
Data: 22 de fevereiro de 2022.
Horário: Das 16h às 18h
Local:  Auditório Anne Marie  da Secretaria  de Estado de Saúde do Paraná (SESA),
reunião presencial.
Ao vigésimo segundo dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, 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), Maiquel – Chefe de Divisão de Saúde Ocupacional da
Secretaria de Estado da Saúde (SESA) e posteriormente, Olga Estefania representante do
SindSaúde, que seguem 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  representante  do  SINTEOESTE,  informando  que
devido a troca de gestão, ocorrida no final do ano de dois mil e vinte e um, ainda não foi
deliberado um representante para essa atividade tão importante. Maurício lê para os dois
presentes o Ofício zero zero sete barra dois mil e vinte e dois, justificando a ausência de
participação do Senhor Osmar Batista, representante do Sindicato dos Servidores Públicos
Federais em Saúde, Trabalho, Previdência, Seguridade e Ação Social no Estado do Paraná
(SINDEPREVS/PR). E mais uma vez, sem quórum adequado por cinco meses consecutivos,
setembro, outubro, novembro e dezembro de dois mil e vinte um, bem como fevereiro de
dois mil e vinte e dois. Maurício agradece a presença do Maiquel do GRHS da SESA e da
Olga Estefania do Sindsaúde. Pontualmente às dezessete horas e trinta minutos a reunião é
encerrada.
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