
          PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
       SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

     MESA SETORIAL DA SAÚDE - MSS 

APROVADA NA REUNIÃO DO DIA 19/11/19
ATA DA REUNIÃO DA MESA SETORIAL DA SAÚDE 

Aos dezessete (17) dias do mês de setembro de 2019, às 14:15 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 agradecendo a presença da Eide e enfatiza que esta será sua última
reunião, sua aposentadoria sairá na próxima segunda-feira, agradece a parceria, onde esclarece
que construiu-se muita coisa junto e sairão bons frutos, comenta que o nosso tempo não é o
mesmo da administração, que ama muito seu trabalho, que sente muito carinho pelo que faz e
cita  a  frase  do  Mário  Sérgio  Cortela:  “  faça  de  seu  trabalho  sua  obra”.  Ainda  não  tem
substituição, Katia e o José Eduardo darão continuidade e justifica a ausência do Dr Fogolin
devido a  demanda da dengue e  escassez orçamentária.  Na sequência apresenta a pauta da
reunião:  1-Aprovação  da  Ata  da  reunião  de  16/07/2019;  2-Andamento  Mesa  Central  pela
Franciele  Castilho;  3-Andamento  dos  protocolos  pela  Beatriz;  4-Indicação
secretária/coordenação  –  devido  substituição  Beatriz  (desligamento  pelo  processo  de
aposentadoria); 5-Outros assuntos/demandas. Na sequência  solicita à Joana a leitura da Ata da
reunião  anterior  onde,  após  algumas  alterações,  foi  aprovada.  Ivone  questiona  porque  o
processo  de  endemias  está  junto  com  o  do  agente  de  saneamento  considerando  que  são
reivindicações diferentes, que já solicitou a devolução do documento e solicita a possível troca
da  coordenadora  do  Grupo  1.  A plenária  cobra  a  presença  do  Dr  Fogolin,  sugerindo  sua
convocação. Marcela indaga quanto a gratificação do SAMU, urgência e emergência e se esta
gratificação vai estender para todo o serviço ininterrupto. A Beatriz realiza a atualização do
andamento dos protocolos. A servidora Franciele Castilho dispôs de alguns minutos para falar
sobre  a  redução  de  jornada  das  ACDs,  THDs,  UTPs  e  técnicos  de  farmácia  que  teve  a
aprovação  do  Secretário  José  Eduardo  Fogolin  e  do  Prefeito  Clodoaldo  Gazzeta,  sob  a
intervenção do sindicato e agora está tramitando no jurídico. A plenária comenta que as coisas
estão correndo por fora, neste momento, Jayme fala  que muitos processos nasceram aqui, e
que estão correndo concomitantemente. Beatriz reafirma que os grupos tem que pesquisar a
legislação vigente, fazer comparações com outras cidades, para que haja fundamentação nos
protocolos. Nada mais havendo a tratar, a reunião se encerrou às 16:30min. 
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