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ATA DA REUNIÃO DA MESA SETORIAL DA SAÚDE
Aos quatorze (14) dias do mês de maio de 2019, às 14:15 h, nas dependências da
sala de reuniões da Secretaria Municipal da Saúde, reuniram-se os membros da
Mesa Setorial da Saúde – MSS, conforme lista de presença anexa. A Coordenadora
da MSS, Beatriz Rabello Gobbo, dá início à reunião esclarecendo que dois suplentes
assumiram como titulares: Vanícia Cristina Bonfim em reposição a servidora Eide
Ferrerira Lima Abreu devido a licença saúde e aposentadoria ; Joana Daniela de
Souza em substuituição a renuncia de Berenice de Souza. Na sequência faz a leitura
da ata da reunião, sendo aprovada por unanimidade mediante alteração da linha 13
inclusão das palavras hora-extra/plantão e inclusão da fala do José Eduardo Xavier
quanto a ausência do Sr. Secretário nas reuniões. Apresenta ao plenário a
necessidade de definição de suplentes para a servidora Maria Isabela Ferreira de
Paula e Vanícia Cristina Bonfim considerando que as mesmas assumiram como
titulares e não constam eleitos do mesmo departamento para a indicação de
suplentes das mesmas, mediante a apresentação da tabela com os servidores eleitos
e leitura do páragrafo 1º do artigo 6º da Circular GS nº 01/2018 que dispõe sobre a
instituição da Mesa Setorial da Saúde onde refere-se a possibilidade de
remanejamento entre os departamentos. Franciele Castilho questiona se Beatriz
conhece outros servidores eleitos para a indicação, Beatriz esclarece que há
necessidade de seguir o resultado das eleições (cargo largo/departamento)
mantendo a paridade prevista da circular da eleição. Mediante os esclarecimentos o
plenário aprova a sugestão da indicação dos servidores eleitos de outros
Departamentos para composição dos membros suplentes para manter a paridade,
ficando indicada a servidora Lilian Faria da Silva como suplente da servidora Maria
Isabela Ferreira de Paula e Maria Angélica
Ramos Dirigan como suplente da
servidora Vanícia Cristina Bonfim. Beatriz informa que na última reunião com o
Sindicato em 10/05/19 foi cobrada a resposta sobre o PL dos adicionais de 4% e 8%
dos servidores que trabalham no DUUPA e sobre a proposta de alteração do
impresso de Avaliação de Desempenho - ADIs no tocante a alteração do desconto
das licenças saúde. O Diretor da Divisão do Expediente realiza a apresentação da
proposta do PL citado acima, esclarecendo que a alteração irá comtemplar todos os
serviços ininterruptos , como Residencia Terapeutica, CAPS III e UTP que poderiam
ser implantados e outros com a caracterísiticas, que não contemplará os servidores
da UAF B. Vista visto que não enquadra-se como serviços ininterruptos, mas que
está sendo discutido pelo sindicato e o Sr. Secretário, pontua ainda que os motoristas
que trabalham no SAMU e tecnicos de farmácia e farmaceuticos que trabalham nas
UPAs e PCS já foram contemplados com este adicional visto terem sido lotados junto
ao DUUPA , Isabela coloca a importância e análise para providencias quanto a
definição da UAF B.Vista, pois o serviço tem característica diferenciada das demais,
mas não se enquadra como serviço 24 horas, fala da grande demanda de usuários
durante o final de semana, reiterada por Jayme, Denise Rios dá a sugestão de alterar
o atendimento da UAF B Vista de 2ª a 6ª feiras no mesmo horário das demais
farmácias, que as UPAS poderiam realizar a entrega dos medicamentos depois da
17:00 e aos finais de semana pela equipe do DUUPA/UPA apenas para os paciente
atendidos pela a UPA com lista padronizada de entrega, ou seja, sem atendimento da
demanda de pacientes externos, Gustavo cita também que, mesmo com o
atendimentio positivo dessa questão, política, sobre a prioridades governamentais
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(territórios), da necessidade da unidade ter uma identidade e Beatriz coloca sobre a
alteração do organograma. Isabela relata que os servidores da UAF B Vista não
desejam a alteração de lotação para o DUUPA. Gustavo informa o número do
processo do PL para acompanhamento dos membros, E- processo 34944/19 e se
coloca a disposição para maiores esclarecimentos. Joana esclarece sobre a
diferença dos profissionais técnicos de farmácia lotados da UAF e lotados no
DUUPA, por determinação do tribunal de contas houve ampliação de quadro de
servidores na área farmaceutica, fazem em quatro. Beatriz reitera aos novos
membros como são realizados os trabalhados na mesa das demandas apresentadas
pelos membros , como a formalização em documento próprio – protocolo, solita a
pedido da Dra. Kátia a indicação de novo coordenador para o GT 4, tendo em vista
tratar-se de assunto específicos do DUUPA e não possuir vivência sobre o assunto,
Jayme solicita conhecimento dos documentos de discussão do GT 4, Beatriz informa
que poderá ter acesso ao final da reunião que sem este não poderia definir ou
assumir a coordenação do referido grupo, Giedri se coloca a disponibilidade de
assumir a coordenação, sendo acatada pela plenária, Vanicia , Joana e Jayme
pedem para serem incluídos como membros do GT4. Beatriz relata que iniciou
organização através de tabela de todas as reinvidicações da mesa e seus
respectivos andamentos e protocolos . Sueli solicita que seja separado do protocolo
sobre alteração de jornada dos ACEs da solicitação de alteração dos agentes de
saneamento considerando que são solicitações diversas, retornando para novas
discussões junto ao GT1. Beatriz apresenta os quadros dos GT 1, 2 e 3 quanto ao
andamento dos mesmos ficando para posterior envio de todos os GT mediante
finalização do quadro de todos os grupos. A plenária cobra a resposta sobre a
reinvidicação da alteração de classe para os dentista, Beatriz ficou de verificar e caso
estivesse com a Dra Nildinha iria realizar a cobrança para a devolução e andamento..
Beatriz coloca que o sindicato está cobrando a resposta da reinvindicação do
vereador Losila , informa que foi localizado na mesa a solicitação de redução de
jornada, com redução de vencimentos de servidores que realizam 6 horas para 4
horas, sem citar para que cargos, ficando de verificar se este assunto foi aprovado
plenário. Após questionamentos da plenária Beatriz solicita que Franciele Silva
explique como são definidos os processo do Estudo de Impacto Vizinhaça-EIV .
Franciele Silva esclarece que a Saúde só deu inicio a participação dessa negociação
de EIV, mitigação para a Saúde, apenas em 2017, conseguindo requisitar recursos
para aquisição de mobiliários e r ‘eformas de unidades, priorizando as unidades
especializados já que estas realizam o atendimento de um número maior de
usuários. Nada mais havendo a tratar, a reunião se encerrou às 16:30min.
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