
Data: 14 de dezembro de 2021.
Horário: Das 16h às 18h
Local: Sala de reuniões da Secretaria Executiva do CES/PR Videoconferência pelo
Cisco/Webex
Ao décimo quarto dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas e
cinco minutos, Maurício Mesadri – Secretário Executivo do Conselho Estadual de Saúde do
Paraná (CES/PR) fez a abertura da reunião, informando que até o momento só se fazia
presente na reunião da   Mesa Estadual de Negociação Permanente do Sistema Único de
Saúde  do  Paraná  (MENPSUS-PR)  Aroldo  José  Dreveniak  –  Técnico  de  Segurança  do
Trabalho  da  Secretaria  de  Estado  da  Saúde  (SESA),  Dulcimeri  Cecatto  Alcântara  –
Psicóloga da SESA, que segue aguardando os demais membros para poder formalmente
dar início à reunião. Maurício informa que a pauta da reunião é apenas de informes gerais e
faz a leitura de justificativa de ausência do Senhor José Ferreira Lopes, representante do
SIMEPAR, devido tratamento de saúde.  Às dezesseis horas e quatorze minutos, Maurício
questiona  o  Aroldo  se  tem alguma sugestão  de horário  para que  aguardem os  demais
participantes a se logarem e o mesmo sugere que aguardem até às dezesseis horas e vinte
minutos, haja vista que somente a Secretaria Executiva e os representantes do Grupo de
Recursos  Humanos  Setorial  (GRHS)  se  fazem  presentes  na  reunião.  Vencido  o  prazo
estipulado,  sem quórum adequado  mais  uma  vez,  agora  pelo  quarto  mês  consecutivo:
setembro, outubro, novembro e dezembro de dois mil e vinte e um. Maurício agradece a
presença do Aroldo do GRHS da SESA e ressalta que no dia quatorze de dezembro de
2021,  onde  findou-se  as  reuniões  da  MENPSUS-PR  do  ano  de  dois  mil  e  vinte  um.
Pontualmente às dezesseis horas e vinte minutos a reunião é encerrada.
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