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Ofício n.º 0068/19-CAOPSAU    Curitiba, 29 de janeiro de 2020. 

(cet./) 

 

 

 

 

Senhor Procurador-Geral de Justiça 

 

 

 

Cumprimentando-o, cabe prestar informações sobre as 

principais atividades desenvolvidas, referentes ao ano de 2019, pelo Centro de Apoio 

Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde Pública 1, por seu 

coordenador e pelos demais membros a ele vinculados2. 

Propõe-se, pois, referenciar o que de mais relevante e 

ilustrativo há a considerar no mencionado período, o que, não obstante, não espelha 

a totalidade de iniciativas, proposições e intervenções havidas. 

 

Excelentíssimo Senhor 

Doutor Ivonei Sfoggia 

Digníssimo Procurador-Geral de Justiça do Paraná 

Nesta Capital 

 
1 Art. 75, X, da Lei Complementar Estadual n.º 85 de 27/XII/1999.  
2 Promotoras de Justiça designadas, Doutoras Caroline Chiamulera e Michelle Ribeiro Morrone 
Fontana. 
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Como de regra, procurando agir em face das Promotorias de 

Proteção à Saúde Pública, da comunidade, das instituições públicas e privadas e do 

poder público, nos âmbitos administrativo e judicial, não só para o asseguramento do 

cumprimento das garantias de assistência do Sistema Único de Saúde, notadamente 

do acesso universal aos serviços de saúde, com resolutividade e tempestividade, 

como paralelamente, discutir as realidades observadas em cada região territorial do 

Estado, ora apurando as posições institucionais e seus fundamentos, ora buscando e 

divulgando as boas práticas de atuação da gestão pública sanitária e do Ministério 

Público. 

Para tal, promoveu-se, cada vez mais, a integração e o 

intercâmbio de conhecimento nas ações do CAOP Saúde com os agentes ministeriais 

acerca das principais especificidades locais em matéria de saúde e, sempre que 

possível, buscar consenso sobre soluções e encaminhamentos técnicos que 

propendam a aprimorar os resultados assistenciais e de gestão do SUS, sem se 

olvidar da identificação das mais exitosas experiências que pudessem ser 

compartilhadas institucionalmente. 

Em suma, acrescer, gradativamente, conhecimento, informação 

e subsídio técnico no que se refere aos vários institutos sanitários reconhecidos e 

aceitos no Brasil, e suas particularidades na execução da política pública de saúde, 

tanto em caráter geral com de demandas específicas, que possam se traduzir em fator 

facilitador da atuação do Ministério Público na sua relevante função de velar pela 

assistência de qualidade a toda generalidade de usuários e beneficiários do Sistema. 

Inicia-se, assim, por observar que o CAOP realizou diversas 

práticas institucionais, inclusive, em determinadas situações, com o concurso de 
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outras unidades de execução e de apoio do Ministério Público. Dentre as que 

apresentaram maior importância estão a seguir ilustradas3: 

• Consolidação do Programa SUSCOM+ (Participação da 

Comunidade na Construção da Atenção Básica), em que se buscou identificar, com 

base na participação ativa da população, as principais questões relativas à área da 

saúde pública em um dado território (especialmente no que concerne à atenção 

básica), bem como articular com setores governamentais e não-governamentais a 

adoção de medidas que visem a suprir as fragilidades verificadas. Foram realizadas 

reuniões comunitárias/audiências públicas em 8 localidades (Cerro Azul, Medianeira, 

Rio Negro, Capanema, Tijucas do Sul, Maringá, Xambrê e Terra Roxa); 

• Complementação da rede de Ouvidorias do Sistema 

Único de Saúde nos 399 (trezentos e noventa e nove) municípios do Estado . 

Projeto iniciado em 2015, quando o deficit até então apurado era de mais de 150 (cento 

e cinquenta) ouvidorias. 

• Continuidade de atuação com vistas a subsidiar a adoção 

de providências pelos órgãos de execução do Ministério Público do Estado acerca da 

prevenção, diagnóstico e tratamento a doenças negligenciadas em municípios e 

regiões do Paraná, com ênfase à tuberculose e à hanseníase (atualmente com 

acompanhamento e ações diferenciadas); 

• Atuação específica com vistas a subsidiar a adoção de 

providências pelos órgãos de execução do Ministério Público do Estado acerca da 

prevenção e tratamento da Febre Amarela, em municípios e regiões do Paraná; 

• Participação no projeto estratégico SEMEAR – de 

Enfrentamento ao Álcool, Crack e Outras Drogas, notadamente no que concerne à 

 

3 Quando as situações e os levantamentos preliminares revelaram hipóteses de atuação de órgãos de 

execução, os dados foram remetidos a seus destinatários com as orientações pertinentes.  
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rede de atendimento a usuários e dependentes de substâncias psicoativas, com 

especial incursão acerca da necessidade de implementação de residências 

terapêuticas e atribuição dos colegas que aderirem ao projeto; 

• Operacionalização técnica do “Sistema Business 

Intelligence (BI) - Protege – Proteção à Pessoa Acometida de Transtorno Mental 

para Registro das Internações Psiquiátricas Involuntárias”, implantado em todas 

as unidades do Ministério Público onde ocorrem tais eventos, guardando o registro de 

15.244 internações, até o final do exercício de 2019, com o incremento de mais 9 

estabelecimentos de saúde, totalizando 39; 

• Continuidade do Programa de Qualificação e 

Fortalecimento dos Conselhos Municipais de Saúde (Pró-Conselho) que, 

mediante integração de ação ao Centro de Apoio e das unidades de execução, 

promove discussão com os Conselhos de Saúde acerca das funções por eles 

exercidas e das situações próprias de saúde do território, com a presença de gestores 

e convidados. Foram realizados trabalhos em Pato Branco (três vezes), Itapejara do 

Oeste, Coronel Vivida e Chopinzinho, perfazendo aproximadamente 320 pessoas 

presentes; 

• Participação em todas as reuniões dos Comitês 

Executivos Regionais de Judicialização em Saúde, do Conselho Nacional de 

Justiça, contando com seus fóruns de discussão e todos integrados por Promotores 

de Justiça de todas as regiões do Estado, no total de 10 participações; 

• Participação na totalidade das reuniões ordinárias do 

Conselho Estadual de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde de Curitiba, com 

a catalogação e arquivamento do o material apresentado e a elaboração de relatórios 

respectivos, totalizando, em ambos, 22 comparecimentos; 

• Expedição de Ofícios Circulares sobre temas de relevo, 

como: decisão em agravo de instrumento de tese de repercussão geral do STF no RE 
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855178; investigação sobre presença de hormônios, antibióticos ou agrotóxicos no 

leite destinado a consumo humano; acompanhamento da Política Nacional de Controle 

da Dengue (PNDC); seleção e contratação de profissionais no Programa Mais Médicos; 

parâmetros para a atuação no controle do dever constitucional de gasto mínimo em 

saúde pública; sugestões de iniciativas para organização interna dos municípios com 

relação às ações e aos serviços de saúde no controle e prevenção da febre amarela 

no Estado do Paraná; adoção de ações para o enfrentamento e consecução da meta 

de cobertura vacinal contra a febre amarela; Informação às Promotorias de Justiça: 

insulina análoga de ação rápida para pacientes com diabetes mellitus tipo 1; 

recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, que sugere 

parâmetros para a atuação no controle constitucional de gasto orçamentário mínimo 

em saúde pública. 

• Elaboração de Notas Técnicas acerca das temáticas: tese 

de repercussão geral do STF no RE 855178; decisão do STF, com efeitos vinculantes, 

sobre medicamentos sem registro na ANVISA; contratualização de serviços privados 

pelo SUS. 

• Monitoramento e comparecimento a reuniões, junto à 

Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, relativamente ao “Plano de Atenção à 

Saúde de População Exposta aos Agrotóxicos”, e efetiva implantação da linha 

guia de atenção, para o estabelecimento do fluxo assistencial próprio para as pessoas 

acometidas de intoxicação aguda ou que apresentem problemas crônicos decorrentes 

da exposição e manuseio irregular dos agrotóxicos, tanto no ambiente urbano, quanto 

no rural. 

• Acompanhamento ativo das reuniões do comitê 

intergestor de combate à dengue durante o ano de 2019, com vistas a acompanhar 

as ações e serviços de saúde executados pela Secretaria de Estado de Saúde e a 

subsidiar a atuação dos membros do Ministério Público em matéria de saúde pública; 
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• Copromoção e realização do III Seminário Nacional “A 

Política Pública de Saúde no Brasil. SUS: contextualização, cenários de crise e 

possibilidades de atuação do Ministério Público”, em Curitiba, nos dias 24 e 25 de 

outubro de 2019. 

     Dentre os procedimentos destinados a 

auxiliar as unidades de execução, destacam-se, por mais representativas, as 

seguintes iniciativas: 

 

• Emissão de parecer técnico-jurídico a respeito de como proceder frente a 

notícia de que o MPF não mais ajuizará ações judiciais em casos individuais 

envolvendo negativa de medicamento por parte do SUS, diante da faculdade 

conferida pelo Enunciado 11 da PFDC; 

• Emissão de pronunciamento acerca da Resolução nº 004/2017, oriunda da 

Secretaria de Estado da Saúde, que trata de empreendimento familiar rural. (PA 

0046.17.080168-5); 

• Emissão de pronunciamento, solicitado pela 4ª Promotoria de Justiça de 

Paranaguá, acerca do procedimento adotado pela Secretaria Municipal de 

Saúde referente a Tratamentos Fora do Domicílio (TFD), com fundamento no 

artigo 75, incisos V e VI da Lei Orgânica do Ministério Público; 

• Emissão de parecer técnico acerca de eventuais irregularidades quanto a 

quadro de funcionários em hospital de pequeno/médio porte, visando instruir o 

IC 0186.18.000855-6; 

• Emissão de parecer técnico solicitado pela 2ª Promotoria de Justiça da 

Comarca de Santo Antônio da Platina, referente ao PA de nº 0130.18.001436-

2, solicitando análise técnica quanto à aplicação de medicamentos em domicílio 

estar ou não dentro das atribuições do Poder Público Municipal no âmbito do 
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Sistema Único de Saúde, com fundamento no artigo 75, incisos V e VI da Lei 

Orgânica do Ministério Público; 

• Emissão de parecer técnico-jurídico acerca da quantidade de técnicos e as 

respectivas especialidades, considerando que a instituição CREE possui como 

público-alvo dependentes químicos para a realização de tratamento voluntário; 

• Emissão de parecer jurídico acerca da disponibilização, pela Secretaria 

Estadual de Saúde do Paraná, e após tratativas administrativas junto à 

Procuradoria-Geral do Estado do Paraná, do medicamento Duloxetina 30 mg, 

visando instruir os autos do Procedimento Administrativo nº 0054.18.001007-3, 

da 5ª Promotoria de Justiça de Francisco Beltrão; 

• Emissão de pronunciamento acerca de supostas irregularidades em contratos 

e licitações quanto ao Hospital e Maternidade Dr. Paulo Fortes, no município de 

São Mateus do Sul; 

• Emissão de pronunciamento acerca da legalidade na composição e 

funcionamento do Conselho Municipal de Saúde de Araucária; 

• Emissão de parecer técnico acerca da fila de espera de mulheres que 

aguardam o agendamento para realização do exame denominado 

Ultrassonografia Transvaginal, sob análise no PA 0104.19.000586-8; 

• Emissão de pronunciamento acerca da regularidade no processo de abertura 

do Hospital Municipal de Cafelândia, a fim de coibir a terceirização ilegal dos 

serviços públicos de saúde, com base no Processo Administrativo nº 

0204.19.000320-0; 

• Emissão de parecer técnico que apure a regularidade da estrutura 

proporcionada pelo Hospital Municipal de Quedas do Iguaçu à População nos 

regimes de plantão, bem como complemente o Parece Técnico do Setor Médico 

relativamente à regularidade do serviço prestado; 
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• Emissão de pronunciamento acerca de vagas de leitos de terapia intensiva 

pediátrica no Estado do Paraná (SUS); 

• Emissão de pronunciamento acerca de regularidade das ações promovidas 

pelo município de Santo Antônio da Platina no combate à hanseníase, na 

referida localidade; 

• Emissão de parecer técnico acerca de medidas que devem ser adotadas pela 

Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana para melhora em relação à oferta 

de ações e serviços de saúde em pré-natal, puerpério e atenção integral à 

saúde das gestantes neonatos e crianças. 

 

Mais: promoveu-se a contínua manutenção, organização e 

acréscimo do Banco de Ideias do CAOP, cujo acervo passou a contar com o total de 

1456 ocorrências, dispostas em 91 assuntos, ofertando material produzido pelo MPPR 

e por outros Ministérios Públicos aos órgãos com atuação sanitária (ações, 

recomendações, TACs, notas técnicas, pareceres e diversas outras peças). 

Houve atualização de doutrina, legislação, jurisprudência, 

pareceres e “referências práticas de atuação funcional”, de modo que permanece 

como possível maior repositório do Ministério Público desta natureza no país. 

Acrescentou-se quantitativo de informação, na página do Centro 

de Apoio, junto ao canal “Pronunciamentos do CAOP”, reunindo o material 

produzido em procedimentos de cunho consultivo, já tendo sido escolhidos e 

publicados 228 pronunciamentos. 

Ainda na página institucional do CAOP, agregaram-se 

destaques relacionados a temas de relevante significado, objetivando difundir 

informações dos temas “protege”, “399 ouvidorias”, “suscom+”, “saúde comunitária”, 
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“assistência farmacêutica”, “pró-conselho”, “dengue” e “controle social”, predispostos 

em ícones de fácil visualização. 

    Desenvolveu-se o Sistema “Alerta – 

DENGUE”, objetivando viabilizar, de modo ágil, o monitoramento dos casos de dengue 

no Estado do Paraná, por meio de alertas com relação aos casos humanos e índice 

de infestação predial. 

    Também laborou-se por disponibilizar a “Ficha 

de Situação do Município – FIS”, instrumento destinado a dar subsídio à atuação dos 

órgãos de execução no desempenho de suas atribuições na saúde, elaborada a partir 

de bancos de dados oficiais, disponibilizados pelos gestores sanitários dos três níveis 

governamentais, atualizado regularmente.   

No que tange à comunicação com os integrantes da instituição 

e terceiros, deu-se continuidade ao canal de informação denominado “Para seu 

Conhecimento”, em que se encaminham as mais recentes pesquisas de legislação, 

atos administrativos e demais subsídios normativos da área sanitária considerados 

essenciais para o exercício de funções nas Promotorias de saúde pública. 

Permaneceram objeto de constante acompanhamento e 

divulgação os pronunciamentos e manifestações do Ministério Público em 

segundo grau por meio da ferramenta “busca de manifestações” e da seção “CAOP 

Informa - o que diz o 2º grau do MP”, em que se transcrevem intervenções do Órgão 

em destacadas questões envolvendo o manejo do direito san itário nas instâncias 

superiores. 

Manteve-se a compilação dos Enunciados em Direito 

Sanitário, aprovados por ocasião de eventos, jornadas e comitês ocorridos em todo 

o território nacional, bem como das Súmulas em Saúde, compilado de todos os 

verbetes correlacionados à temática nos tribunais e órgãos recursais do país. 
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De igual forma, seguiram ocorrendo as publicações do “Correio 

da Saúde”, cujo número de edições atualmente já supera 1074 desde a sua criação 

(veiculação de 41 edições em 2018). Esse material é enviado, concomitantemente, a 

Colegas do Paraná e de outros estados e aos conselhos de saúde do Estado. 

O Centro de Apoio, por meio de sua coordenação, permaneceu 

na condição de integrante do Comitê Executivo do Fórum Nacional do Judiciário 

para Monitoramento e Resolução das Demandas de Assistência à Saúde no 

Paraná, criado em abril de 2011 pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), cujas 

manifestações estão voltadas para a redução da quantidade de demandas judiciais 

ligadas à saúde, em trabalho que demanda a participação em reuniões quinzenais, 

bem como deslocamentos ao interior para debate com a comunidade jurídica. 

Em 2019, foram instaurados 725 procedimentos administrativos 

na unidade e encerrados 796, destinados à análise técnica ou orientações, ou 

pesquisa das questões sanitárias apresentadas ao CAO pelos Colegas do interior e 

de outros Estados. 

No ano em exame também se registraram 336 atendimentos 

(consultas de Promotores de Justiça, servidores e usuários) e oitivas presenciais de 

usuários SUS pelos membros e assessores jurídicos lotados neste CAO. 

Em tal atuação, manteve-se o processo de atendimento das 

consultas ordinárias por e-mail, hangouts e pessoalmente, buscando ofertar, da 

melhor forma possível, subsídios teóricos e/ou operacionais aos Promotores (as) de 

Justiça, aí incluído o envio de peças, legislação e/ou pareceres, quando solicitados, 

aparelhando-os para exercerem suas funções voltadas para a consolidação dos 

princípios que regem a política pública de saúde. 

O setor médico do Centro de Apoio, ao seu turno, produziu 

526 pareceres técnicos durante o período, nas áreas de saúde mental, medicamentos, 

gestão e erro médico bem como realizou nada menos do que 90 intervenções diretas, 
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via contato com a central de regulação, para o acompanhamento da disponibilização 

de leitos hospitalares em caráter de urgência (especialmente de UTI), além de 

promover atendimentos, via telefone e por e-mail, aos Promotores de Justiça do 

interior e diretamente aos da capital. 

No cenário geral, foram expedidos 3075 ofícios objetivando 

cumprir as cotidianas demandas administrativas inerentes às atividades do Centro de 

Apoio. 

Visando à representação do Ministério Público do Paraná, a 

equipe do CAO participou dos adiante nominados ventos correlacionados a sua área 

de atuação, sendo discriminados os principais: 

 

• Reunião do Comitê Executivo da Saúde do CNJ, em 11/01 

• Reunião com o Promotor de Justiça Márcio Soares Berclaz, em 14/01 

• Reunião no Hospital do Trabalhador em 22/01 

• Reunião  para tratar de assuntos do CAOP junto à SUBPLAN 

• Reunião regional e encontro estadual relativos ao Planejamento 
Estratégico da SUBPLAN 2019-2029 

• Realização de reunião do Programa Pró-

Conselho no município de Clevelândia 

• Reunião em 13/02, com Aysha Sella Claro de Oliveira, do GEPATRIA, 
sobre investigação de exames hospitalares 

• Reunião COMESP, na data de 14/02/19, as 8h30, sobre SUSCOM+ 

• Reunião no município de Pinhais, em 11/02, sobre comitê ambiental  

• Reunião CNJ - grupo saúde mental, 14/02, das 9h até as 12h20 

• Reunião com os Promotores de Justiça 
Ricardo Casseb Lois e Alexey Choi Caruncho, do CAOP CRIME, sobre PNAISP, 

dia 18/02, às 15h até 16h  

• Reunião em 11/03, com CAEX sobre 
PROTEGE e LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE CAPS, das 14h às 17h50min  

• Reunião em 01/03, relativa ao SUSCOM+ 
de Cerro Azul, 8h30min, com Prefeita de Colombo, Prefeito de Cerro Azul, 

Prefeito de Dr. Ulisses, SESA e COMESP quanto às consultas de ginecologia da 
região 
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• Reunião em 28/02, com o CAOP do Idoso e 

Promotora de Justiça de São José dos Pinhais sobre fluxo de entrada de idosos 
com transtorno mental em casas de acolhimento às 16h  

• Reunião em 26/02, sobre o "Teste do 
Bracinho" com SESA, Sociedade Brasileira de Pediatria, representantes do CRM, 

CAOP Consumidor, às 15h  

• Reunião em dia 26/02, com o Bruno Galatti, 
Michelle Morrone, Maximiliano Deliberador sobre problemas na aquisição de 

medicamentos, relatados em expediente do GAECO de RS, às 14h  

• Reunião em 25/02, do SEMEAR, sobre 
roteiro de CTs, das 9h às 11h30 

• Reunião em 27/03 - dia inteiro - 

Conferência de Saúde de Palmas/PR 

• Reunião em 25/3 - 17h30min - com 
enfermeiras representantes do COREN sobre violência obstétrica  

• Reunião em 25/3, 16h, com SUBPLAN 
planejamento estratégico deste MPPR 

• Reunião em 25/3 - 14h30min - Reunião PGJ 
sobre previdência social do MP 

• Reunião em 2/04 - 10h - SUSCOM+, Tijucas 
do Sul 

• Participação da I Reunião Ordinária do 

COPEDS, em março de 2019 

• Reunião em 19/03, sobre violência 
obstétrica, com CRM, COREM, SOGIPA, ABEN, médicas do CAOP, das 10h até 
as 12h30min  

• Reunião em 23/04 - 14h30min - com 
SUBPLAN, sobre planejamento estratégico 

• Reunião em 23/4 - 9h - sobre o Sistema 
PROTEGE com CAEX 

• Reunião em 22/4 - 15h30min até as 17h - 

SESA sobre Hospital do Trabalhador e sobre planos do Secretário de Saúde  

• Reunião em 22/4 - 13h30min - com CAOP 
Patrimônio sobre alinhamento estratégico 

• Reunião em 15/4 - dia inteiro - Projeto 
SUSCOM+ Maringá 
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• Reunião em 10/4 - dia inteiro - PRO-CONSELHO, 
Coronel Domingos Soares 

• Reunião em 8/4 - 14h30min - SUBPLAN, sobre 
planejamento estratégico; 

• Reunião em 6/4 - manhã inteira - Conferência de 
saúde de Guaratuba 

• Reunião em 3/4 - 10h - sobre NT 1, 
contratualização, com SESA e COSEMS; 

• Em 28/05 - fechamento SUSCOM+ Cerro Azul, 
reunião das 6h (saída) até as 15h (retorno) 

• Em 27/05 - reunião CAEX sobre CAPS e 
formulário de inspeção, das 9h até as 11h 

• Em 20/05 - reunião sobre Comunidades 
Terapêuticas com federação das comunidades terapêuticas, das 14h até as 16h; 

• Em 21/05 - reunião sobre violência obstétrica, 
das 10h30min até 12h30min 

• Em 20/05 - reunião sobre SEMEAR CAEX, das 9h 
até 11h30min 

• Em 9/5 - reunião sobre SUSCOM+ Tijucas do Sul, 
10h até 12h 

• Reunião em 25/04 - 14h - com PGJ, Comissão 
Previdenciária sobre previdência do MP; 

• Reunião em 24/04 - 14h até as 16h30min - 
Reunião interinstitucional com MPF, sobre imunização 

• Reunião em 24/4 - 9h às 11h40min - entrevista 
MP Debate 

• Realização de reunião do Programa Pró-
Conselho no município de Doutor Ulysses 

• Reunião de trabalho MPPR | SUBPLAN | CAOP 
SAÚDE Planejamento Estratégico em 03/05 

• Reunião de trabalho acerca Comunidades 
Terapêuticas em 20/05 

• Participação no Congresso COSEMS Cascavel, 
em 23 e 24 de maio 



 

 
Ministério Público do Estado do Paraná 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde Pública 

14 

• Em 25/06, às 9h até 11h30min, reunião sobre 
PROTEGE com o CAEX. 

• Em 24/06, às 14h30, reunião com o CAOP do 
Patrimônio sobre a questão dos medicamentos e preço CEMED; 

• Em 24/06, às 9h30min, reunião do Programa 
SUSCOM+ Tijucas do Sul 

• Em 12/06 - 14h até as 15h30min, reunião como 
CAEX sobre preço CEMED; 

• Em 04/06 - reunião sobre violência obstétrica, 
das 10h às 12h 

• Em 11/07 Reunião CNPG, Encontro Nacional na 
Fiocruz 

• Participação na Conferência Nacional de Saúde, 
em Brasília, 5, 6 e 7 de maio 

• Em  15/08 – reunião do “SUSCOM+” no 
município de Tijucas do Sul, às 9h00 

•  Reunião sobre Contratualização e Pejotização 
no âmbito da saúde pública, em Pato Branco, no dia 24 de setembro 

• Em 28/08 às 19h30min, reunião do Programa 
SUSCOM+ em Cantagalo 

•  Em 29/08 às 19h30min, reunião do Programa 
SUSCOM+ Terra Roxa 

• Reunião de trabalho SUBPLAN Planejamento 
Estratégico 

• Reunião do Programa de Qualificação e 
Fortalecimento dos Conselhos Municipais de Saúde - Pró-Conselho, em 17 de setembro, 
a partir das 8h30, no município de Coronel Vivida 

• Realização do III Seminário Nacional “A Política 

Pública de Saúde no Brasil. SUS: contextualização, cenários de crise e possibilidades de 
atuação do Ministério Público”, de 24 a 25 de outubro, em Curitiba 

• Reunião de trabalho com equipe técnica do 
CAEX, em 11/10 

• Reunião do Programa de Qualificação e 
Fortalecimento dos Conselhos Municipais de Saúde - Pró-Conselho, em 12/11, a partir 
das 8h30, no município de Chopinzinho 
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• Reunião de trabalho Consórcio Xambrê, 
SUSCOM em 01/11 

• Participação na Reunião no Conselho Estadual 
de Saúde exposição sobre políticas públicas, em 13/11 

• Reunião com a Procuradoria Geral de Justiça 
sobre assuntos gerais do CAOP, em 21/11 

• Em 10/12, Reunião comunitária devolutiva do 
Programa SUSCOM+, no município de Xambrê e pelo Programa Diálogos com as 
Promotorias 

• Reunião de trabalho com representantes da 
população em situação de rua, em 09/12 

• Em 03/12 às 19h30min, reunião do Programa 
SUSCOM+ em Palmeira 

• Em 16/12, reunião do “Programa de 
Qualificação e Fortalecimento dos Conselhos Municipais de Saúde” - no dia 17 de 
dezembro, a partir das 8h30, no município de Pato Branco 

 

Sendo o que se apresentava, ratifico a Vossa Excelência, nesta 

oportunidade, a garantia de minha elevada consideração. 

 

 

MARCO ANTONIO TEIXEIRA 

Procurador de Justiça 

 


