
                   ATA DA REUNIÃO DA MESA  ESTADUAL DE NEGOCIAÇÃO PERMANENTE  
DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO PARANÁ MENPSUS-PR

Data: 23 de fevereiro de 2021.
Horário: Das 15h às 15h30
Local: Sala de reuniões da Secretaria  Executiva do CES/PR Videoconferência pelo
Cisco/Webex
Ao vigésimo terceiro dia do mês de  fevereiro de dois mil e vinte e um, às  quinze horas,
reuniram-se em encontro via web conferência através do aplicativo “Cisco Webex Meetings”
os seguintes participantes: Maurício Mesadri – Secretário Executivo do Conselho Estadual
de  Saúde, Olga Estefânia – SindSaúde,  Nathália da Silveira Derengowski -Ministério da
Saúde. A Reunião iniciou com o Maurício Mesadri confirmando os presentes na reunião, e a
Olga  pergunta quem participará da reunião e o Mauricio informa que está aguardando os
demais participantes para conectarem-se.  Olga questiona sobre a pauta da reunião  e o
Mauricio informa que não tinha recebido,  e a Olga ressalta que tinha  enviado. Mauricio
esclareceu que recebeu o Ofício  com pauta para as reuniões do Conselho Estadual de
Saúde e não para a Reunião da Mesa Estadual de Negociação Permanente do Sistema
Único de Saúde do Paraná- MENPSUS. Olga pontuou que as pautas que foram para a
reunião  do  Conselho,  algumas  poderiam  ser  respondidas  na  reunião  da  MENPSUS.
Mauricio informou que  o  ofício foi  encaminhado para  ser  discutido  na  reunião  da Mesa
Diretora do CES/PR e os membros da Mesa decidiram pautar os assuntos para a Comissão
Intersetorial de Saúde do Trabalhador e Intersetorial de Recursos Humanos. Olga questiona
se o Grupo de Recursos Humanos Setorial (GRHS), irá participar da reunião e o Mauricio
informa que  está  aguardando.  Logo  em seguida,  é  recebido  e  feito  a  leitura  do  Memo
número dez barra dois mil e vinte e um traço GRHS, “Curitiba vinte e três de fevereiro de
dois mil e vinte e um, para o Conselho Estadual de Saúde, assunto: Reunião  MENPSUS.
Em razão da alta demanda de atividades deste Grupo de Recursos Humanos Setorial e por
não haver pauta destinada a esta unidade, informamos que não poderemos comparecer à
Reunião da  Mesa Estadual de Negociação Permanente do Sistema Único de Saúde do
Paraná- MENPSUS,  a ser  realizada na  presente data.  Colocamo-nos  à  disposição  para
possíveis esclarecimentos. Atenciosamente,  Schirley Follador,  chefe GRHS barra SESA”.
Mauricio apresentou o documento informando que o GRHS não se fará presente. Olga quer
registrar  em ata a indignação com relação a não destinação das pautas que seriam de
natureza da Mesa Estadual de Negociação Permanente do Sistema Único de Saúde do
Paraná- MENPSUS, relacionada, ao Assédio Moral Institucional em unidades da Secretaria
de Estado da Saúde, outro item diagnóstico de saúde do trabalhador e da trabalhadora
servidores  da  Sesa,  discriminado  por  categoria  profissional  incluindo  local  de  trabalho,
gênero, idade e função. Olga diz que encaminhou oito itens de pauta para a Mesa Diretora
do Conselho Estadual de Saúde do CES PR,  conforme atesta o próprio Memorando do
GRHS, justificando a sua ausência, que destinou ao CES na reunião da MENPSUS, e isso
corrobora,  o  próprio  Regimento  Interno  e  a  criação  da  MENPSUS  como  sendo  uma
organização  que  está  ligada  e subordinada  ao  CES,  então,  independentemente  de que
essas  pautas  tenham  sido  encaminhadas  para  a  Comissão  Intersetorial  de  Saúde  do
Trabalhador e Intersetorial de Recursos Humanos, elas deveriam estar aqui hoje, inclusive
com a atualização do diagnóstico de situação da saúde dos servidores da Secretaria de
Estado da Saúde, conforme foi apresentado em uma das reuniões e que hoje a expectativa
era que fosse atualizada, haja vista já ter se passado alguns meses e que espera que na
reunião da  Comissão  Intersetorial  de  Saúde do  Trabalhador e  Intersetorial  de Recursos
Humanos estes  itens  de  pauta  sejam  apresentados,  além  do  diagnóstico  de  saúde  do
trabalhador geral que foi solicitado, Logo, serão dois diagnósticos apresentados, tanto da
Secretaria de Estado da Saúde quanto geral, assim como a prática de assédio moral que a
Secretaria já recebeu de algumas das unidades, espera que este debate aconteça e que o
retorno seja dado amanhã considerando que não foi feito na reunião de hoje. Então, gostaria
de colocar de antemão que se coloque uma data limite de pedido de pauta da MENPSUS,
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para que não ocorra mais de não ter reunião por falta de ponto de pauta, e se a pauta não
vai ser encaminhada para a Mesa Diretora, que fique definido para onde será encaminhada
para que todos os membros possam encaminhar para o lugar certo. Mauricio informou que
toda solicitação de ponto de pauta deve ser encaminhada até dois dias antes da Reunião da
Mesa Diretora, para que possa ser tratado dentro da reunião do mês corrente e informou
que o Ofício do Sindsaúde foi recebido pela Secretaria Executiva do Conselho Estadual de
Saúde e foi tratado dentro da reunião da Mesa Diretora no dia três de fevereiro de dois mil e
vinte e um e foi respondido ao Sindsaúde. O entendimento da Mesa é esse que está no
ofício de número zero catorze de dois mil e vinte um da Secretaria Executiva do Conselho
Estadual  de  Saúde  do  CES/PR,  o  Item  um:  Prática  de  Assédio  Moral  Institucional  em
Unidades da Secretaria de Estado da Saúde: O assunto foi pautado na reunião de fevereiro
na  Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e Intersetorial de Recursos Humanos.
Item dois: prestação de contas orçamentárias relacionadas a medidas de enfrentamento da
pandemia no estado: esse assunto foi pautado na reunião de fevereiro de dois mil e vinte
um na Comissão de Orçamento. Item três: informações sobre parcerias firmadas com o
Governo  da  China  e  da  Rússia  para  cooperação  técnica  e  científica  para  testagem  e
produção das vacinas: este assunto foi pautado para a reunião de fevereiro de dois mil e
vinte e um na  Comissão de Assistência e Acesso ao SUS e Saúde  Mental.  Item quatro:
Apresentação  da  SESA,  relatório  atividade  do  Comitê  Técnico  Interinstitucional  e
Cooperação para pesquisa, testagem, fabricação e distribuição de vacinas contra SARS-
COV-dois: foi dado como resposta que o assunto foi pautado na reunião de fevereiro na
Comissão de Vigilância em Saúde e DST/Aids.  Item cinco: Recomendação do Conselho
Estadual de Saúde direcionado ao presidente da república Jair Bolsonaro para que acione a
diplomacia para dialogar com a Chima e Índia a esses produtores da vacina contra a Covid
dezenove, para garantir a entrega do ingrediente farmacêutico ativo, usado na produção das
vacinas no Brasil: este assunto está pautado na ducentésima octogésima primeira reunião
do Conselho Estadual de Saúde do Paraná CES/PR em vinte e cinco de fevereiro de dois
mil  e  vinte  e  um.  Item seis:  Diagnóstico  de  Saúde do  Trabalhador  e  da  Trabalhadora
discriminado por categoria profissional incluindo local de trabalho, gênero, idade: foi pautado
na reunião de fevereiro de dois mil e vinte e um na Comissão Intersetorial de Saúde do
Trabalhador  e  Intersetorial  de  Recursos  Humanos.  Item  sete:  Diagnóstico  da  STT  das
servidoras e servidores da SESA, discriminado por categoria profissional incluindo local de
trabalho, gênero, idade e função: foi pautado na reunião de fevereiro de dois mil e vinte e
um  na  Comissão  Intersetorial  de  Saúde  do  Trabalhador  e  Intersetorial  de  Recursos
Humanos.Item 8:  Retorno às aulas no Paraná: o assunto será  pautado na ducentésima
octogésima primeira do CES/PR em vinte e cinco de fevereiro de dois mil e vinte e um.
Mauricio  informa que  essas  foram as  respostas  encaminhadas ao  Sidsaúde através  do
ofício zero quatorze barra dois mil e vinte e um datado do dia nove de fevereiro de dois mil e
vinte e um. Por fim, ás quinze horas e trinta minutos, a reunião foi encerrada por falta de
quorum e ponto de pauta para essa reunião.
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