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Aos dezesseis (16) dias do mês de julho de 2019, às 09:15 h, 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 justificando a ausência do Dr.
Fogolin por motivo de outra reunião/CIR e noticiando que o momento do servidor
continuará na última sexta feira de cada mês. Na sequência faz a apresentação da
pauta da reunião e continua com a leitura da ata da reunião anterior, sendo aprovada
por  unanimidade mediante  o questionamento  da Franciele  Castilho a respeito  de
quais cargos entrariam no projeto do vereador Losila e  quanto a apresentação do
Diretor da Divisão do Expediente que pontuou alguns serviços ininterruptos e outros
não, então ficou decidido não pontuar estes serviços  por solicitação da Joana por
questões de interpretações. A servidora Katia perguntou ao Diretor Luis Gustavo a
respeito  do  banco  de  horas  e  foi  esclarecido  que  não  existe  regulamentação  a
respeito,  que é convenção e,  futuramente,  será regulamentado por  solicitação do
Tribunal de Contas devido as dificuldades de localizar o quantitativo de horas e que
não pode garantir como ficará o banco de horas de cada funcionário. O José Eduardo
Xavier  comentou que acha injusto a atual  inclusão do banco de horas  visto  que
normalmente é relação de hora por hora para inclusão e se for para pagamento é
com  acréscimo  de  50  ou  75%  dependendo  do  dia  de  trabalho.  Beatriz  faz
apresentação da proposta de PL de alteração da Avaliação de Desempenho - CDF
fazendo um comparativo entre ambas então a nova terá 3 folhas no total, o desconto
de LTS será de 2,0 pontos por dia em LTS inferior a 5 dias e 2,0 pontos por  entrada
nas LTS superior ou igual a 5 dias, o fator disciplina permanece o mesmo, sendo 10
pontos por dia de falta injustificada/advertência e 20 pontos por dia de suspensão, o
tipo de avaliação da atual é forçada que costuma atrasar as entregas e permite erros
de interpretação e na atual proposta é tipo gráfica permitindo agilidade na entrega,
mais  simples e tradicional,  fácil  de  fazer,  só  que é limitada,  não permitindo uma
avaliação mais profunda. O próximo item da pauta é apresentação do andamento
Mesa Central pelo José Eduardo Xavier e Franciele Castilho, José comenta que não
há novidades e Franciele fala que por sugestão do SINP encaminhou  a reivindicação
da sua categoria de redução de jornada diretamente para o Jurídico, para avaliação
da legalidade do fracionamento da jornada e que o questionário das ACDs está nas
mãos da Drª Nildinha. A Isabela comenta a respeito da UAF Bela Vista, que não se
enquadra em nenhuma categoria, não é serviço ininterrupto. A Beatriz, a pedido da
Diretora Jussemi , solicita ao G1 que sejam colhidas as assinaturas/manifestações de
todos os técnicos de farmácia e farmacêuticos quanto ao seus questionamentos e
apontamentos a respeito da redução de jornada os técnicos de farmácia, a Isabela
informou que está em férias sugerindo encaminhar para a Sueli coordenadora do G1
para as devidas providencias. O Ezequiel comentou que o decreto que regulamenta a
inclusão  do  CID  nos  atestados,  contraria  a  lei,  discorre  a  força  de  lei  sobre  os
decretos, comparando ao assunto dos 4 e 8% dos servidores do DUUPA,  que é
decreto mas na realidade é lei e a Marcela fez a leitura do que é lei e o que é decreto
quanto a  validade. O José Eduardo Xavier fez as seguintes colocações: 1- que a
questão da distribuição dos insumos iria se resolver no prazo de dois meses, que o
atraso  era  por  motivo  da  recessão  da  economia,  visto  que  não  há  espaço  para
armazenar  nas  UBS.Foi  esclarecido  que  a  regulamentação  da  centralização  das
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entregas ficou a cargo da  Jussemi e Franciele Silva comentou que está em processo
de viabilização e judicialização com o controle do apoio  Social, que a informatização
está  ocorrendo,  focando  na  UAF  em  medicamento,  almoxarifado,  insumos,  na
atenção básica e no prontuário eletrônico. 2- questionou se as Faculdades doaram
cem mil reais para as UPAS, onde o dinheiro vai ser empregado e se é verdade,
porque  na  UPA estão  necessitando  de  aparelhos  para  consulta  tipo  oxímetro,
estetoscópio  entre  outros.  Franciele  Silva  comentou  que  as  dúvidas  devem  ser
esclarecidas, que tem lei, tem regulamentação,  o EIV está materializando através do
patrimônio, inicialmente no NS Chapadão. Em 13/11/2018 a imprensa divulgou que a
câmara dos vereadores irá repassar um milhão e oitocentos mil para construção da
UBS Nova Esperança  que atualmente está em processo de abertura do edital, UPA
Bela Vista trocou 44 aparelhos de ar condicionado,  UPA Geisel está com problema
na rede elétrica, problema sério desde a construção, o Godoy com problemas de
fundação,   Vila  São  Paulo,  Tibiriçá  também  com  necessidades,   e  que  estão
chegando  novos  equipamentos  e  aparelhos  (esteto,  oxímetro)  nas  UPAS,  neste
momento a Isabela questionou a respeito de faltas de lâmpadas externas na UAF
Bela Vista.  Franciele Silva comentou que houve compra de equipamentos para a
equipe de manutenção e que talvez o problema seja de comunicação. Beatriz realiza
a entrega aos membros da mesa cópia do quadro com o número dos protocolos dos
GT para o acompanhamento dos mesmos. Ivone solicitou a devolução do documento
da redução da jornada dos Agentes de Controle de Endemias e possível troca da
coordenadora do G1.Nada mais havendo a tratar, a reunião se encerrou às 12h.
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