
  

CMS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Município de Tibagi – Estado do Paraná 

1                Rua Guataçara Borba Carneiro, 235 – Centro  - Tibagi - Pr - Sala dos Conselhos  

               Telefone 42 – 39162137                      Email: cmstibagi@gmail.com 

Ata nº 228 do Conselho Municipal de Saúde de Tibagi, ordinária realizada no dia 29 de abril de 2021. 

As 08h30. Os senhores conselheiros reuniram-se na Sala dos Conselhos. Estiveram presentes o Sr. 

Sergio Aldo da Silva, Dr. Luiz Fernando Pereira, Gleisimar , Cristiane , Natasha  Dutko, Paolo Pavesi, 

Carla Gonçalves, Noel Rodriguez de Almeida.  O Sr. Sergio, presidente do Conselho, iniciou a reunião 

agradecendo a presença de todos e colocou em votação a eleição da nova diretoria do conselho, 

sendo assim composta a chapa Presidente Sergio Aldo da Silva, Vice Ana Lucia Queiroz, Secretário 

José Carlos Janchevitz, 2º. Secretário Carlos Alberto Fernandes, Secretário Executivo Mauricio 

Chizini Barreto. Colocada em votação a chapa foi aprovada por unanimidade. Na sequencia o Sr. 

Sergio Aldo apresentou algumas reclamações. Primeiramente foi questionado a Secretaria Municipal 

de Saúde Natasha Dutko sobre a internet no Posto de Saúde de Caetano Mendes, a qual está sem 

sinal, então a secretaria Natasha justificou que está sendo comprado os equipamentos para que seja 

instalada a internet no Posto de Saúde. Também questionou sobre a Ambulância de Caetano Mendes 

que estava com infiltração, que vem ocasionado a entrada de agua em momentos de chuva. Então 

a Secretaria Natasha repassou que o problema já havia sido resolvido. O Sr. Sergio também 

questionou que está sem atendente na Farmácia de Caetano Mendes, então a Secretaria Natasha 

falou que já está em processo de contratação de funcionaria para trabalhar como atendente. Na 

sequência perguntou sobre a obra de reforma ampliação do Posto de Saúde de Caetano Mendes, 

sendo informado que precisava verificar junto a Secretaria Municipal de Obras, que é responsável 

pela execução do serviço. Foi perguntado sobre o fornecimento de materiais para o Posto de Caetano 

Mendes fato que a Secretaria Natasha informou que essas faltas ocorreram devido à realização de 

licitação que está em andamento. Questionou Também sobre as VANS que estão indo lotadas para 

Curitiba, sendo informado que irá verificar o responsável pelo transporte qual medidas sejam 

possíveis serem adotadas. Perguntou sobre o serviço de alimentação Restaurante de Campo Largo 

para fornecer almoço nesta cidade, foi então sugerido a aquisição de marmita para atender essas 

necessidades. Deliberou pela criação de comissão para a discussão, elaboração e apresentação de 

protocolo/fluxo municipal de saúde mental, composta por membros indicados pela Secretaria de 

Saúde e pela Secretaria da Criança e Assistência Social. O prazo para a confecção do referido 

protocolo será de 45 dias, com apresentação prévia dos trabalhos da Comissão na reunião do dia 27 

de maio com fins de monitoramento e avaliação do cumprimento dos objetivos da Comissão. Os 

objetivos gerais da Comissão supracitada serão: (1) indicar qual equipe será responsável por atender 

as situação de urgência ou emergência em saúde mental nos horários noturnos, feriados e finais 

semana, (2) indicar os procedimentos protocolares nas abordagens de pessoas em situação de rua 
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ou mendicância com necessidades em saúde mental. (3) indicar os procedimentos protocolares para 

a identificação e encaminhamento dos casos que necessitam de intervenção em saúde mental em 

âmbito municipal. O Diretor do Hospital Paolo fez um diagnóstico do atendimento do hospital neste 

período de pandemia, falou sobre a visita do secretário estadual de saúde Beto Preto. Falou sobre 

os quatro respiradores que foram enviados pelo Ministério da Saúde. Relatou que o Secretário de 

Saúde do Paraná vai oficializar o contrato entre o estado e o município para assim anteder melhor a 

população. O Sr. Paolo fez menção da importante participação da Associação Semeando Sonhos 

que mobilizou a sociedade para se disponibilizar recursos para atender demanda do hospital. O 

Conselho Municipal de Saúde faz menção louvável pela atitude da Associação Semeando Sonhos 

que mobilizando a sociedade para sensibilizar-se, quanto a necessidade encontrada pelo hospital em 

um momento de pandemia ficando registrado o nosso agradecimento a todos os parceiros que Deus 

abençoe. Foi solicitado a Secretaria Natasha que verifique junto a secretaria a possibilidade de ter 

atendimento psicológico nos distritos, a qual respondeu que irá verificar junto a psicóloga a 

possibilidade. 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 

  


