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Ata nº 227 do Conselho Municipal de Saúde de Tibagi, da reunião ordinária realizada no dia 25 de 

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

Sergio, presidente do Conselho, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e iniciou falando 

sobre a necessidade de nomeação do novo secretário da diretoria visto que houve saída do Sr. 

Wilson que era o Secretario saiu do conselho. O Sr. Sergio sugeriu também a substituição da diretoria 

como um todo, que vence no mês de maio. O Dr. Luiz Fernando sugeriu deixar para o mês de maio 

e todos concordaram. O Sr. Sergio falou então de escolher o novo secretário, foi sugerido que a 

Secretaria Municipal de Saúde Senhora Natasha para a função, sendo aprovada por unanimidade. 

Na sequência foi tratado sobre o relatório do RAG (Relatório Anual de Gestão). O Sr. Sergio falou de 

alguém da Secretaria de Finanças do Município para participar destas reuniões de avaliação e analise 

de valores. O Senhor Sergio falou sobre as reformas e melhorias nas UBS que consta no relatório. 

O sr. José Carlos também falou da importância de presença de alguém do financeiro para dirimir as 

possíveis dúvidas. Na sequencia o Sr. Sergio falou da resolução 287/2021 da Secretaria de Estado 

da Saúde com os valores destinados para os municípios, que para Tibagi seria de 10.678,50 e sugere 

que o Conselho de Saúde acompanhe a aplicação do recurso. Falou-se na sequencia sobre as 

instruções para o credenciamento de médicos e alteração com relação a plantões médicos. Instrução 

27/2021 e 28/2021 que estabelece requisitos para o credenciamento de pessoas físicas e jurídicas 

para prestação de serviços de assistência medica e enfermagem que foram aprovadas pelo conselho. 

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.  
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