
Data: 24 de agosto de 2021.
Horário: Das 16h às 18h
Local:  Sala de reuniões da Secretaria  Executiva do CES/PR Videoconferência pelo
Cisco/Webex
Ao vigésimo  quarto dia do mês de  agosto de dois mil e vinte e um, às  dezesseis  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, Maiquel – Chefe de Divisão de Saúde Ocupacional, Schirley Follador – Chefe do
Grupo  de  Recursos  Humanos  Setorial  –  GRHS,  Aroldo  Dreveniak,  Elves  Rocha
representante  da  ABEN,  Emanuelle  da  Costa  –  Diretora  do  Sindsaúde,  João  Maria
representante da ASSEF, Nathalia Derengoski representante do Ministério da Saúde, Olga
Estefânia  representante  do  SindSaúde,  Osmar  Jahmaica  representante  do  SINPREVS,
Solange Bianke do SindSaúde. A Reunião iniciou com o Maurício Mesadri confirmando os
presentes na reunião,  que teve início às dezesseis horas e cinco minutos. A Reunião da
Mesa  Estadual  de  Negociação  Permanente  do  Sistema  Único  de  Saúde  do  Paraná  –
MENPSUS/PR, tem como ponto de pauta: Informes Gerais. Maurício informa que recebeu
via e-mail a justificativa do representante do SIMEPAR do Doutor José Ferreira Lopes, que
encontra-se  licenciado  por  motivos  de saúde  e  não  poderá  participar  desta  e  nem das
próximas reuniões. Informa que, por parte da Secretaria Executiva do Conselho Estadual de
Saúde  só  tinha  essa  informação.  Questiona  se  alguém  tem  informações  que  queira
compartilhar?  Olga  solicita  retorno  dos  protocolos  que  foram  encaminhados  para  o
Secretário,  se  foi  encaminhado  para  a  Secretaria  Executiva,  pois  são  processos
relacionados a algumas avaliações por local de trabalho, que pediram retorno do Secretário,
que  não  foi  dado  desde  o  início  do  ano.  Afirma  se o  Secretário  encaminhou  para  a
Secretaria  Executiva  esses  retornos,  por  que  amanhã  na  CISTT  terão  que  tomar  uma
decisão  a  respeito  dessas  respostas.  Maurício  esclarece  que  até  a  presente  data,  a
Secretaria Executiva não recebeu nenhuma resposta oriunda do  Gabinete do Secretário.
Olga diz que a  outra informação que gostaria  de saber é  sobre a proposta…(frase não
concluída por Olga). Que teve uma discussão com o Diretor Técnico da Fundação Estatal de
Atenção em Saúde do Estado do Paraná – FUNEAS, que informou que fizeram discussão e
eleição de CIPAS dos trabalhadores contratados pela FUNEAS em todas as Unidades que
eles fazem gestão e que houve uma conversa com o GRHS, e segundo ele disse que a
FUNEAS,  também  fariam  essa  eleição  da  Comissão  de  Saúde  do  Trabalhador  que  a
intenção é fazer um trabalho em conjunto, tanto da CIPA da FUNEAS, quanto da Comissão
de Saúde do Trabalhador pelo GRHS, pelo  Setor  de Saúde Ocupacional,  e gostaria de
saber  se  essa  informação  está  atualizada,  como  está  o  procedimento  com  relação  a
discussão da eleição dessas Comissões nos locais ou se ele entendeu de forma equivocada
e não vai ter esse procedimento por parte do GRHS nas Unidades da Secretaria. Esse é um
pedido de informação também sobre a organização dessas Comissões por local de trabalho
compostas por estatutários. Schirley responde que com certeza. Que agora estão em fase
de  análise,  da  elaboração  das  eleições  das  CIPAS,  e  não  é  só  para  as  Unidades  da
FUNEAS que inclusive pretendem fazer CIPAS em conjunto, em que as pessoas participem
juntas, e isso vai ajudar muito o GRHS, inclusive para ter acesso a algumas informações
que eventualmente não tem, que as CIPAS são muito importantes. Informa que hoje estão
somente  ela  e  o  Aroldo  no  GRHS,  que  embora  as  pessoas  achem que  o  GRHS tem
bastante  servidor,  ainda falta  bastante,  por  que a  demanda de trabalho é  grande,  para
desenvolver um trabalho bom, tem que pegar e trabalhar fortemente. Ressalta que hoje a
maior  parte  da equipe estão na região norte,  fazendo a capacitação dos brigadistas de
incêndios, e assim que retornarem, voltarão a discutir de como será elaborado a eleição das
CIPAS nas Unidades da SESA. Então fique tranquila, que isso irá acontecer sim, pois o
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interesse é do GRHS também. Olga quer saber se a Secretaria de Estado da Saúde irá
trabalhar junto com o SindSaúde, nessa discussão da organização e eleições das CIPAS
nos  locais  de  trabalho?  Schirley  responde  que  ainda  não  chegaram  a  esse  nível  de
discussão que assim que tiverem alguma informação será repassada, mas estão elaborando
a  organização  do  processo  ainda.  Olga  questiona  se  o  Sindsaúde  será  chamado  para
trabalhar  e  discutir  a  elaboração  do  processo?  Schirley  respode não  saber,  pois  estão
iniciando as primeiras reuniões, e que assim que tiverem definido isso, passará todas as
informações, mas acredita que não terá problema nenhum. Olga pergunta se o GRHS tem
alguma notícia sobre os vinte e cinco por cento de defasagem no salário dos servidores que
é relacionado a lei da data base, se já receberam alguma informação do governo do estado
sobre o pagamento desta dívida com os servidores da Saúde? E sobre a gratificação das
atividades  da  Saúde,  que  encaminharam  um  ofício  com  nomes  de  representantes  de
sindicato,  conforme solicitado pelo  Secretário,  para fazer  a  discussão da GAS,  que até
agora  não  tiveram  audiência,  e  se  essa  audiência  será  marcada  pelo  GRHS  ou  pelo
Gabinete  do  secretário?  Schirley  esclarece  que,  com relação  aos  valores  de  reposição
salarial, não tem nenhuma notícia, e em relação a discussão da GAS, todas as ações que
são encaminhadas ao Gabinete do senhor Secretário, são respondidas por ele e ainda não
recebeu nenhuma informação. Maurício questiona se alguém tem algum questionamento, e
o Elves representante da ABEN Paraná, solicita à Comissão, e diz já ter se apresentado em
outras reuniões, informa não ter recebido o material  para participar  das reuniões, que a
Secretaria Executiva desenvolve um bom trabalho,  mas relata que não podem participar,
que  é  vetado a  ABEN participar  dessa  Comissão  e  a  ASSEF também está  presente  e
gostaria de participar. De que maneira a Comissão poderia reformular o regimento para que
as entidades participem? Já que é voltado para o RH e participam da Comissão de RH do
Conselho. Maurício esclarece os questionamentos do conselheiro Elves e elucida, que por
duas vezes foi encaminhado para ele o Regimento Interno da Comissão da Mesa Estadual
de Negociação Permanente do Sistema Único de Saúde do Paraná – MENPSUS Paraná,
onde está em voga e no mesmo não costa a entidade ABEN Paraná, o qual o senhor Elves
é representante como participante da MENPSUS. Para que a entidade a qual represente
possa vir a fazer parte, de forma legal é necessário que a MENPSUS solicite ao Conselho
Estadual de Saúde a alteração do seu próprio Regimento Interno da MENPSUS, para que
ocorra essa alteração, a inclusão dessa entidade. Porém num primeiro momento, como rege
o próprio Regimento Interno da MENPSUS, é necessário que façam uma solicitação junto
ao Pleno do Conselho Estadual de Saúde, uma vez que o Pleno do Conselho acate essa
inclusão é necessário que se faça uma reformulação do Regimento Interno, incluindo no
caso a ABEN Paraná dentro do rol de entidades que compõem a  MENPSUS. Como já foi
dito por duas vezes informalmente, tanto através de e-mail como por telefone a necessidade
dessa alteração, então justifico que devido a esta questão não é possível que a Secretaria
Executiva encaminhe o link, pois a ABEN não faz parte da  MENPSUS Paraná atualmente.
Maurício questiona se foi esclarecido, e o senhor Elves responde que sim, e ressalta que a
ABEN fazia parte do antigo Regimento e não sabe o que aconteceu. por que foi retirado. O
qual Maurício esclarece não ter essa informação, por quê a entidade foi retirada, mas que
provavelmente a entidade deve ter sido notificada, e como não houve retorno em tempo
hábil por parte da entidade, o prazo deve ter sido superado, e devido a esses fatos, acredita,
que a ABEN não se faz presente atualmente. Mas nada impede a entidade de fazer uma
solicitação  ao  Pleno  do  Conselho  e  posteriormente,  sendo  acatado  essa  solicitação  é
necessário a alteração do Regimento Interno, atualizando a nova composição, fica a critério
da entidade. Não havendo nenhum outro questionamento a Reunião da Mesa Estadual de
Negociação  Permanente  do  Sistema  Único  de  Saúde  do  Paraná  –  MENPSUS/PR  foi
encerrada às dezesseis horas e vinte e sete minutos. 
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