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Data: 24 de novembro de 2020. 1 
Horário: 16h30 às 17h35 2 
Local: Sala reuniões Secretaria Executiva CES/PR Videoconferência pelo Cisco/Webex 3 
Ao vigésimo quarto dia do mês de novembro de dois mil e vinte, às dezesseis horas e trinta 4 
e seis minutos, reuniram-se em encontro via web conferência através do aplicativo “Cisco 5 
Webex Meetings” os seguintes participantes: Maurício Mesadri – Secretário Executivo do 6 
Conselho Estadual de Saúde, Ediana Gomes – Auxiliar Administrativo do Conselho Estadual 7 
de Saúde, Maiquel Rodrigues Martins – Coordenador de Saúde Ocupacional do GRHS, 8 
Carlos Melo – Fesmucc, Olga Estefânia – SindSaúde, Manu SindSaúde e Solange. A 9 
Reunião iniciou com a apresentação do Maurício Mesadri que faz a leitura da pauta e dos 10 
informes gerais: E indagou se alguém tinha questionamentos em relação aos informes, e a 11 
Olga solicitou duas informações: Primeiro é sobre a implantação do registro de ponto por 12 
uma nova modalidade nas unidades da Secretaria de Estado da Saúde que é por meio de 13 
computador das unidades para quem tem endereço eletrônico e senha do Expresso, quer 14 
saber como vai funcionar em unidades grandes que não tem computadores para todas as 15 
pessoas que não tenham acesso ao Expresso, não tem e-mail e nem senha, que não tem 16 
capacitação para o manejo dos computadores. E a outra questão é em relação ao 17 
pagamento dos trinta e três por cento referentes ao percentual de férias, quer saber se 18 
quem está tirando férias agora em dezembro e em janeiro irão receber antes de gozar o 19 
período de férias ou não, e questionou também sobre o retorno das solicitações da reunião 20 
passada. Primeiro é o retorno sobre o Memorando Circular que foi feito em conjunto do 21 
GRHS e com a DAV, que foi encaminhado para as Regionais de Saúde e Unidades 22 
Hospitalares, com as orientações do fluxo para registro nos casos de COVID Dezenove, de 23 
como fazer as aberturas de CATS, e encaminhamentos das notificações dos casos de 24 
COVID Dezenove, relacionados ao trabalho e que tem a exposição de como essa 25 
orientação foi feita e também se foi informado que era necessário fazer a realização de 26 
anamnese ocupacional, investigação epidemiológica e gostaria de saber o retorno dessas 27 
medidas por parte das Regionais de Saúde. A outra questão é a resposta do Secretário em 28 
relação à composição da Comissão de Saúde do Trabalhador (e no final do documento, na 29 
linha quinze da página dois da Ata a última Reunião que está escrito) que foi encaminhado 30 
para o Gabinete do Secretário e que respondeu que tão logo tenha uma resposta será 31 
comunicada à MENPSUS, e ressaltou que a proposta do Programa de Prevenção ao 32 
Assédio Moral Institucional seria do SindSaúde, que apresentou para o Complexo Hospitalar 33 
de Saúde doTtrabalhador em reunião mediada pelo Ministério Público do Trabalho, que a 34 
proposta foi feita pelo Sindicato e não pelo Hospital do Trabalhador, e disse que trará a 35 
cópia da Ata do Ministério Público e encaminhará para o Conselho Estadual de Saúde – 36 
CES/PR, e pediu informações para o GRHS sobre a questão do ponto e a questão do 37 
pagamento dos trinta e três por cento referente às férias. Na sequência, o Mauricio leu o 38 
ponto de pauta e passou a palavra para o Maiquel, que informou sobre a pauta de 39 
Comunicados sobre Acidente de Trabalho. A Olga questiona se a Schirley participará da 40 
reunião o que foi respondido pelo Maiquel que ela estava participando de uma reunião com 41 
o CONASS, mas caso a reunião dela terminasse antes, ela viria participar da reunião da 42 
MENPSUS. A Olga questionou se ficou pronta a lista dos nomes das pessoas que tem 43 
direito a promoção e progressão. Ressaltou que tem que ser publicado em Diário Oficial. 44 
Citou que a Secretaria de Segurança Pública já fez a publicação e a Secretaria de Saúde 45 
ainda não, que o Governador do Estado já decretou que tem que pagar para os servidores, 46 
já foi despachado, tem que fazer o pagamento, mas o nome das pessoas que tem direito à 47 
promoção e progressão ainda não foram publicados no Diário Oficial pela Secretaria de 48 
Saúde, então quer saber se essa lista já está pronta, se vão publicar e quando? Pois a 49 
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categoria está ligando diurnamente para saber sobre isso, e  outra questão é sobre o acesso 50 
ao Meta Quatro, e o desconto da Previdência que não está incidindo sobre o valor da GAS e 51 
quer saber se tem algum decreto ou alguma normativa interna que está suspendendo o 52 
valor da GAS com o total de vencimentos para incidir o percentual de desconto da 53 
Previdência, isso vai dar uma diferença na aposentadoria das pessoas, logo quer saber se 54 
existe alguma normativa da SEAP colocando isso ou o que está acontecendo? O Maiquel 55 
respondeu que os questionamentos foram anotados e serão apresentados para a Schirley 56 
para que possam ser feitas as respostas em tempo oportuno. Explanou sobre a pauta da 57 
reunião sobre o Comunicado de Acidente de Trabalho, e também apresentou a enfermeira 58 
Elaine que tem especialização em segurança do trabalho e que tem atuado no controle de 59 
comunicar os acidentes de trabalho e na parte de comunicados de casos relacionados à 60 
COVID Dezenove. Informou que os dados são a partir de vinte e três de abril de dois mil e 61 
vinte, que começaram a implantar o Informe SUS, que é uma espécie de formulário, para 62 
que se tenham as informações sobre Comunicados de Acidente de Trabalho aqui na SESA. 63 
Anteriormente há uns anos atrás as CATs, os Comunicados de Acidente de Trabalho eram 64 
comunicados diretamente para a perícia médica da SEAP e que a partir deste ano, no mês 65 
de abril, começaram a implantar neste Informe SUS, para que as unidades regionais e 66 
hospitalares forneçam os dados referentes às CATs, para que a SESA, também tenha 67 
acesso a essas informações e não dependesse somente das informações da SEAP, e assim 68 
ter esses dados em todo o Estado. E que até o momento já são cento e dezoito notificações 69 
de acidentes de trabalho conforme a descrição nos quadros apresentados na reunião, este 70 
formulário do Informe SUS seguem os seguintes critérios: as unidades pertencentes, função, 71 
gênero, local de ocorrência, classificação do acidente, acidentes que geraram afastamentos, 72 
agente causador, partes atingidas, natureza da lesão. Após a apresentação a Olga pediu 73 
para que fosse colocado a comparação dos afastamentos de trabalho e das CATs, montante 74 
dos afastamentos dos servidores, o que é acidente de trabalho e o que não é. O Maiquel 75 
respondeu que esses questionamentos já foram encaminhados para a SEAP, que estão 76 
tentando afinar com eles essas informações, pois as que foram passadas nem todas são 77 
acidentes de trabalho, ele disse que os dados do Meta Quatro informa os afastamentos por 78 
mês, que são os dados acumulados de afastamento e não o de servidores, e que os dados 79 
do Informe SUS é de acordo com o número de servidores afastados, mas que ainda não tem 80 
acesso aos CIDs do Meta Quatro, onde foi gerado o CID, e solicitou que caso queiram mais 81 
esclarecimentos que se abram um chamado no E-Protocolo para mais informações.Olga 82 
informou que houve uma reunião com a Secretaria da Administração e da Previdência com o 83 
diretor da Saúde do Servidor e com o chefe da perícia médica, que discutiram sobre o 84 
acesso às informações dos afastamentos por problemas de saúde e afastamentos por 85 
acidentes de trabalho e que tiveram acesso a esses dados e que até eles tiveram 86 
dificuldade nas emissões das CATs, que é complexo e o problema que eles tiveram com 87 
essas emissões é que as chefias imediatas não estavam emitindo esses documentos, então 88 
a Olga relatou que propuseram capacitação das chefias de todas as Secretarias, publicação 89 
de um fluxo de emissões de CATs, publicação da CAT e orientação de quando, como e 90 
porquê emitir a CAT e sobre os dados, que foi indicado o nome do Maiquel, o Centro 91 
Estadual de Saúde do Trabalhador, Secretaria do Estado da Saúde, para que fizessem 92 
parte de um grupo, para que juntos com a Escola de Saúde Pública do Estado do Paraná e 93 
Escola de Gestão do Governo, para fazer esses cursos de capacitação e também para ter 94 
acesso ao Meta Quatro, em que poderão ter estas informações e que iriam entrar em 95 
contato com o Maiquel, e que estavam buscando na rede, outros engenheiros do trabalho 96 
para que também pudessem fazer parte da equipe para poder já terem acesso a essas 97 
informações. Olga informou que ainda estão no prazo das reuniões e que irá ter uma 98 
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reunião por estes dias de novo com o departamento e que irá cobrar deles esses 99 
encaminhamentos, por que foram duas reuniões, uma reunião direto com eles e outra 100 
reunião mediada pelo Ministério Público do Trabalho, que foi dado um prazo de trinta dias 101 
para que pudessem se organizar e apresentar essas informações, então isso já está em 102 
andamento, o SindSaúde e o Fórum de Entidades Sindicais já fizeram essas solicitações, 103 
que lá tem uma Comissão de Saúde em âmbito de Governo que é paritário. E que gostaria 104 
de saber da SESA, do que precisa para resolver algumas questões, como, por exemplo 105 
essas das comissões colocadas no início da reunião e a outra é o retorno das orientações 106 
que fizeram para as Regionais de Saúde e para os hospitais por meio de memorando sobre 107 
o fluxo e a importância da emissão da CAT, e quer o retorno desses dois assuntos do 108 
GRHS. O Maiquel disse que a SEAP fez o contato com a Divisão de Perícias Médicas para 109 
que pudessem fazer uma uniformização dos dados da melhor forma possível a esta gestão, 110 
como foi informado a maior dificuldade é a chave que abre os CIDs. Foi aberto um pedido 111 
formal através do protocolo, um ofício encaminhado e assinado pela Schirley solicitando ao 112 
DRH que fornecessem esses acessos, dados com os CIDs, mas até o momento não 113 
receberam nenhuma resposta. Olga questionou sobre as respostas dos memorandos 114 
enviados para as Regionais de Saúde e qual o retorno que estão tendo, e qual o retorno do 115 
Gabinete em relação à composição da Comissão de Saúde? O Maiquel respondeu que 116 
estão ligando para todos os GRHS e estão cobrando as respostas, e já receberam por volta 117 
de trinta respostas via protocolo, e que irão fazer uma videoconferência para cobrar e instruir 118 
a respeito dessas informações, e em relação ao Gabinete, ainda aguardam um retorno. Olga 119 
salientou que o SindSaúde disse que essa questão já foi colocada há dois meses e que não 120 
houve nenhuma resposta da Secretaria, que entendem que o Gabinete não aceitou e que 121 
irão tomar medidas cabíveis para que essa Comissão seja ativada, e quer deixar registrado 122 
que o Secretário está há dois meses sem responder este ponto de pauta. Sem mais 123 
questionamentos dos participantes, Maurício finalizou a reunião. 124 


