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Memória da Comissão: 
Comissão de Assistência e Acesso ao SUS e Saúde Mental 
Comissão de Orçamento 
Comissão de Comunicação e Educação Permanente para o Controle Social  
Comissão de Vigilância em Saúde e IST/AIDS  
Comissão de Saúde da Mulher  
Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e Intersetorial de Recursos Humanos  
 
Data: 29/04/2020 
 
Informações:  
Local: Videoconferência com as Regionais de Saúde e transmissão por YouTube ( 
https://www.youtube.com/watch?v=M4qXrtcb_Uc&feature=youtu.be ) 
Horário: 8h30 às 17h00 
 
Pauta e Relato da Reunião: 
 
- Prestação de Contas FUNEAS: 
Sabrina (gerência de apoio hospitalar) e Helcio (diretor financeiro) da FUNEAS fazem apresentação 
e respondem alguns questionamentos. A conselheira Olga (SindSaude) solicita que as informações 
prestadas pela FUNEAS sejam encaminhadas por escrito. Conselheiro Marcelo (CREF9) solicita 
que mais questionamentos que os conselheiros tenham, que seja encaminhado até sexta-feira 
(01/05) por e-mail para a Secretaria Executiva do Conselho para colocar essas questões no ofício 
que será encaminhado para a FUNEAS, para que a FUNEAS responda por escrito.  
 
- Programação Anual de Saúde – PAS 2020: 
Técnicos de todas as diretorias da SESA fazem a leitura das diretrizes e objetivos constantes da 
PAS 2020 e respondem alguns questionamentos. Conselheiro Marcelo (CREF9) faz a sugestão de 
encaminhamento que a CEST faça um grupo de trabalho e elabore a linha de cuidado do 
trabalhador que foi levantado pela conselheira Olga (SindSaude) e seja pautado em algumas 
reuniões da comissão de saúde do trabalhador e no Pleno do CES para elaborar uma atenção de
linha de cuidado de saúde do trabalhador para que em dois mil e vinte e um faça inclusão na PAS. 
Juliana (NDS/SESA) informa que só porque uma ação não está escrita na PAS não quer dizer que 
ela não será feita e não precisa estar expresso na PAS como uma meta para que a SESA possa 
acompanhar. 
 
- Apresentação do Programa Estadual de Qualificação dos Consórcios Intermunicipais de 
Saúde que gerenciam Ambulatórios Multiprofissionais Especializados – QualiCIS: 
Juliana do Núcleo de Descentralização do SUS – NDS/SESA solicitou retirada do assunto da pauta 
das comissões temáticas e reunião do Pleno, pois devido às estratégias do enfrentamento de 
COVID-19, alguns ajustes estão sendo feitos.  
 
- Ações SESA COVID-19: 
Carmen da coordenadoria da rede de cuidados em saúde da DAV/SESA informa todas as ações da 
SESA, repassa sobre página www.coronavirus.pr.gov.br e responde alguns questionamentos. 
Conselheira Olga (SindSaude) faz proposição da criação de uma comissão para acompanhamento 
das ações. Conselheiro Marcelo (CREF9) informa que como é um assunto deliberativo a proposição 
da conselheira Olga, que ela solicite no Pleno do CES a criação dessa comissão. 
 
 


