhas representações” e que 326 
não caberia ali o debate de que isso seria certo ou errado. E que o conselho existe 327 
para que a instituição nunca esqueça de que seus representantes são quem a 328 
legitimam. Mas que tem questões importantes acontecendo que são as novas 329 
experiências que vêm acontecendo com a Fundação.  Que para ele é um avanço que 330 



está fazendo com que o Estado desmobilize serviços com as OSCIP e OS que ai sim 331 
são terceirização e que tanto são combatidas. Em seguida o Presidente do COC 332 
colocou em votação a autorização para o 2o Termo Aditivo ao Contrato de Programa, 333 
tendo a matéria a votação seguinte: Washington Couto (sim); Isadora (sim); Marcelo 334 
Rios (não); Alan Jonh (não); Cássio (sim); Gesélia (sim); Marcos (não); Milton (sim); 335 
Fabiano (sim). A matéria foi aprovada pelo Conselho com seis (6) votos a favor e três 336 
(3) votos contra; constituindo a Deliberação nº 88 do Conselho Curador – a qual 337 
aprova o 2º Termo Aditivo ao Contrato de Programa. O presidente justificou seu 338 
voto falando da importância destes serviços para a assistência à saúde no Estado da 339 
Bahia onde o panorama de desassistência nos municípios é enorme. Sugeriu que 340 
fosse feita uma reforma na maneira como vem sendo organizado o Conselho Curador 341 
para que as matérias fossem mais amplamente debatidas antes das votações. 342 
Ressaltou que as matérias ali discutidas foram enviadas com antecedência para os 343 
conselheiros que já tinham conhecimento prévio do que seria ali debatido e que dava 344 
para todos terem discutido com suas devidas representações. Em seguida o 345 
Presidente passou a palavra para Estevão Toffolli para que explicasse o segundo item 346 
da Pauta 2: 3o Termo Aditivo - Explicou que este terceiro termo aditivo ao contrato de 347 
programa já estava na Procuradoria Geral do Estado e que antes da sua implantação 348 
a Diretoria Executiva da Fundação estava apresentando aos conselheiros e pedindo a 349 
sua aprovação. Em seguida passou a explanar sobre a matéria. São três novos 350 
serviços e um aditivo: 1. Aditivo ao PNH; 2. Política Estadual para Hospitais de 351 
Pequeno Porte - onde as duas linhas de cuidado prioritárias seria a rede cegonha e a 352 
rede de urgência, onde a parte que caberia à FESFSUS seria o parto humanizado, o 353 
pré-natal e incentivar as outras ações de humanização do cuidado. Dr. José Santana 354 
explicou como iria se dar a oferta dos serviços para os municípios: o projeto de 355 
ambiência do hospital - previsão 200 hospitais no Estado; Implantação de pontos de 356 
Tele cardiologia, contratação de obstetras para os HPPs; interrelação com a Atenção 357 
Básica desde o pré-natal e integração dos hospitais de pequeno porte com a Atenção 358 
Básica do Município. O presidente Fabiano explicou que estes HPPs pertencem aos 359 
municípios e que os prefeitos esperaram quatro anos para que esta política 360 
acontecesse e que o Estado está entrando com aporte financeiro próprio para ajudar a 361 
colocar para funcionar estes hospitais tão importantes para os municípios e que este 362 
trabalhador FESF que vai entrar para ajudar tecnicamente, principalmente as ações 363 
Rede Cegonha, é de fundamental importância para a gestão. O Conselheiro Milton 364 
perguntou qual seria a participação da Fundação nestes hospitais e Dr. José Santana 365 
esclareceu que nos hospitais vão ter enfermeiros obstetras, um supervisor da 366 
Fundação e que a direção do hospital é do município. A Fundação vai ofertar 367 
educação permanente para todos os funcionários do HPP mesmo não sendo 368 
funcionários FESF. A Fundação levará para o município aporte técnico e novas 369 
tecnologias. Estevão Toffolli continuou a apresentação da pauta falando sobre 3. 370 
Educação Permanente/UNASUS – fortalecimento da política de educação 371 
permanente. Educação compartilhada com as duas escolas estaduais de saúde. O 372 
conselheiro Washington explicou que a Fundação de Educação é um desejo antigo da 373 
SESAB e que a Secretaria tentou por outros meios realizar, mas, que infelizmente não 374 
deu certo. E que o Estado está numa situação complicada porque não consegue 375 
realizar os cursos (mestrados e especializações) para seus trabalhadores. 4. Apoio ao 376 
COAP – equipe de apoiadores técnicos que darão suporte aos municípios. Estevão 377 
apresentou a planilha de custos, organogramas e criação dos empregos constantes no 378 
3o Termo Aditivo e pediu a aprovação do Conselho Curador. O Presidente abriu para 379 
as falas dos conselheiros. A conselheira Isadora pediu para que fosse composta uma 380 
comissão para acompanhar o programa COAP e que gostaria de fazer parte. O 381 
presidente Fabiano explicou que sem este aporte que será oferecido pela FESF os 382 
gestores municipais não darão conta do COAP porque a maioria dos gestores 383 
municipais sequer sabem do que se trata o programa. E que a SESAB não tem 384 
técnicos suficientes para fazer este acompanhamento. Ao término das discussões o 385 



presidente do COC abriu para a votação e aprovação do 3o Termo Aditivo ao Contrato 386 
de Programa – PNH, COAP, HPP E UNASUS.  Tendo como resultado: UNASUS – 387 
Aprovado por unanimidade; PNH – Aprovado com oito (8) votos a favor e um (1) voto 388 
contra do Conselheiro Marcos; HPP – Aprovado com oito (8) votos a favor e um (1) 389 
voto contra do Conselheiro Marcos; COAP – Aprovado com oito (8) votos a favor e um 390 
(1) voto contra do Conselheiro Marcos; constituindo dessa forma a Deliberação nº 89 391 
do Conselho Curador – a qual aprova o 3º Termo Aditivo ao Contrato de 392 
Programa. O presidente do Conselho a pedido da conselheira Isadora encaminhou a 393 
formação de uma Comissão de acompanhamento para acompanhar o projeto do 394 
COAP: Isadora, Milton, José Santana e Estevão. Devido ao adiantado da hora o 395 
presidente, por questão de ordem, deixou o primeiro ponto de pauta para a próxima 396 
reunião do Conselho. O conselheiro Alan Jonh pediu um O que ocorrer e o presidente 397 
Fabiano passou a palavra para ele. O conselheiro explicou que existe a necessidade 398 
de uma nova eleição para os representantes dos trabalhadores do Conselho e 399 
aproveitou para pedir à Diretoria Executiva da Fundação novas eleições tendo em 400 
vista que os demais representantes já saíram do quadro da Fundação. Em seguida o 401 
presidente encerrou a reunião. Não havendo mais nada a declarar, deu-se por 402 
encerrada a sessão, às 20 horas e 30 minutos. Assim, eu, Vielka Vieira Lins, lavrei a 403 
presente ata, que será por mim e pelos senhores membros assinada, após lida e 404 
aprovada. Salvador, 29 de julho de 2013.  405 
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