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ATA DA REUNIÃO DA MESA SETORIAL DA SAÚDE
Aos vinte e um (21) dias do mês de fevereiro de 2018, às 15h, nas dependências da
Secretaria Municipal de Saúde de Bauru, reuniram-se os membros da Mesa Setorial
da Saúde – MSS, conforme lista de presença anexa. O Secretário Municipal de
Saúde, José Eduardo Fogolin Passos, dá início à reunião falando da composição da
MSS (13 servidores eleitos e 13 indicados com o mesmo número de suplentes),
apresenta Beatriz Gobbo (DGTES) como sua indicada para ser a secretária e
coordenadora desta Mesa e Márcia Araújo dos Reis de Oliveira (CEREST) para a
elaboração da ata da reunião de hoje; informa que os indicados da gestão se
reuniram hoje, mas que a existência de duas bancadas não tem o objetivo de dividir,
nem opor posições e sim somar, pois todos são servidores e representantes dos
cargos largos. Esclarece também que demandas oriundas de categorias profissionais
específicas estão aguardando para serem pautadas nesta MSS, podendo após
deliberação desta, serem ou não encaminhadas à Mesa Central. Com relação aos
membros eleitos, Dr. Fogolin coloca a importância da articulação destes
representantes com todas as categorias profissionais que compõem os cargos
largos; neste momento aproveita para apresentar e chamar à mesa a servidora Eide,
esclarecendo que ela foi indicada pelos membros eleitos como representante da
MSS na Mesa Central, sendo José Eduardo Xavier o seu suplente. O Secretário
reforça que os representantes da gestão não farão representação política, tanto que
nem todos tem função gratificada e/ou cargo em comissão na SMS; fala que ele,
secretário, presidirá e conduzirá os trabalhos da MSS, mas não será membro da
bancada da gestão, pois a paridade tem que ser mantida e que neste espaço, o ideal
é que as decisões sejam tomadas por consenso após esgotadas todas as
discussões. Na sequência, apresenta a pauta da reunião de hoje, sendo: 1- Posse
dos membros da MSS, 2- Apresentação do Decreto da Mesa Central, 3- Minuta da
portaria da MSS, 4- Aprovação do Regimento da MSS, 5- Definição da Secretaria
Executiva da MSS (esclarecendo que terá atribuições como chamamento das
reuniões, definição de pauta, elaboração de ata e encaminhamentos para Mesa
Central) e 6- Calendário de reuniões. Quanto ao primeiro item da pauta, o Secretário
procedeu à leitura dos nomes dos membros da MSS, dando posse a todos, inclusive
aos ausentes (faltas com ou sem justificativa); durante a leitura dos nomes dos
suplentes da bancada dos servidores, já foi apresentado seus respectivos titulares;
esta relação na bancada da gestão ainda não foi definida; fica esclarecido que o
membro titular é responsável em comunicar o seu suplente em tempo hábil, no caso
de impossibilidade de comparecer à reunião; Próxima pauta: Beatriz faz a
apresentação do Decreto 13.557, de 14-03-17, conforme apresentação em anexo;
esclarece que os trabalhos poderão ser assessorados por grupos de trabalho
apoiadores técnicos; o princípio fundamental dessa MSS deve ser o diálogo, levando
dentro de uma pactuação coletiva as demandas dos servidores, tendo como base o
estatuto do servidor, o PCCS, as diretrizes do SUS e o controle social. Passa-se a
leitura da minuta da portaria, que foi aprovada por unanimidade (em anexo). A seguir,
iniciou-se a leitura da minuta do regimento, durante a qual, foi dada oportunidade
para esclarecimento de dúvidas e correções(em anexo já com as alterações); quanto
ao cronograma de reuniões, o Secretário sugere que o mesmo seja registrado na ata
da primeira reunião após a definição do cronograma da Mesa Central. Dr. Fogolin foi
questionado por José Eduardo Xavier o fato de o Secretário poder substituir sua
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bancada a qualquer momento, o que poderá refletir numa manipulação da gestão; o
Secretário respondeu esclarecendo que na MSS o que valerá é o princípio da boa fé,
sendo que em caso de divergência o assunto poderá ser levado a Mesa Central;
Com relação ao critério desempate (dado o número par das bancadas), levantada por
Dr. Ricardo, o Secretário enfatiza mais uma vez que o princípio básico da MSS
deverá ser o consenso, mas sugere que no caso de necessidade o desempate
deverá ser dado pela representação dos servidores, na figura do indicado à Mesa
Central, o que foi consensuado por todos. Quanto à periodicidade das reuniões, ficou
definido que serão bimestrais, alternadas entre os períodos da manhã e tarde,
intercaladas (mensalmente) com reuniões da Secretaria Executiva para providências
relativas ao envio e recebimento de encaminhamentos à Mesa Central. Ao término da
leitura da minuta e dadas as devidas adequações, o regimento foi aprovado por
consenso da plenária. Dr. Fogolin precisou se retirar devido a outros compromissos e
Beatriz assumiu a coordenação dos trabalhos a partir do item 5 da pauta, Secretaria
Executiva, que será composta pelo Presidente (Secretário de Saúde),
Secretária/Coordenadora (indicada pelo Secretário de Saúde), representante na
Mesa Central e dois apoiadores que foram indicados neste momento por consenso
da plenária, sendo Franciele pela gestão e Kátia pelos servidores. Franciele
comunica o endereço de e-mail da MSS (mesasetorialsaude@bauru.sp.gov.br) e link
da intranet (mesasetorialdasaúde). Nada mais havendo a tratar, a reunião se
encerrou às 17:15min.
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