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ATA DA REUNIÃO DA MESA SETORIAL DA SAÚDE 

 Aos dezesseis (16) dias do mês de outubro de dois mil e dezoito (2018),na sala de

reuniões  da Secretaria Municipal de Saúde de Bauru,  reuniram-se os membros da

Mesa  Setorial  da  Saúde  –  MSS,  com  início  as  quatorze  horas  e  trinta  minutos

(14:30h). O Secretário Municipal de Saúde, José Eduardo Fogolin Passos, dá início à

reunião, falando sobre a proposta de alinhamento do desconto de pontos do número

de afastamento por  licença tratamento de saúde com outras secretarias,  como a

demanda é transversal então o assunto é pertinente, relatou  a ação judicial que está

em andamento  sobre o aumento da insalubridade de 20% para 40%, esclareceu

também que irá agendar reunião com as ACDs e técnicos de farmácia para analise

da proposta de redução de jornada de 40 para 30 horas semanais, e  que vai se

interar  com outras cidades para entender melhor o assunto da redução de jornada

da  categoria.  Na  sequência  discorreu  sobre  a  Prestação  de  Contas  da  Saúde

enfatizando EIV ( estudo de impacto de vizinhança), decreto Lei 13 269 de Dez/2016,

apresentado onde o mesmo será ou está sendo utilizado na Secretaria, considerando

que referido montante é destinado para melhorias de equipamento e de estrutura,

porque  o  orçamento  está  muito  restrito,  apresentação  em anexo.  Neste  sentido,

comentou  sobre  a  matéria  do  Jornal  de  Cidade  de  14/11/2018,  sobre  a

implementação de um sistema digital, relatou que foi contratado  o cabeamento de

toda a rede de saúde, em unidades básicas, saúde da família, farmácias municipais,

unidades de pronto atendimento, estoque, mas, ainda  tem que licitar ou criar  um

software para o sistema, que supra as necessidades da Secretaria da Saúde, alguns

modelos foram desenvolvidos pelo Ministério da Saúde, mas isso está parado, e,

agora, há a necessidade de licitação para contratar um sistema de informática para a

rede  gerenciar  o  controle  de  medicamentos  e  insumos  que  será  colocado  no

Orçamento do ano que vem. Sem mais a ser tratado, eu Katia Cristina Keine redigi a

presente ata, que se aporvada, vai por mim assinda e os demais presentes.     
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