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ATA DA REUNIÃO DA MESA SETORIAL DA SAÚDE 

Aos doze (12) dias do mês de fevereiro de 2019, às 9h, 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
Mesa Setorial, Beatriz Rabello Gobbo, dá início à reunião explicando a pauta do dia
em  relação  às  propostas  apresentadas  do  Plano  de  Saúde,  esclareceu  que  as
propostas foram encaminhadas para todas as unidades de saúde,  e solicitou para
que os membros da mesa manifestassem suas consultas. O Jayme relatou  que a
unidade do Independência optou pela proposta 1, o Jussara não forneceu resposta e
o Geisel não aceitou as propostas, talvez a 1. A Isabella comentou que o Sindicato
contestou as propostas que fará reunião com os servidores no dia 14/02/19 mas a
reunião da Mesa Central para decisão das propostas será no dia 13/02/2019, mas
que a maioria não quer nenhuma das propostas. A Denise (DUUPA) recusou todas as
propostas e solicitou uma nova proposta onde o empregador tem que custear o Plano
de Saúde, não deixando por conta do servidor e  que se alguma proposta ganhar, os
servidores vão sair do plano e sobrecarregar o SUS. A Ivone concordou em relação
ao Sindicato para não acatar as propostas mas que nas suas consultas a maioria
escolheu a proposta 1. A Rosane não aceitou nenhuma das propostas e citou que no
cenário atual o gasto com agregados da PMB e quase cinco vezes maior que com os
funcionários, onerando o atual Plano então, sugeriu uma forma de controle para o
novo Plano. A Berenice relatou que as UPAS não concordam com as propostas e não
quis opinar. Foi discutido que grande parte dos funcionários não utilizam o atual plano
de saúde. A Denise Aguilera sugeriu para que para o cálculo do plano não incidisse
sobre vencimentos esporádicos como férias, ajuda de custo, hora-extra, etc.. Katia
discorreu que quase houve empate entre as propostas 1 e 4 entre os Especialistas
em Saúde consultados, visto que muitos pagam outro Plano de Saúde e que o auxílio
Saúde seria uma boa aquisição, mas, pensando no geral dos servidores, a proposta
1 teve a maioria das opiniões. José Eduardo sugeriu fazer um link para todos os
servidores votassem, mas a maioria achou que não teria resultado, comentou que o
sindicato está explorando a situação e depreciando a ações da Mesa Central, que o
servidor se sente sem proteção, sem valorização, que o problema  não é o servidor
porque a PMB tem muitos gastos, neste sentido, a Berenice sugeriu o controle de
gastos,  de insumos. Franciele comentou que a  escolha deveria  ter sido entregue
junto com a nova carterinha do plano de saúde, que só deveria opinar quem usa o
plano. Denise Rios relatou que alguns não quiseram as propostas, que a PMB já tem
a proposta escolhida, que a proposta menos danosa é a 2, que o sindicato falhou
com o servidor, aguardar o sindicato é difícil e que este vai pender para o lado que
mais favorecer,  a Denise Aguilera comentou que a assembleia dos servidores vai
decidir,  a  grande  maioria  vai  esperar  a  decisão  do  sindicato.  Dr°  Norton  sugeriu
manter o plano neste formato, não deixar o sindicato atuar, fazer inquete com quem
usa. Finalizando, as conclusões gerais após deliberações foram as seguintes: 1- Não
aceitação de nenhuma proposta/opção;  2- Manutenção do plano atual,  realizando
estratégias para redução de gastos da PMB em outros setores;  2.1 alteração da
forma  de  desconto/cálculo  do  plano  atual  não  computando  para  seu  desconto,
benefícios/vencimentos “variáveis” como: férias, ajuda de custo, hora extra, etc.; 3-
Realizar  pesquisa  somente  com os  servidores  que  utilizam-se  do  plano  atual;  4-
Poderá ser considerada a opção 1, desde que seja realizado levantamento individual
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dos  custos/desconto  com  a  nova  opção  para  decisão  e  manifestação  dos
interessados, levando em consideração o citado no item 2.1.
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