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Ata nº 221 do Conselho Municipal de Saúde de Tibagi, da reunião ordinária realizada no dia 25 de Junho 

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

Sergio Aldo da Silva, Taynara Praisner, Ana Lucia Queiroz, Marcia Silveira Garcia, José Carlos Janchevtz, 

Luiz Fernando Pereira, Wilson Silva Junior, Noel Rodriguez Almeida. O Sr. Sérgio iniciou a reunião falando 

sobre o Protocolo da Violência Contra passando a palavra ao Secretario de Saúde Sr. Wilson fez algumas 

explanações sobre o protocolo explicando que foi elaborado com base das políticas estaduais e federais, 

sendo adaptados à realidade local. Falou que é a primeira versão sendo que passara por ajustes conforme 

as necessidades. Foi feito por profissionais técnicos porém deverá ser feito ajustes durante sua 

aplicabilidade. O Sr. Wilson explicou que está trazendo para conhecimento dos conselheiros e que este 

ira apenas aprovar a iniciativa e não seu conteúdo, visto que seu conteúdo é algo técnico da equipe da 

secretaria da saúde. O Secretario Wilson falou que os procedimentos são aplicados a anos, porém sem 

um documento de referência. Falou também da questão da violência contra a criança. O Sr. Sergio 

perguntou como vai funcionar a equipe técnica de aplicação deste protocolo. O Dr. Luiz Fernando falou 

que deve um estudo prévio que originou a criação deste protocolo, com uma equipe que fez esse início 

dos trabalhos. Sendo que chegou agora a esse trabalho que está sendo concluído pelas profissionais 

Rosana e Lorena. O Secretario Wilson falou que sera repassado para os setores para que seja aplicado. 

Falou-se que esses protocolos precisam serem implantados, não pode simplesmente ser algo de gaveta, 

que não é aplicado efetivamente. O Sr. Wilson falou que precisa identificar o problema e pedir auxílio para 

que sejam tomadas as providências necessárias. O Sr. Noel falou que precisa adaptar os protocolos para 

que um não atrapalhe o funcionamento do outro. O Dr. Luiz Fernando falou que os fluxos se ajustam no 

decorrer dos trabalhos para evitar esse conflito de protocolos. Que no decorrer das atividades poderão 

ser aplicados e ajustados. O Sr. Sérgio perguntou se o protocolo vai ser aplicado nos Postos de Saúde. 

O Dr. Luiz Fernando explicou que sim será aplicado em todos os lugares, orientando a porta de entrada 

dos serviços e seu caminho a ser seguido.  A Sra. Marcia falou de encaminhar esse trabalho e depois 

passar por ajustes. O Dr. Luiz Fernando falou que precisa mudar esse nome que fala em Hospitalar e na 
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verdade é geral. Falou-se de tomar cuidado ao colher informações pois pode vir a alterar a informação se 

o profissional fizer essa abordagem de forma errada. A Sra. Taynara Praisner explicou que no anexo foi 

colocado informações para auxiliar neste procedimento. O Sr. Sergio falou que o Conselho somente toma 

ciência do protocolo de violência sexual, e sugere que sejam realizadas as devidas alterações referentes 

aos fluxos e envolvendo os departamentos que se fazem partes dos atendimentos. O Secretario Wilson 

falou que a maior dificuldade para os profissionais é saber a quem recorrer em cada caso. A Sra. Taynara 

perguntou sobre o atendimento ao Fluxo de Saúde Mental. O Sr. Sérgio falou que fica para a próxima 

reunião essa pauta. Chamar o Dr. João Silva para participar. Na sequencia o Sr. Sergio falou que foi 

convidado para a entrega de cinco novos veículos da saúde, e passou ao Secretario Wilson para falar 

sobre a aquisição destes veículos. O sr. Wilson falou que foram gastos com recursos que encontravam 

parados de emendas parlamentares. O Sr. Wilson usou esses recursos para adquirir esses carros, uma 

ambulância e matérias permanentes. Que esse recurso é de origem em emendas parlamentares que 

possuem 24 meses para ser usado e estavam com prazo para vencer. Que recentemente recebeu uma 

orientação do Ministério Público para que as Unidades de Saúde, fato que acabou sendo possível 

responder a solicitação. O Sr. Aldo pediu para que seja encaminhado cópia dos documentos com as 

placas dos carros para que o conselho faça o devido acompanhamento de sua utilização. O Sr. Sergio 

falou sobre o controle de uso dos veículos e a verificação de manter o bom funcionamento. O Secretario 

Wilson falou que hoje a Doblo da Saúde está cedida para a Associação de Proteção dos Animais que usa 

para transportar cães para castração e coleta. Na sequencia o Sr. Sergio pediu para que o Secretario 

Wilson falar sobre a reunião sobre o Cornavirus. O Secretario Wilson falou que as medias estão sendo 

tomadas de forma a manter as normas de prevenção. Falou que tem visto bastante gente de máscara e 

a utilização de álcool gel. Falou sobre os horários de funcionamento de estabelecimentos de venda de 

bebidas e comidas. O Dr. Luiz Fernando falou sobre a questão da lotação, que precisa ver se estão sendo 

atendidas as normas. Falou-se que alguns municípios da região a situação vem piorando.  O Sr. Wilson 

falou sobre a desinfecção das ruas e praças da cidade. O Sr. Wilson falou que o custo é alto e que talvez 
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não seja tão eficiente. O Sr. Wilson falou que a Klabin, em parceria com a Prefeitura, deve encaminhar 

um veículo para aplicação de hipoclorito. O Sr. Sergio perguntou sobre a Dengue, que o Secretario Wilson 

falou que está diminuindo as incidências e que o aumento do início do ano está diminuindo. Falou que os 

programas de saúde pública precisa ser prioridade na gestão pública. A Sra. Ana falou de dar uma 

verificação sobre questões de esgoto aberto e agua parada. O Secretario Wilson falou que essa questão 

de saneamento básico é uma situação complicada mais acaba não sendo questões de responsabilidade 

das Agentes de Saúde. O Secretario Wilson falou sobre as barreiras sanitárias, explicou que é feita a 

verificação de temperatura mais não impede a passagem de pessoas assintomáticas, e causam uma falsa 

impressão de segurança e pode fazer com que a população acabe se descuidando e também precisa 

uma demanda de mão de obra para a realização deste trabalho e um custo talvez desnecessário e sem 

um efeito comprovado, e que esse pessoal precisa sim ser fiscalizado. O Dr. Luiz Fernando falou de 

entregadores vindos de outras cidades que não utilizam mascaras. O Sr. Noel falou de fiscalizar que os 

Restaurantes precisam realmente fazer desinfecção das mesas e locais de circulação dos clientes.  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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