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Ata No. 220 de 21 (vinte e um) dias do mês de maio de 2020 (dois mil e vinte), na sala dos 

conselhos sito a rua Guataçara Borba Carneiro. Reuniram os seguintes membros do 

Conselho Municipal de Saúde, Pastor Sérgio Aldo, Sr. Wilson Silva Junior, Dr. Luiz Fernando, 

Sr. José Carlos, Sr Ana Lucia Queiroz e a Sr Lorena Alberti, todos membros do conselho, 

para deliberar a seguinte pauta do dia. O presidente Srº Aldo deu o bom dia a todos os 

membros ali presentes, e  iniciou os trabalhos  sendo o primeiro assunto : Final do mandato 

da presidência do Conselho, o Sr Pastor Aldo falou que já havia encerrado o tempo de seu 

mandato de membro presidente deste conselho e queria ver com os demais membros um 

candidato para assumir a vaga, onde todos foram unanimes em pedir para o mesmo ficar por 

mais um mandato, o Sr. Wilson falou que hoje temos um conselho atuante e com membros 

participativos, o conselho está fluindo bem com suas ações e tudo isso é fruto do trabalho 

do Sr. Pastor  Aldo a frente  do mesmo. Segundo assunto da pauta do dia o Sr. Wilson falou 

sobre o relatório da audiência pública de saúde, onde a demanda de exames, atendimentos 

nutricionais entre outros diminuíram devido a pandemia do covid19, onde o relatório de 

gestão traz bem claro o fluxo de atendimento nessas áreas, o presidente questionou sobre 

as  indenizações trabalhistas que consta no relatório que são significativas, o Sr. Dr. Luiz 

Fernando colocou que entra nessas despesas as indenizações trabalhistas , o desligamento 

dos funcionários da saúde que se aposentam por isso são altas. Outro assunto questionado 

pelo presidente foi as diárias de alimentação, Sr. Wilson falou que hoje tem mais critérios 

quanto a isso, mas que ainda continuam altas pela forma que é feita essas diárias mas que 

presta contas delas e que temos muito que avançar ainda para diminuir o valar das mesmas 

e que trabalha para que isso se efetive. Outro assunto da pauta foi sobre as despesas de 

contratos de plantões Médicos, o Sr. Presidente questionou onde poderia ser visto sobre a 

forma de pagamento e quando começaram a ser pagos esses plantões, o Sr. Wilson falou 

que teria que ver junto ao setor de finanças da prefeitura. O presidente falou ainda sobre as 

despesas empenhadas que são valores altos, o Sr. Wilson explicou que toda despesa é 

empenhada mas não quer dizer que sejam pagas, que toda vez que se trabalha com 

empenho é uma dívida assumida mas que não existe outra forma de trabalho, o município 

assume a responsabilidade mas não quer dizer que tudo que está empenhado é pago ou 

gasto. O presidente também falou da dúvida de como é feito pra ficar sabendo das despesas 

empenhada e das despesas pagas, o Sr. Wilson explicou que é feito um relatório, chamado 

relatório de gestão e ali consegue identificar o que foi pago e o que não foi pago. Outro 

assunto em pauta foi sobre os consórcios Sim saúde, Paraná saúde e Samu, onde o Dr. Luiz 

Fernando apontou como estaria a situação atual deles, o Sr. Wilson explicou que é feito um 

rateio por atendimento para consórcios e que o Samu ainda não está em sua totalidade 

implementado no município que ainda falta alguns ajustes como adequação do espaço físico 

e ainda não há uma previsão orçamentaria para implementar o Samu, provavelmente esse 

se efetive o ano que vem. Outro assunto foi as questões das vacinas que teve aumento 
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significativo e o número de subvenções. Essas subvenções engloba a castração de 

cachorros, seguindo o Sr. Wilson diminuiu bastante o número de cachorros nas ruas com 

essas ações.  Assunto ainda em pauta foi a dengue que temos muitos casos aqui no 

município de Tibagi, foi explicado que o número de casos de dengue está alto em todo 

Paraná e que Tibagi está fazendo ações de combate, ainda o número de casos no município 

e baixo levando em consideração a outros municípios do Estado. Outro assunto em pauta 

foi sobre a abertura do Processo Seletivo Simplificado para agente de combate a endemias, 

edital número 002/2020 onde irá contratar por tempo determinado agentes de endemias para 

suprir as vagas em aberto na secretaria de saúde. O Sra. Lorena explicou que hoje o 

município conta com apenas 5 (cinco) agentes de endemias sendo 1 (um) no interior do 

município e 4 (quatro) na sede, são muito pouco devido a importância do trabalho e extensão 

do município, só poderá se inscrever no processo seletivo aquele candidato que    atender 

aos requisitos contidos no referido edital, a Sra. Lorena explicou que após apreciação do 

conselho o edital será também apreciado pelo jurídico do município. O edital será 

disponibilizado com seus anexos na página do diário oficial do município de Tibagi.  Sendo 

em unanime a votação para a aprovação do edital onde irá contratar 3(três) agentes para 

suprir as vagas existentes. Sem nada mais a relatar, subscrevi a presente ata vai assinada 

pelo presidente, os demais presentes assinam lista de presença em anexo.  
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