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ATA DA REUNIÃO DA MESA SETORIAL DA SAÚDE 

Aos onze  (11)  dias do mês de  dezembro de 2018,  às 9h,  nas dependências  da
Secretaria Municipal de Saúde de Bauru, reuniram-se os membros da Mesa Setorial
da  Saúde  –  MSS,  conforme  lista  de  presença  anexa.  A Coordenadora  da  Mesa
Setorial,  Beatriz  Rabello Gobbo, dá início à reunião com leitura da pauta  do dia,
esclarecendo cada item. Na sequencia, pergunta aos membros presentes se todos
leram as atas de 11/09/2018, 09/10/2018 e 16/10/2018  e se estão de acordo, houve
aprovação por unanimidade. A aprovação do calendário de 2019 foi adiada porque
ainda não foi apresentado o calendário da Mesa Central, visto que a nossa reunião
deve ser com sete dias de antecedência. A Beatriz comenta o Sindicato elogiou a
Mesa Central da Saúde pela qualidade e profundidade dos assuntos e as propostas
que estão começando a dar frutos. Na sequencia faz a nomeação do Jayme Luzia
Filho em substituição do Claudinei Rodrigues que solicitou afastamento, Vera Lucia
de Paula Rodrigues da bancada dos indicados em substituição de Patricia Iolanda
Antunes, Maria Amélia dos Santos da bancada dos eleitos como suplente de Jayme
Luzia Filho e realiza também a correção do nome da Rosane Aparecida Prudente
Seabra,  que  apresentava  erro  de  ortografia  no  Seabra.  No  decorrer,  Beatriz
apresenta o relatório das reuniões de 2018: 1- número de reuniões – Seis; sendo em
29/01/2018  posse  dos  membros,   em  21/02/2018  aprovação  do  regimento,  em
10/04/2018 criação dos Grupos de trabalho e protocolos, em 19/06/2018, 11/09/2018,
09/10/2018,  apresentação dos grupos,  discussão e  aprovação das propostas dos
grupos  G1,  G2  e  G3,  em  09/10/2018  reunião  extraordinária  para  apresentação,
discussão e aprovação do G4 e em 16/10/2018 com apresentação de Contas da
Secretaria Municipal da Saúde pelo Dr José Eduardo Fogolin. 2- Apresenta todas as
reinvidicações protocoladas na Mesa Setorial da Saúde, seus trâmites, descrição dos
protocolos, resultados das votações e decisões do executivo. Por decisão da mesa,
por votação, todos os protocolos dos Grupos de trabalho vão ser encaminhados para
a Mesa Central de forma concentrada, com exceção do G1 que o Dr Fogolin quer
tratar  pessoalmente.  Foi  discutido  também  que  as  propostas  do  G4  foram
apresentadas  nos  protocolos  somente  para  os  enfermeiros  e  na  realidade  foi
aprovado desde que abrangesse todos as categorias dos serviços ininterruptos. A
Denise Rios solicitou sua exclusão do G4 e  a Berenice e Jayme foram incluidos no
G4.  O Gabriel solicitou  sua substituição de coordenação do G4 e  Katia aceitou
substitui-lo.  Foi  solicitado  que  as  propostas  fossem  enviadas  por  e-mail  e  as
convocações  para  o  e-mail  do  local  de  trabalho  e  para  a  chefia.  Não  houve
atualização dos andamentos  da Mesa Central  porque a Eide e  o José Eduardo
estavam ausentes.  A reunião foi  finalizada pela Beatriz com leitura de mensagem
motivacional de final de ano.
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