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ATA DA REUNIÃO DA MESA SETORIAL DA SAÚDE 

Aos dezenove de junho de dois mil e dezoito, com início às quatorze horas e vinte

minutos  na  sala  de  reuniões  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde.  O  Secretário

Municipal de Saúde, José Eduardo Fogolin Passos, dá início à reunião com a leitura

da ata da reunião anterior de dez de abril de dois mil e dezoito, sendo aprovada por

unanimidade. Em sequência apresenta a pauta da presente reunião e inicia a  posse

dos novos membros: Rosane Aparecida Toquete Ceabra Prudente, eleita com vinte e

quatro votos dos especialista em saúde de outros departamentos,  como membro

titular  dos  eleitos  em  substituição  a  servidora  Cassia  Marques  da  Rocha  Hoelz

(cinquenta e um votos) conforme carta de renúncia protocolada sob o número vinte e

cinco mil, seiscentos e trinta e seis, dois de abril de dois mil e dezoito, e Andreia

Gomes Camacho (onze votos ES de outros departamentos), como membro suplente.

O Dr. Fogolin definiu o calendário das reuniões Momento Secretário, para toda última

sexta-feira  do  mês,  com  inscrição  através  do  e-mail

mesasetorialsaude@bauru.sp.gov.br.  O  próximo  item  da  pauta  foi  a  alteração  da

escala de substituição (titular/suplente)  tendo em vista as alterações de membros

titulares, como segue: Ana Laura S Cruz de Oliveira, suplente da titular Katia Cristina

Keine  e  Andreia  Gomes Camacho,  suplente  da titular  Rosane Aparecida  Toquete

Ceabra  Prudente.  Dr  Fogolin  fez  orientações  e  esclarecimentos  sobre  as

convocações  (registro  de  ponto/banco  de  horas  e  horas  extras),  sendo  que  as

convocações que coincidirem com horário de descanso não serão computadas em

banco ou como horas extras. A servidora Eide dispôs de alguns minutos para falar

sobre  os  trabalhos  em  andamento  da  mesa  central,  onde  a  presente  servidora

explicou  que  os  trabalhos  ainda  estão  sendo  divididos  em  grupos,  muitas  das

solicitações são as mesmas, então, divididos por grau de prioridades e que ainda não

havia se iniciado os trabalhos em sua totalidade. Na continuidade dessa reunião,

foram entregues a mesa  demandas de solicitações do serviço social,  solicitação

individual da nutricionista Adriana Anhesine e solicitações da equipe de enfermagem

da  urgência.  Dr.  Fogolin  explicou  que  algumas  das  reivindicações  poderão  ser

tratadas e decididas pela  mesa setorial,  sem necessidade de chegar até a mesa

central.  Disse  também que  a situação  financeira  não  comporta  atender  todas  as

reivindicações,  falou  sobre  a  liberação  de  licença  a  prêmio  e  abonos,  sobre  a
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insalubridade de vinte por cento, para quarenta por cento informou que já conversou

com o pessoal do Sesmet e ainda discutirá com pessoas do CRMI. Na sequência

houve  apresentação  dos  grupos,  expondo  o  andamento  dos  trabalhos;  grupo  I

exposto pela servidora Sueli, sobre alteração de jornada de trinta e seis para trinta

horas semanais, incluindo o impacto sobre a folha de pagamento; Ana Laura solicita

que seja pauta de discussão a liberação de realização em dois períodos de 03 horas

para os servidores que possuem jornada semanal de 30 horas semanais; a chefia do

CEREST pontua que para o serviço a divisão em dois períodos é melhor para o

atendimento pois terá disponível o profissional no período da manha e da tarde; o

grupo  II reclassificação  grade  ou  classe,  ainda  em  estudo,  apresentado  pela

servidora  Katia  ;  grupo III desenvolvimento  carreira,  progressão,  pela  servidora

Rosane  e  o  grupo  IV  sobre  adicionais  e  gratificações,  exposto  por  Gabriel.   No

momento servidor foram solicitados: revisão das folgas mensais, pontos facultativos e

feriados  em folgas  futuras,  solicitação  a  Emdurb  para  reavaliar  o  trânsito  na  rua

Marçal  de Arruda Campos nas proximidades da UPA Bela Vista e também a rua

Santos Dumonte e também solicitado a correção do cargo da servidora que consta

como agente de saneamento, onde o correto é agente de controle de endemias. Dr.

Fogolin apresentou horários a serem cumpridos nos dias dos jogos do Brasil,  dia

23/06 horário de expediente a partir  das doze horas e dia 23/06 até as quatorze

horas.  o  Dr.  Northon  questionou  sobre  o  critério  usado  na  renúncia  de  um dos

membros,  o  regimento  diz  que  a  suplência  para  assumir  a  titularidade  é  pela

quantidade  de  votos,  o  mais  votado  em  cada  categoria.  Ficou  decidido  por

unanimidade a entrega de declaração de comparecimento para todos ao final  de

todas as reuniões. A pauta para a mesa central será apresentada somente após a

deliberação  na  mesa  setorial  da saúde,  após  encaminha-se  ao  representante  da

mesa central. Dr. Fogolin deu total liberdade aos grupos para discutir os assuntos

pertencentes  a  cada  grupo  em outros  setores  da  saúde.  Encerrando-se  assim a

presente reunião as dezessete horas. Eu, Eide Ferreira Lima Abreu, redigi e lavrei a

presente ata, que se aprovada vai por mim assinada, pelo sr. secretário e demais

presentes.
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