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ATA DA REUNIÃO DA MESA SETORIAL DA SAÚDE 

Aos doze (12) dias do mês de março 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
MSS, Beatriz Rabello Gobbo, dá início à reunião entregando o calendário de reuniões
da  MSS de 2019,  só  ficou  em aberto  o  local  da reunião do  dia  19/11  que  será
confirmado  posteriormente.  Na  sequência  faz  a  leitura  da  pauta  da  reunião,  o
primeiro item foi da aprovação das Atas de 11/12/2018, 05/02/2019 e 12/12/2019, os
membros  presentes  solicitaram  a  leitura  das  Atas  e  assim  Marcela  o  fez.  As
sugestões  de  correções  foram  realizadas,  Rosane  solicitou  a  troca  da  palavra
dependente por agregados, Denise Aguilera a exclusão de 13º salário e inclusão de
hora extra/plantão e posteriormente as Atas foram aprovadas.  O próximo item da
pauta foi apresentação do andamento dos Grupos, o G1  relatou que a solicitação
das ACDs e THDs foram encaminhadas para a coordenação da odontologia para
avaliação,  a  solicitação  dos  Técnicos  de  farmácia  está  em  estudo  do  impacto
financeiro e a Ivone explicou que os agentes de endemias não solicitaram a redução
de carga horária e sim 30h em área de campo e 10h em trabalho administrativo. Em
relação ao G2, Katia relatou que foram entregues os protocolos e estão no aguardo
do andamento,  neste  momento a  Beatriz  comentou que o  Dr.  Fogolin  solicitou  o
impacto financeiro das solicitações. Quanto ao G3 está na pendência de encaminhar
os  protocolos.  O G4 ainda  não  se  reuniu  em razão  dos  membros  estarem com
dificuldades de horário devido a epidemia de dengue da cidade. O próximo ítem da
pauta foi  a apresentação quanto ao andamento das discussões:  G1 Alteração de
jornada  (Protocolo  30526/19)  Agente  de  saneamento,  em 08/03  foi  encaminhado
para DSC para análise de coordenadores; Protocolo 30407/19 Técnico de Farmácia e
30485/19  ACD/THD,  em  08/03  GS  para  coordenadores  para  análise;  G2-
Enquadramento de Cirurgião Dentista  e Enfermeiros,  Protocolos 69046/18 do GS
para  coordenação  odontologia  e  68967/18  do  GS  para  MSS  –  Executuva;  G4-
Protocolos  76012/18,  76014/180  e  75926/18  encaminhados  para  Drª  Katia  para
novas  discussões  com  o  grupo  de  trabalho,  Protocolo76010/18  –  Adicional  de
Gratificação SAMU do GS para MSS executiva para definição de valores, Protocolo
75924/18 Adicionais de Urgência- inclusão de demais servidores – do GS para envio
ao expediente  em 08/03, sendo que a PL está pronta para aprovação. A Rosane
solicitou sua inclusão no G4. Sobre o andamento da Mesa Central, José Eduardo
discorreu  que  apresentou  as  decisões  da  MSS  e  esclareceu  que  Sr.  Prefeito
Clodoaldo  Gazzeta  adiou  a  discussão  do  novo  Plano  de  Saúde  em reportagem
televisionada. A Franciele Castilho questionou sobre as ausências dos membros da
MSS, expressando que pode estar interferindo no andamento das discussões visto
que  os  suplentes  não  estão  atualizados  com os  assuntos  e  solicitou  também a
devolutiva das propostas até a próxima reunião em 14/05, então ficou estipulado o
prazo até 16/04 para a MSS executiva. O servidor José Ediardo Xavier pontuou que a
ausência do Sr. Secretário tem prejudica o andamento da mesa, não apenas só a
falta dos membros.  Os membros da Mesa solicitaram a apresentação da PL dos
adicionais  da  Urgência  para  a  MSS  e  também  houve  o  questionamento  das
ausências do Secretário nas últimas reuniões. Outra questão que entrou em votação
foi sobre o mérito dos protocolos serem enviados em conjunto ou em separado para
a Mesa Central e a maioria decidiu por 3 votos contra e 10 a favor dos protocolos
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serem encaminhados de forma separado, para que nenhum GT ser prejudicado pelo
atraso  de  outro  grupo.  José  Eduardo  solicitou  que  houvesse  a  indicação  de  um
suplente para ele para representar a MSS na Mesa Central, em razão da Eide ainda
estar de licença saúde e em processo de aposentadoria, e por votação a Franciele
Castilho foi eleita por 7 votos, a Rosane teve 3 votos e a Katia 2 votos. A última pauta
foi sobre o encaminhamento de novas propostas, ficou acordado que deverão ser
encaminhadas por e-doc para a MSS e a MSS executiva encaminhar para o GT
correspondente. Nada mais havendo a tratar, a reunião se encerrou às 11:30min.
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