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APROVADA NA REUNIÃO DA MESA EXECUTIVA DO DIA 10/12/2019
ATA DA REUNIÃO DA MESA SETORIAL DA SAÚDE 

Aos dezessete (17) dias do mês de novembro de 2019, às 9:15 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, Marcela, dá início à reunião com sua apresentação, agradece a presença
dos membros da Mesa Setorial e também dos servidores que não fazem parte da
mesa. Justifica a ausência do Secretário por motivo de licença saúde, do Dr.Mário
que iria substituí-lo, por motivo de  reunião com a equipe da Fio Cruz e apresenta a
Melissa, Diretora do Departamento de Planejamento, Avaliação e Controle, que está
representando o Secretário. Na sequência apresenta a pauta da reunião, o primeiro
tópico  é  a  indicação da  Marcela,  pelo  Dr.  Fogolin,  como coordenadora  da  Mesa
Setorial em substituição da Beatriz Rabelo Gobbo. O segundo tópico é a leitura da
Ata da reunião anterior, onde após algumas alterações sugeridas pela Ivone e José
Eduardo, foi aprovada. O terceiro tópico, é a apresentação do andamento da Mesa
Central por José Eduardo, relata que a Saúde não apresentou nada e que na reunião
da mesa central só se discute assuntos de outras secretarias, ele reafirma que os
processos estão correndo por fora, que o Secretário não se apresenta por mais de
sete meses e neste momento Ivone questiona porque embora os protocolos estão
desvinculados  eles  não  estão  caminhando,  por  que  estão  alguns   parados  no
gabinete  do  secretário?  E  a  Franciele  Castilho  sugeri  que  o  Dr.  Mário  dê
prosseguimento dos processos.  A Giedre,  coordenadora do G4 comenta que não
conseguiu  atualizar  os  protocolos  do  grupo.  O  quarto  tópico  é  a  atualização  do
andamento  dos  protocolos:  O  G1,  a  Sueli,  coorde  nadora  do  grupo,  ainda  não
retornou  das  férias,  a  Marcela  comenta  que  os  protocolos   das  ACDs,  THDs  e
técnicas  de  farmácia  foram  unificados  e  passaram  pela  DGTES  para  avaliar  a
quantidade de profissionais a serem contratados e que havendo deferimento pela
gestão  precisará  elaborar  projeto  de  lei,  o  qual  foi  encaminhado  a  SNJ para  os
prosseguimentos necessários, e que já passou pelo jurídico e está no gabinete do
prefeito para decisão final, quanto ao agente de saneamento, está paralizado desde
o dia 30/04/19 no gabinete do secretário e  a executiva não tem conhecimento do
parecer. Ivone indaga porque ainda não houve substituição da coordenadora do G1,
Ivone se candidatou e foi  aprovada pelo grupo presente. Não houve resposta da
Procuradoria Consultiva-SNJ quanto ao fracionamento em dois períodos da jornada
de 6h e também a opção de redução de jornada de 6h para 4h com redução salarial
proposta pelo vereador Losila está sem andamento pelo G1. Eliana Marcela Bastista
questiona a  respeito  do  protocolo   de  redução de jornada de 36h para  30h dos
especialistas  em  saúde  (enfermagem  e  do  serviço  social)  lotados  em  serviço
ininterrupto e a Giedre esclarece que a jornada é de 30h destes profissionais e quem
vai para o serviço ininterrupto tem jornada de 36h por questão de logística e previsão
no Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Saúde Lei 5950/2010, com percentual
de 20%.   Os protocolos do G2  estão no GS desde 05/08/19, Katia pergunta se não
seria possível o andamento destes protocolos para possível apresentação na Mesa
Central. Neste momento Melissa comenta que O Dr. Fogolin tem realizado viagens
para reuniões do Cosems ou Conasems na tentativa de minimizar o dano da redução
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do número de médicos do programa mais médicos ou médicos para o Brasil, esta
redução será de 2.300 vagas para 300. A saúde pública de Bauru vem se mantendo
na contramão do país e cita que a força do SUS está nas mãos dos trabalhadores do
SUS. Atualmente a Secretaria da Saúde está com uma equipe enxuta, com pouca
reposição  de  funcionário,  visa  o  fortalecimento  das  diretoras  de  território  com o
escopo de ter uma rede de serviço com pessoas fortalecidas, comenta também que
houve uma mudança de verba da atenção básica. Dr. Ricardo argumenta que está
preocupado  porque   atual  Mesa  Setorial  da  Saúde,   com  quase  dois  anos  de
andamento, se perdeu, que tudo está parado que não teve resolutividade em nada.
Katia Turato discorre que o financiamento do SUS é um retrocesso,  para a questão
do  servidor  não  contempla  custeio,  ganho  e  gratificação,  e  indaga  qual  seria  a
chance  dos  processos  terem  frutos  com  o  novo  financiamento.  Neste  momento
houve muito embate na plateia. Melissa discorre que estamos no meio de uma crise
econômica, problemas com a arrecadação de impostos e  com a questão estadual
congelando recursos da saúde,  reforça que saúde não é gasto é investimento, com
os recursos estão ficando escassos  ocorre o fortalecimento da saúde privada,  o
DAP,  agência  para  contratação  de  médicos  e  conselho  nacional  de  saúde
desaprovaram  este  financiamento.  O  problema  vai  cair  no  colo  do  trabalhador,
tempos difíceis pela frente com o fortalecimento do setor privado. É a “porta giratória
do mercado”. É muito preocupante, sempre tem que discutir , defenfer o SUS. Neste
momento a Josiane precisou se ausentar, a Josiane é a suplente da Beatriz Gobbo.
G3  A  Rosane  protocolou  um  abaixo  assinado  com  reivindicação  de  algumas
categoria dos especialistas em saúde, a Marcela esclarece que precisa obedecer a
sequência de entrega dos protocolos. O protocolo de alteração de carga horária de
palestrante está em estudo para unificação com o PCCS das outras secretarias;  o
protocolo de Atestado/LTS: a CDF elaborou uma Minuta com alterações em conjunto
com o  Sindicato;  o  protocolo  da  carga  horária  total  dos  certificados  precisa  ser
encaminhada  para  a  CDF para  análise.  G4   quanto  ao  adicional  de  4  e  8% foi
esclarecido  em reunião com o Sindicato  a  inclusão dos  técnicos  de radiologia  e
técnicos  de  farmácia.  Finalmente  Marcela  apresenta  proposta  de  alteração  de
Regimento da Mesa Setorial da Saúde para continuar os mesmos membros por mais
um ano e após a contagem de votos,  a plenária não concordou, cabendo ao Sr.
Secretário Presidente da Mesa Setorial da Saúde a decisão final. Na sequência a
Rosane pede a voz e discorre sobre isonomia e reclassificação dos especialistas em
saúde. Nada mais havendo a tratar, a reunião se encerra às 11:30min.
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