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

 
Data: 25 de maio de 2021 1 
Horário: Das 16h às 18h 2 
Local: Sala de reuniões da Secretaria Executiva do CES/PR Videoconferência pelo 3 
Cisco/Webex 4 
Ao vigésimo quinto dia do mês de maio de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas, 5 
reuniram-se em encontro via web conferência através do aplicativo “Cisco Webex Meetings” 6 
os seguintes participantes: Maurício Mesadri – Secretário Executivo do Conselho Estadual 7 
de Saúde; Maiquel, Chefe de Divisão de Saúde Ocupacional; Manu, do SindSaúde, e Elves  8 
representante da ABEN. A reunião iniciou com o Maurício confirmando os presentes na 9 
reunião, que teve o início às dezesseis horas. A Reunião da Mesa Estadual de Negociação 10 
Permanente do Sistema Único de Saúde do Paraná (MENPSUS) tem como ponto de pauta: 11 
Informes Gerais; Maurício leu o Ofício Circular número zero dezenove, barra dois mil e vinte 12 
e um, barra SE barra CES barra PR datado do dia doze de maio de dois mil e vinte e um 13 
enviado a todos os membros da (MENPSUS), e também foi feito a leitura do Ofício DOC. 14 
ADM. zero vinte e dois, barra vinte e um, datado do dia vinte e cinco de maio de dois mil e 15 
vinte e um o qual o Sindicato dos Servidores Públicos Federais em Saúde, Trabalho, 16 
Previdência e Ação Social do Estado do Paraná, SINDPREVS PR, informa que o Senhor 17 
Osmar Batista, diretor dessa entidade sindical e representante do SINDPREVS na Mesa 18 
Estadual de Negociação Permanente do Sistema Único de Saúde do Paraná (MENPSUS), 19 
não poderá comparecer à reunião que será realizada dia vinte e cinco de maio de dois mil e 20 
vinte e um, sendo que o mesmo estará em atividades sindicais em Porto Rico PR. O 21 
documento foi assinado pelo senhor Luiz Alfredo Gonçalves membro da Diretoria Colegiada 22 
do SINDPREVS PR. Às dezesseis horas e quinze minutos, Maurício informa que até o 23 
presente momento não há quórum para a realização da reunião e questiona aos 24 
participantes presentes se é possível aguardar até às dezesseis horas e trinta minutos para 25 
que os demais participantes possam se logar à reunião e assim obter quórum para dar 26 
prosseguimento a mesma, ao que todos os presentes aceitaram a proposta e aguardaram o 27 
tempo solicitado. Pontualmente às dezesseis horas e trinta minutos, devido aos demais 28 
participantes da MENPSUS não se logarem, a reunião foi dada por encerrada por falta de 29 
quórum. 30 


