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Ata nº 222 do Conselho Municipal de Saúde de Tibagi, da reunião ordinária realizada no dia 30 de Julho 

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

Paolo Nanuzi Pavesi, Nevair de Fátima Cordeiro, Maria Rosalina de Moura e Silva, Edineia Lorena Alberti, 

José Carlos Janchevitz e Dr. Luiz Fernando Pereira . A Sra. Ana Lucia Queiroz, vice presidente, conduziu 

a reunião visto que o Sr. Sergio Aldo da Silva justificou sua ausência. A Sra. Ana Lucia apresentou as 

resoluções No. 52 de 14 de julho de 2020, referente a parecer favorável a solicitação/aquisição dos veículos 

da Resolução SESA 870/2020, a qual habilita os municípios a pleitearem adesão aos Programas Estratégia da 

Secretaria de Estado da Saúde – Qualificação da Atenção Primaria; e a Resolução No. 53 de 20 de julho de 

2020, Emite parecer favorável a realização do PSS 03/2020, para contratação de um (01) médico e oito (08) 

Técnicos em Enfermagens. Na sequência passou a palavra a Sra. Lorena que falou sobre o PSS que em 

virtude do afastamento de profissionais em virtude do Covid-19, e frisou que os contratados por Concurso 

não será possível, visto ser uma necessidade temporária de mão de obra. Que o período de contratação 

sera de 6 meses, podendo ser dispensada caso a situação da pandemia seja normalizada. Falou que 

foram contratados 8 técnicos em enfermagem, porém alguns desistiram e outros por incorreções em 

documentação do tempo de serviço, fato que as desclassificaram. A Sra. Lorena falou que hoje serão 

chamados mais 8 técnicos em enfermagem. E médico ocorreu apenas um candidato, que foi chamado e 

deverá assumir, sendo esse lotado para atendimento aos casos de covid-19 junto ao Hospital. O Sr. Paolo, 

Diretor do Hospital, notificou a este conselho que o profissional medico credenciado pelo município vem 

acumulando várias reclamações e denúncias. A Sra. Lorena voltou a falar da questão do PSS, que por 

ocorrer vacância de cargo deverá ser realizado novo processo, visto que o não interesse de vaga de 

médico justifica o novo certame. O Dr. Luiz Fernando falou de definir a forma de trabalho na Tenda 

colocada no Hospital, porém manter os atendimentos no Posto da Vila São José, visto que também ocorre 

uma demanda grande de atendimento. Falou-se de algumas alternativas para o escalonamento dos 

profissionais com base nas cargas horarias e números de consultas conforme o caso. Falou-se de revezar 

entre o Dr. Mauricio e Dr. João Silva. O Dr. Luiz Fernando falou de observar o fluxo de atendimentos 

deixando alguns profissionais em sobre aviso. A Sra. Lorena perguntou se já ouve alguma conversa com 

relação a isso. O Dr. Luiz Fernando falou que sim, houve alguns acertos neste caminho. O Sr. Paolo 

perguntou sobre o tramite do concurso quanto ao período probatório e a avaliação dos profissionais. A 

Sra. Lorena falou que o setor de Recursos Humanos explicou que pelo período de três anos precisa avaliar 

e documentar em relatório e atas que a partir de três reclamações abre-se um processo administrativo 

podendo o profissional ser exonerado. O Sr. Paolo falou que irá colocar funcionaria em disposição visto 

que não vem suprindo as funções de forma satisfatória. A Sra. Lorena falou da parceria da Klabin com a 

Prefeitura para atendimento a Covid-19, e que buscou o município para atendimento a profissionais que 
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viram se hospedar na cidade durante o trabalho de parada para manutenção da fábrica, enviando cerca 

de 80 pessoas.  Falou de montar um protocolo de exigência para o controle da permanência deste 

profissionais e atender todas as normas de higiene, distanciamento e mascaras. Falou dos procedimentos 

e que a empresa Klabin vai fornecer todo o material necessário. Falou que vai começar hoje uma parceria 

de sanitização na cidade em ruas e locais públicos, em contrapartida por parte da Fábrica. A Sra. Nevair 

falou que ela atende cerca de 50 idosos, e falou que em junho ela atendeu 6 casos de internamento no 

hospital porém o hospital exige acompanhante e que muitos não possuem pessoas para permanecerem 

no hospital de acompanhamento. O Sr. Paolo explicou que acima de 60 anos de idade é obrigado 

acompanhamento. O Dr. Luiz Fernando explicou que pode ocorrer algum tipo de imprevisto visto que o 

enfermeiro não fica o tempo todo dentro do quarto, e que em casos de por exemplo o paciente vier a cair 

precisa ter alguém para chamar o enfermeiro.  Falou-se do município disponibilizar um profissional para 

acompanhar em casos em que o idoso não possua condições de ficar sozinho. Falou-se que a lei exige 

que a partir de 60 anos se faz necessário um responsável acompanhar. O Sr. Paolo falou que tendo vários 

leitos e por exemplo 60 internados, o que torna-se impossível atender de forma individualmente o paciente. 

O Dr. Luiz Fernando falou que quando o idoso não tem condições de permanecer sozinho, por exemplo 

em virtude de dificuldade motora ou mental, o hospital obriga a permanência de acompanhante. O Dr. Luiz 

Fernando falou de buscar com o apoio do Conselho do Idoso, uma forma de oferta de profissionais 

cuidadores qualificados e também oferecer formações adequadas para pessoas que queiram trabalhar no 

atendimento a pessoas como cuidadores. 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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