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Ata nº 223 do Conselho Municipal de Saúde de Tibagi, da reunião ordinária realizada no dia 27 de Agosto de 

2020, na Sala dos Conselhos Municipais, na Rua Guataçara Borba Carneiro, 235 - Centro – Tibagi Pr. 

Estiveram presentes à reunião os seguintes participantes Sergio Aldo da Silva, José Carlos Janchevitz, Luiz 

Fernando Pereira, Ana Lucia Queiroz, Wilson Silva Junior, o Presidente Sergio Aldo da Silva deu início com as 

boas-vindas a todos. Em seguida começou os trabalhos, voltando na discussão da pauta da reunião passada 

sobre acompanhante para os idosos, quando internado no hospital Luiza Borba Carneiro, informamos que os 

representantes não se faziam presentes, nem os representantes do hospital. Foi sugerido pelo Dr. Luiz 

Fernando que seja feito um protocolo para ter o acompanhante junto ao idoso, esse protocolo seria 

discutido com o conselho de saúde e o conselho do idoso. Pois a Lei número 10.741 de 01 de outubro de 

201, dispõe sobre o Estatuto do idoso e da outras providencias. Art. 16 Ao idoso internado ou em observação 

é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas 

para a sua permanência em tempo integral segundo o critério médico. Foi notificado a descompatilização do 

Sr. Mauricio Chizini Barreto secretário dos conselho e a Sr. Jaqueline Fevero e Silva membro do Conselho de 

saúde pois ambos são pré candidatos a eleições municipais no cargo a vereadores. O presidente Sergio Aldo 

recebeu uma reclamação de uma cidadã que se dirigiu ao posto de saúde municipal da vila São José a qual 

reclamou que foi para pedir uma receita de remédio controlado e segundo ela o médico se recusou a dar. 

Segundo relato da pessoa que atendou no PSF ela não esperou ele ver com o médico e foi embora antes da 

resposta. O Sr. Wilson falou que a pessoa chegou para o atendimento às 17:50 e não esperou, logo após 

colocou no facebook reclamando que o médico não quis atende-la, Sr. Wilson assim que teve conhecimento 

do fato conversou com a paciente e o caso foi esclarecido, e o médico forneceu a receita a pessoa. Outro 

assunto foi ainda a questão do PSF da São José não ter uma tenda para os pacientes se abrigar enquanto 

esperam a consulta, o sr. Wilson explicou que não há espaço suficiente para instalação de tenda como nos 

demais postos, mas irá analisar e ver um outro meio de acomodar melhor os pacientes. Sr. Wilson colocou 

que esse fluxo maior de pessoas é provisório, foram tomadas algumas medidas de enfrentamento ao 

covid19, e uma das medidas seria levar a clínica da mulher junto com o PSF do São Jose e realocar 

funcionários pra trabalhar na linha de frente a pandemia, mas como os casos no município estão diminuindo 

a clínica ira voltar para o seu lugar de origem bem como os seus funcionários. Todas essas medidas foram de 

extrema importância para o município baixar os casos. Sr. Wilson explanou com está a situação atual do 

covid19 no município, e na região ficando assim os dados Tibagi, População 20.522, casos 219, recuperados 

200, óbitos 9, em analise 7, na região população 188.456, casos 3.521, recuperados 2.945, óbitos 61 em 

analise 64 no Lacem colocou também que a média móvel estaria em declínio.  Wilson informou que foi 

contrato o médico Dr. Juan, médico Cubano para atender no posto de saúde do Alto do Amparo com 
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contrato de 1 ano no programa mais médicos do governo federal, o PSS para agente de endemias onde 

contratou 2 agentes para o interior do município são Bento e 1 para cidade ficando ainda um vaga em aberto 

para cidade, para posterior contratação. O sr. Luiz Fernando colocou que tem muitos servidores afastados 

por licença medica e que hoje não tem o médico perito do trabalho e que o conselho deveria ver junto ao RH 

do município a possibilidade de fazer um levantamento dos casos de afastamento e refazer nova perícia para 

reenquadramento desses funcionários. O secretário de saúde Wilson falou da aquisição de 03 monitores 

cardíacos multiparametrico que irá ficar nas unidades de saúde do Alto do ampara, São Bento e caetanos 

mendes, 02 cárdio-tocógrafos que ficará na unidades de saúde de Caetano Mendes e são Bento, Implantação 

do Samu junto ao Bombeiro Comunitário, onde o PBC irá passar por reformas e adequações para receber o 

Samu, sendo verba própria do município, 02 ambulâncias e 03 veículos de passeio, recurso oriundo do 

estado, Ampliação do Posto de Saúde Caetanos Mendes, recurso Impositivo, Reforma do Posto de saúde da 

18 de Março, recurso estadual, toda essas melhorias serão para o anos de 2021, Veio através da secretaria 

de saúde  para ser aplicado na volta as aulas o valor de 46 mil reais, para compra de equipamentos de 

segurança. Esse recurso precisa passar para apreciação pela câmera dos vereadores. Não tendo mais nada a 

relatar eu, Ana Lucia Queiroz, subscrevia presente ata que vai assinada por mim e pelo presidente do 

Conselho, os demais presentes assinam a lista de presentes em anexo.  

 

         _____________________ 
              Sergio Aldo da Silva 
                                                                                                                                  Presidente do conselho 
Ana Lucia Queiroz 
Secretário Executivo dos Conselhos  


