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Ata nº 226 do Conselho Municipal de Saúde de Tibagi, da reunião ordinária realizada no dia 04 de 

fevereiro de 2021. Os senhores conselheiros reuniram-se na Sala dos Conselhos, as 08h30. O Sr. 

Sergio, presidente do Conselho, fez as boas vidas e pediu ao sr. Pastor Carlos Fernandes, para fazer 

uma oração de abertura. Na sequência passou a palavra a Sra. Natasha nova secretaria municipal 

de Saúde, na sequencia falou o Sr. Sub procurador, o Dr. Luiz Fernando, Sr. José Carlos. Dando 

início aos trabalhos colocou em discussão a agenda de reuniões. Lembrando que as reuniões são 

realizadas na última quinta-feira do mês, as 08h30, na sala dos conselhos, e uma reunião anual em 

cada distrito administrativo do interior. Os senhores conselheiros fizeram a análise das datas para 

aprovação. O Sr. Artur Nolte, Prefeito Municipal, se fez presente a essa primeira reunião de abertura 

dos trabalhos. O Exmo. Sr. Prefeito fez uma saudação e colocou-se à disposição dos membros para 

auxiliar os trabalhos e avanços da saúde. O Senhor Sergio Falou da falta de ACS para completar o 

quadro de funcionárias. O Sr. Sergio passou a palavra ao Sr. José Carlos o qual trouxe algumas 

reclamações quanto ao atendimento das ACSs, que não estão fazendo as visitas, que a cerca de 

dois anos esse problema vem ocorrendo. Falou que segundo foi informado são 23 casas por dia aqui 

no perímetro urbano. A sra. Macia falou que no caso da ACS Neia, da região de sua residência vem 

fazendo as visitas, portanto precisa ver caso a caso. O Dr. Luiz Fernando falou da necessidade de 

estruturar melhor a equipe saúde da família, e que precisa organizar melhor e não ficar apenas 

“apagando fogo”. O Sr. José Carlos falou que foi comprado tablet e outros equipamentos para que o 

atendimento melhorasse. O Sr. Sergio falou que essa reclamação já faz algum tempo que vem 

ocorrendo. A Secretaria Natasha falou que o município é dividido por áreas e hoje tem alguns lugares 

descobertos, causando com isso a redistribuição das áreas para tentar corrigir essas demandas. 

Explicou que ficou mesmo assim uma área descobertas e isso pode vir a causar esse tipo de 

problema de atendimentos. Falou que a forma de contratação é diferenciada e precisa rever a 

situação e buscar fazer o estudo de impacto da folha e a realização de novas contratações. Com 

relação a saída de duas Agentes e endemias que pediram demissão, poderão ser substituídos se 

existir a margem dentro do impacto financeiro na folha de pagamento. Falou que a existe uma 

diminuição de atendimentos e que hoje terá uma reunião com as ACS na busca por melhorar o 

atendimento. O Sr. Prefeito Artur falou que na próxima reunião deve ser apresentada uma alternativa 

para esses problemas. O Dr. Luiz Fernando falou de manter um bom dialogo para que ocorra uma 

condução de forma mais adequadas de abordar essas falhas e conduzir para uma boa solução para 

todos. O Sub procurador falou da lei federal que restringe aumento de folha de pagamento, falou que 

até o final de 2021 somente pode substituir as vagas que forem abertas por exoneração, 
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aposentadoria, falecimentos, etc.; portanto no momento não é possível novas contratações a curto 

prazo. Seguindo a pauta o Sr. Sergio perguntou sobre o fornecimento de medicamentos pela farmácia 

municipal, a Sra. Natasha informou que está atendendo normal. O Dr. Luiz Fernando falou da relação 

dos medicamentos fora do REMUME, a Sra. Natasha falou que o Sra. Lorena Scheraiber continuou 

fazendo os laudos sociais. Citou o exemplo do Xarelto que está sendo orientado os pacientes para 

entrar pelo Ministério Público para que os medicamentos sejam fornecidos pela Regional da Saúde. 

O Dr. Luiz Fernando falou que em virtude da pandemia vem demorando um pouco mais a liberação 

pelo Ministério Público. A Sra. Natasha falou que as farmácias particulares ainda tem saldo de 

fornecimento de medicamentos. A Sra. Ana Lucia falou sobre a APAE que possui um médico 

neurologista cedido pela Prefeitura, A Sra. Natasha informou que esse tem credenciamento valido 

até agosto. A Sra. Ana Lucia falou que o atendimento do profissional médico tem sido de forma 

excelente. O Sr. Sérgio perguntou sobre o funcionamento dos Postos de Saúde, a Sra. Natasha falou 

que estão todos em funcionamento. Seguindo a pauta o Sr. Sergio perguntou sobre a Epidêmico, 

com relação a dengue e demais doenças. A Sra. Natasha falou que já está sendo licitado os materiais 

e carro de som para iniciar as campanhas. Falou que os índices de contagio estão altos, sendo que 

Tibagi está em primeiro lugar na regional com relação a infestação por mosquitos da Dengue. Que o 

cuidado dos quintas e primordial. Apesar de hoje não tem casos de contaminação, porém o índice de 

infestação está no vermelho. Perguntou sobre a equipe de profissionais de epidemia, a Sra. Natasha 

falou que tem duas vagas devido a dois pedidos de exonerações recentes. O Sr. Sergio perguntou 

dos plantões e enfermagem nos distritos, e pediu para a Sra. Natasha sobre o pagamento dos 

plantões. A Sra. Natasha falou que será feita uma reunião entre jurídico da prefeitura para buscar 

uma solução, visto que o motorista não pode fazer o atendimento sozinho. O Dr. Luiz Fernando falou 

de consultar quem tem interesse em fazer e buscar uma forma de resolver esse problema. A Sra. 

Natasha falou que elas contestam o valor do sobre aviso. A Sr. Sergio perguntou sobre atendimento 

no São Bento, que hoje existe somente no amparo. O Dr. Luiz Fernando falou de fazer um 

redirecionamento de profissional pois hoje teria um custo alto para disponibilizar um profissional de 

forma exclusiva. A Sra. Natasha falou de talvez o do São Bento atender no Amparo ou buscar uma 

outra solução que seja viável economicamente e o serviço seja prestado a população.  O Sr. Sergio 

perguntou dos postos de saúde que estão fechados. O Sr. Sergio falou de utilizar os espaços para 

atendimento da população pela Assistência Social ou outros serviços. O Dr. Luiz Fernando falou que 

precisa de um período de pelos menos seis meses para que possa ser adequados as equipes e 

oferecidos outros atendimentos. A Sra. Natasha falou que hoje são usados para atendimento 
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conforme programação dos médicos e demais profissionais. A Sra. Natasha explicou que os postos 

de saúde não podem atender sem uma equipe mínima, portanto hoje não tem essa possibilidade. O 

Sr. Sergio falou de utilizar esses locais para atendimentos diversos visto que hoje não é possível. O 

Dr. Luiz Fernando falou que como são usados recursos federal para implantação de serviços de 

saúde legalmente pode não ser possível a mudança de finalidade. O sub procurador fez uma breve 

explanação sobre as questões e impedimentos legais que podem ocorrer, que se for feito uma 

consulta junto a procuradoria para emitir um parecer. Perguntou também a questão da vacinação do 

COVID, por que o Conselho não foi comunicado. A Sra. Natasha falou que foi evitado devido a 

aglomeração, que houve um atraso na chegada da vacina a cidade de Telêmaco Borba. Que o 

convite deveria ter sido feito pelo Gabinete. Que foi uma correria para cumprir os protocolo da 

Regional de Saúde e que o procedimento era evitar tumulto. A Sra. Natasha pediu desculpas e falou 

que buscar informar outros eventos da secretaria. O Sr. Luiz Fernando perguntou de novas entregas 

de vacina, a Sra. Natasha explicou que estão aguardado novos envios visto que somente o ministério 

da saúde pode adquirir as vacinas. Que o número de vacinas ainda não foi o suficiente para atender 

os profissionais de saúde da rede privada, sendo assim será concluído esse primeiro público. Que 

novo grupo poderá ser os idosos acima de 80 anos. Falou que foi contestada sobre porque não foi 

colocado em grupo prioritário, ela explicou que quem define os grupos é o Ministério da Saúde vindo 

uma quantidade de vacinas para atender os públicos pré-definidos. O Sr. Carlos perguntou sobre a 

vacinação dos idosos abrigados, a Sra. Natasha falou que eles estavam incluídos pelo Ministério da 

Saúde neste primeiro grupo. O Sr. Carlos que é representante da AMITT e do Conselho dos Idosos 

perguntou sobre a vacinação dos idosos, a Sra. Natasha explicou que de início serão os acima de 80 

anos, depois 70, e os acima de 65 conforme definido pelo Ministério da Saúde. O Pastor Sergio 

perguntou dos convênios para serviços médicos e que acaba abrindo um período no final do ano sem 

atendimento tendo em vista a renovação dos convênios. A Sra. Natasha falou que no período de 

transição ela pegou a secretaria organizada e com recursos para que os serviços não fossem 

suspensos. Que teve uma transição tranquila. O Sr.José carlos, o Dr. Luiz Fernando e o Sr. Sergio 

também parabenizaram o trabalho do ex-secretário Wilson da Silva. Na sequência falou-se da 

contratação de perito para fazer perícias trabalhistas, que o valor de contratação continuou o mesmo 

de anos anteriores. Que o valor é 250 reais por consulta. Os conselheiros foram favoráveis a 

contratação da perícia. O Dr. Luiz Fernando falou que trata-se de um serviço de um bom valor 

precisando contratar um profissional perito com um perfil mais especializado. Que esse profissional 

precisa dar um suporte ao Departamento de Recursos Humanos. Que se for para realizar um serviço 
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de qualidade o Dr. Luiz Fernando falou que aprova. Foi colocado em votação sendo aprovado. Falou 

do credenciamento de profissional para consulta e procedimento para ortopedia, o qual foi aprovado. 

Sendo de 12 meses esse credenciamento. O Sr. Sergio solicitou que todos os credenciamentos 

sejam passados pelo conselho, mesmo alterações que sejam feitas o conselho tome conhecimento. 

Na sequência falou-se do credenciamento das especialidades, com relação aos exames diversos e 

valores a serem pagos.   Sr. Sergio perguntou de Santa Mariana, o Dr. Luiz Fernando falou que trata-

se de atendimento de cirurgia de cataratas. O Sr. José Carlos perguntou do volume de demanda para 

os exames que estão solicitando credenciamento de exames. O Dr. Luiz Fernando falou que o SIM 

saúde tem um limite de vagas e quando não a vagas faz-se pelo credenciamento.   A Sra. Glesimar 

fez uma leitura dos tipos de exames e valores que estão no credenciamento. A Sra. Marcia falou da 

questão da fisioterapia que ocorreu um aumento devido ao Covid. Hoje existem duas profissionais 

de fisioterapia uma na sede e outra no São Bento. O Dr. Luiz Fernando falou de definir e cobrar um 

melhor atendimento do cardiologista, sendo limitado em no máximo 25 atendimentos por dia, visto 

que já ocorreram atendimentos de muito mais que isso anteriormente, precisando assim aumentar o 

número de dias. O Sr. Carlos falou do atendimento dos idosos e que estes tem dificuldade de 

conseguir vagas. A Sra. Natasha falou que serão contratados dois profissionais, um para a sede e 

outro para o distrito de Caetano mendes, visto que o local está sendo terminado. A Sra. Natasha falou 

da importância do conselho para trazer as demandas e reclamações. Colocada em votação foi 

aprovado o credenciamento dos exames. Na sequência foi colocado em apreciação dos serviços de 

castração e atendimento aos animais. O Dr. Luiz Fernando falou que esse serviço está sendo 

realizado com qualidade. O Sr. Sergio pediu um relatoria de produção destes profissionais 

credenciados pelo menos uma vez por ano para o conselho. A Sra. Natasha perguntou sobre a 

audiência pública da saúde e será realizada agora em fevereiro. O Sr. Sergio falou que precisa passar 

pelo conselho antes ou posteriormente a audiência. O Sr. José Carlos perguntou sobre os 

atendimentos em emergência constante no credenciamento dos serviços veterinários, sendo 

necessário especificar melhor. Falou também dos credenciamentos de serviços odontológicos. O Dr. 

Luiz Fernando falou do médico de apoio, que seria necessário para auxiliar os atendimentos e a 

demanda existente. Falou-se de colocar um médico para atendimento na Vila São José. O Sr. Sub-

Procurador jurídico falou que dentro de um valor de mercado não a problema se for contrato por hora 

ou por atendimento. O Sr. Sergio falou para a Sra. Glesimar buscar o Dr. Luiz Fernando para adequar 

os valores e atendimento com uma demanda mais adequadas.  O Sr. Sergio falou da situação do 

pátio de maquinas da prefeitura onde existe uma ambulância depositada, sem rodas e sem placa, 
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vindo a solicitar informações. A Sra. Natasha explicou que buscou informações junto o ex-secretario 

Wilson, o servidor Janderson e foi informada que os custos para sua recuperação é inviável. O Dr. 

Luiz Fernando falou que seria interessante fazer um orçamento de manutenção para analisar melhor 

essa inviabilidade. A Sra. Natasha falou que os documentos já foram baixados junto ao DETRAN. O 

Procurador Jurídico falou em dar destino, visto ser esse um bem inservível.  O Sr. Sergio agradeceu 

a presença de todos e deu por encerrada a presente reunião. 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.  

 

             

SERGIO ALDO DA SILVA   

                                                                                                                                              Presidente 

Mauricio Chizini Barreto  

Secretário Executivo dos Conselhos  


