
Data: 23 de agosto de 2022.
Horário: Das 16h às 18h
Local: Sala de Reuniões da Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Saúde do
Paraná, reunião virtual.  Ao vigésimo terceiro dia do mês de agosto 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 se fazia presente somente a Senhora Olga Estefânia Duarte Gomes Pereira,
representante do SindSaúde e a Senhora Kelly Jaqueline Jorge dos Santos Coordenadora
Executiva  do  SinteOeste,  enfermeira  do  Hospital  Universitário  do  Oeste  do  Paraná  na
reunião  da Mesa Estadual  de Negociação  Permanente do Sistema Único  de  Saúde do
Paraná (MENPSUS-PR). Às dezesseis horas e doze minutos, Maurício informa que até o
momento nenhum outro membro da MENPSUS está logado à reunião e questiona Olga
quantos minutos mais será aguardado para que os outros membros se loguem à reunião, o
qual  a  Olga  responde  para  aguardarem até  as  dezesseis  horas  e  trinta  minutos.  Olga
questiona se o Grupo de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Saúde (GRHS) da
SESA irá participar da reunião, e o Maurício responde que no dia dez de agosto encaminhou
o e-mail para todos os membros da (MENPSUS-PR), informando desta reunião de pauta
única que é Informações Gerais e informa também não ter recebido nenhuma justificativa de
ausência.  Olga  informa  que  tem pedido  reiteradas  vezes  para  que  o  GRHS informe  o
número de profissionais que atuam nas Unidades da Secretaria de Estado da Saúde e da
FUNEAS, considerando que no contrato de gestão com a Secretaria por meio da legislação
oitenta oitenta da obrigatoriedade das Secretarias de fazer a fiscalização dos contratos que
são feitos pelo SUS. Então, entendem que o GRHS é responsável também pelos Recursos
Humanos que são contratados seja diretamente pela Secretaria de Estado da Saúde, seja
pela FUNEAS, por meio de cooperativas, pelas empresas terceirizadas,  por profissionais
com CNPJ. Informa haver uma legislação, uma obrigação da Secretaria de Estado da Saúde
de exercer  a fiscalização  sobre esses  contratos,  no  entanto  solicita  informações para o
(GRHS) da SESA, sobre o número dos terceirizados, das empresas, e dos profissionais por
unidade, independente do contrato, se é por cooperativas, pelas empresas terceirizadas, por
profissionais com CNPJ dos profissionais e também pela FUNEAS. Logo precisam saber o
número  e  onde  estão  esses  profissionais  e  o  contrato  com quem eles  têm dentro  das
Unidades, sejam gestionadas pela SESA ou pela FUNEAS, diz que essa é uma questão
fundamental  para que se tenha um diagnóstico de pessoal atuando na Secretaria e nas
Unidades da FUNEAS e precisa saber também sobre os estatutários da Saúde, quantos
servidores tem nos interníveis, o que seria isso? Existem três classes em cada cargo que
são: Promotor de Saúde Fundamental,  Promotor de Saúde de Execução e Promotor de
Saúde Profissional, e cada um desses cargos existem três classes, A, B e C, e tem nove
níveis. E questiona quantos profissionais têm no cargo de Promotor de Saúde Fundamental
na classe A, nos níveis um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove; Na classe B
ainda no cargo de Promotor de Saúde Fundamental nos níveis um, dois, três, quatro, cinco,
seis, sete, oito e nove, então precisa saber quantos profissionais tem nesses três cargos,
nas três classes e nos nove níveis, quantos em cada um deles? A terceira informação é de
quantos  enfermeiros  têm  em  cada  classe,  em  cada  internível?  Quantos  técnicos  de
enfermagem tem em cada  classe e  cada internível?  Quantos auxiliares  de enfermagem
ainda têm atuando na Secretaria de Estado da Saúde em cada classe, em cada nível e
quantas parteiras? Se for zero parteiras que coloque essa informação. Maurício reafirma
que por falta de quorum não será possível fazer tais encaminhamentos, mas que constará
na Ata. Maurício questiona se estas solicitações já foram encaminhadas anteriormente e a
Olga afirma que já havia sido protocoladas e na negociação com o Secretário foi colocado
também essa situação,  mas reitera a solicitação, pois sem o diagnóstico não é possível
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fazer  proposições  e  fica  difícil  entender  como  que  o  grupo  de  recursos  humanos  da
Secretaria de Estado da Saúde, pode fazer qualquer planejamento se não sabe quantas
pessoas têm nas unidades e qual vínculo que eles possuem e qual a formação deles; que
fica difícil de entender quando se ouve que tem um plano de atuação de gestão de pessoas
se nem o diagnóstico está disponível. E que somente essa última, relacionadas às classes e
interníveis dos estatutários que ainda não tinha sido feita. Maurício questiona a Kelly tem
alguma ilustração ou comentário e a mesma responde que não, mas que tem participado de
algumas reuniões, e está aqui para aprender e contribuir como que precisar no futuro. Às
dezesseis  horas e  vinte  e  cinco minutos,  sem a presença dos demais membros  a esta
reunião da MENPSUS e sem quórum adequado, Maurício Mesadri agradece a presença das
Senhoras Olga e Kelly e encerra a reunião.
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