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Ata nº 219 do Conselho Municipal de Saúde de Tibagi, da reunião extra ordinária realizada no dia 19 de 

março de 2020, na Sala dos Conselhos Municipais. Estiveram presentes à reunião os seguintes 

participantes Sergio Aldo da Silva, Aline de Lima Melco, Elaine Cristina Muller, Ana Paula S. Fernandes, 

José Carlos Janchevitz, Edneia Lorena Alberti e Paolo Pavesi. O Sr. Sérgio iniciou a reunião agradecendo 

a presença de todos e iniciou falando de sobre a situação dos cuidados com relação ao CoronaVirus. O 

Sr. Paolo falou da estrutura que o hospital possui para casos de contagio. A Sra. Lorena falou das 

orientações do secretário municipal de saúde quando aos procedimentos de atendimento. O Sr. Paolo 

falou que o Hospital de Tibagi tem três respiradores para atendimento de pacientes. Falou-se de divulgar 

ao máximo os procedimentos a serem adotados pela população e pelos setores de atendimento ao 

público. Dando sequência o Sr. Sérgio falou dos relatórios de trabalho anual da Secretaria de Saúde. O 

Senhor Sérgio falou da reforma do posto de Caetano Mendes que estava previsto. A Sra. Lorena falou 

que está em tramitação junto a Secretaria de Estado para liberação do recurso. A Sra. Ana Paula falou de 

recurso destinado pelo vereador Tônico para construção de uma sala para as Agentes de Saúde. O Sr. 

Sérgio falou que ocorreu a entrega dos tablets para as Agentes de Saúde. A Sra. Lorena falou que foi 

prorrogado o PSS em virtude das medidas para combate ao CoronaVirus. Falou-se também que o médico 

Dr. Nelson foi afastado por ser idoso e fazer parte do grupo de risco. A Sra. Ana Paula falou que vai ser 

chamado um novo enfermeiro para atendimento aos pacientes. Com relação ao SAMU, a Sra. Lorena 

falou que está em fase de estruturação no município. O Sr. Sérgio falou que precisa analisar e decidir hoje 

sobre a aprovação. Perguntou a opinião de todos os conselheiros. A Sra. Lorena apresentou a 

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE PAS 2020, o qual foi analisado e emitido parecer favorável. 

Também foi apresentado o RELATÓRIO ANUAL DE ESTÃO 2019, sendo justificado pela Secretaria a 

alteração de algumas metas e o cumprimento de outras. Sendo aprovado e emitindo a Resolução número 

45 para ser apresentado ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná.   A Sra. Lorena falou sobre a 

Avaliação do SISPACTO 2017-2021, Indicadores para Pactuação Interfederativa de Metas 2017-2021, 

Ano de avaliação 2018, ano de Pactuação 2018, com 23 medidas. A Sra. Ana Paula falou dos indicados 
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da saúde e que caso não atinja a meta os recursos podem ser cortados. Que caso os indicadores não 

sejam atingidos precisa tomar medidas para buscar os resultados. Que os resultados pactuados precisam 

ser buscados e as causas de não atingir precisam ser justificadas. No caso de mortalidade, precisa ser 

acompanhado e tomadas medidas para reduções em caso de causas preveníveis. O Sr. José Carlos 

perguntou sobre a vacinação em campanhas. A Sra. Ana Paula explicou que em períodos de campanha 

as vacinas são disponibilizadas. Com relação a Dengue, ouve dois casos de pessoas que estavam em 

transito por Tibagi, que ao chegarem de viagem estavam com a doença. A Sra. Ana Paula falou que em 

Tibagi tem muitos mosquitos da dengue, porém não estão infectados. Porém precisa tomar muito cuidado 

e manter a limpeza dos focos. Em caso de sintomas precisa informar e fazer o tratamento e tomar os 

cuidados necessários. Com relação a Campanha ou passar o fumasse só pode passar se ocorrer casos 

no município. Falou sobre alguns casos de hanseníase no município, que são poucos mais existem. Houve 

um caso de AIDS, em uma gravida, que o nenê acabou por falecer. Falou sobre a Analise de água é feita 

em parceria com a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Que a Secretaria Municipal de Saúde faz a 

coleta e encaminha para a Universidade. Que a SANEPAR informa que o percentual de unidades 

residenciais com acesso a rede de esgoto é de mais de 90%, porém apenas 60% as residências que 

estão ligadas a rede de esgoto. Falou-se da qualidade de água, que com relação aos coliformes fecais 

está dentro do aceitável, porém com relação a agrotóxicos estão sendo feitos o levantamento. Falou-se 

que aproximadamente 100 pessoas são atendidas por sintomas de câncer no município e que Tibagi 

possui um número elevado proporcional ao número de habitantes. A Sra. Ana Paula falou que até mesmo 

os agricultores familiares que fornecem alimentos para a merenda escolar ou programas de compras 

públicas precisa ter a agua analisada para liberar a comercialização dos produtos. Com relação a 

mamografia está dentro da meta pactuada. O Sr. Paolo falou de uma ambulância que estava parada na 

regional e foi conseguido trazer para utilização em Tibagi. A Sra. Ana Paula falou da questão do óbito de 

nenês em virtude de causas evitáveis precisa ser melhor trabalhada, feito orientações e prevenções. 

Falou-se de controle melhor dos credenciados com relação ao cumprimento de cargas horárias e da 
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prestação dos serviços. Falou-se de encaminhar um novo médico para Caetano Mendes contratado via 

concurso público. A Sra. Ana Paula deu sequência a apresentação do relatório falando da questão do 

atendimento odontológico na cidade e no inteiro. Na sequencia o Sr. Sergio colocou em votação o 

Relatório Anual de Gestão da Saúde que foi aprovado por unanimidade. A Sra. Lorena falou da 

prorrogação do PSS por tempo indeterminado devido a pandemia do Coronavirus. Falou da contratação 

de interprete de Libras por PSS para atendimento. O Sr. Sérgio repassou a todos a Nota Técnica do 

Secretário Municipal de Saúde sobre os procedimentos quanto ao Corona Vírus. A Campanha de 

Vacinação da Gripe começa na segunda feira 23 de março, atendendo aos grupos e faixa etárias conforme 

programação. A Sra. Lorena falou que estão canceladas as consultas fora do município como forma 

preventiva para evitar a disseminação do Corona Virus.  As reuniões do Conselho ficam suspensas 

durante esse período de prevenção ao CoronaVirus, sendo que se necessário serão convocadas 

extraordinárias. Não tendo mais nada a relatar eu, Mauricio Chizini Barreto, subscrevia presente ata que 

vai assinada por mim e pelo presidente do Conselho, os demais presentes assinam a lista de presentes 

em anexo.  
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