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ATA DA 111ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAUDE DE SÃO SEBASTIÃO. 2 
Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e sete, às 16:20 horas, na sede da 3 
Secretaria Municipal de Saúde, reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde de São Sebastião 4 
na presença dos membros que assinam esta Ata, e a lista de presença, para analisar e 5 
discutir a seguinte pauta: 1) DEFINIÇÃO DO CALENDÁRIO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS 6 
PARA 2008; 2) CONVÊNIO PSF - 4ª APOSTILA; 3) RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO CCZ 7 
– CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES; 4) ASSUNTOS GERAIS. Iniciada a reunião 8 
passou-se ao expediente do dia: A Sra. Ana leu os seguintes documentos: Ofício nº 9 
0555/2007-Sec. Educação, referente a justificativa de falta dos seus membros em reunião do 10 
Comus; ata da 110ª reunião ordinária do Comus, que foi aprovada por unanimidade. A seguir 11 
passou-se a pauta: 1) DEFINIÇÃO DO CALENDÁRIO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS 12 
PARA 2008: A Sra. Ana sugeriu o agendamento apenas da primeira reunião de 2008, para o 13 
dia 08 de janeiro, ficando como pauta para essa reunião, a definição do calendário das 14 
reuniões ordinárias; sugestão acatada por unanimidade. 2) CONVÊNIO PSF - 4ª APOSTILA: 15 
O Sr. André Fontes informou que em virtude dos acordos coletivos das categorias 16 
profissionais atuantes no PSF, faz-se necessário o reajuste do Plano de Trabalho, que de 17 
acordo com o Convênio, pode ser registrado por simples apostila. Os percentuais de 18 
aumento foram de 4,5% a 4,92%; foram alterados os salários base dos cargos de 19 
coordenador médico, de odontologia e de enfermagem, que atualmente estão vagos. Foi 20 
feita apresentação do demonstrativo com as alterações e os impactos orçamentário e 21 
financeiro no plano de trabalho. Na competência dezembro/07 o valor mensal passa a R$ 22 
653.908,49, mais R$ 21.695,70 para compra de uniformes e EPI nas competências “março” 23 
de cada ano; A partir da competência janeiro/08 o valor mensal passa a R$ 655.958,69, mais 24 
R$ 21.695,70 para compra de uniformes e EPI nas competências “março” de cada ano; foi 25 
apresentada também, planilha com demonstrativo de reposição à conveniada, de diferenças 26 
acumuladas entre a competência setembro e novembro/07, totalizando R$ 30.900,35. Após 27 
esclarecimentos de dúvidas, as alterações propostas na 4ª apostila foram aprovadas por 28 
unanimidade. 3) RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO CCZ – CENTRO DE CONTROLE DE 29 
ZOONOSES: A Dra. Carolina fez apresentação das atividades realizadas no ano de 2007, 30 
conforme solicitado no Ofício nº 019/2007, detalhando o número de animais apreendidos, 31 
doados, sacrificados, vacinados, castrados; eutanásias, identificando por tipo de animal; 32 
planilha indicando os materiais utilizados no trato desses animais; indicação do endereço 33 
onde os animais ficam apreendidos. Sra. Ana indagou sobre a quantidade de eutanásias 34 
realizadas. Sra. Carolina informou que existe um protocolo de conduta para este 35 
procedimento, com prazo mínimo de 3 dias para a eutanásia, porém o CCZ mantém os 36 
animais por tempo superior, na tentativa de que sejam adotados. Os óbitos são por questões 37 
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naturais ou doenças, já que muitos animais chegam debilitados ao CCZ. Todos os 38 
procedimentos são registrados em prontuários. Sra. Célia Pinto indagou se existem recursos 39 
suficientes para o funcionamento da unidade e se existe algum projeto de conscientização. 40 
Sra. Carolina informou que no momento o número de servidores é insuficiente. Dr. Antonio 41 
informou que está prevista a realização de processo seletivo, que inclui cargos que 42 
atenderão a unidade. Sr. André informou que a proposta orçamentária de 2008 inclui todas 43 
as despesas para funcionamento do CCZ, além da compra de equipamento e instrumental 44 
para campanhas de esterilização animal, ração, etc. Sra. Carolina informou ainda que já 45 
foram realizadas feiras para adoção de animais e palestras em escolas do Município. Sra. 46 
Genoveva informou que esse trabalho continua sendo feito nas escolas, mas recursos 47 
financeiros isoladamente não resolvem a questão, é imprescindível a conscientização da 48 
população. Sr. Junior indagou quais os critérios para castração por sexo do animal. Sra. 49 
Carolina informou que são priorizados os animais que estão no CCZ e as fêmeas, por ter 50 
uma recuperação mais rápida que os machos. Sr. Luiz indagou o que é feito com os animais 51 
mortos. Sra. Carolina informou que são levados para Tremembé, onde existe serviço 52 
adequado para tal. Sra. Carolina apresentou relação dos animais apreendidos, doados e 53 
arrematados em leilão. Foi constatado que alguns animais desapareceram, e que foi 54 
apresentado Boletim de Ocorrência para cada fato. Sr. Luiz Roberto indagou sobre a 55 
responsabilidade da empresa contratada para esse serviço. Sr. André Fontes informou, a 56 
pedido do Dr. Antonio, que teve de se ausentar, que a Sesau adotou todas as providências 57 
cabíveis para os fatos apontados, sendo que a empresa tem direito a defesa, ora já 58 
apresentada, na esfera administrativa, e que no momento o processo está sendo analisado 59 
pela Secretaria de Assuntos Jurídicos. Sr. Luiz sugeriu que seja feita a retenção do 60 
pagamento de dezembro à empresa Transcap. Sr. André Fontes ponderou que tudo deve ser 61 
feito de acordo com o contrato, e enquanto não houver nenhum parecer, não podemos punir 62 
a empresa com esse procedimento. Sra. Carolina disse que existe a opção do serviço ser 63 
feito por meios próprios, desde que disponha de pessoal e estrutura adequada. Sra. Ana 64 
indagou qual o procedimento a ser adotado em caso de se verificar a presença de pessoas 65 
acompanhadas de animais nas praias. Sra. Carolina informou que pode ser acionada a 66 
Polícia Militar ou a Secretaria de Meio Ambiente. 4) ASSUNTOS GERAIS: a) A Sra. Ana 67 
Cristina informou que a apresentação do Plano de Contingência da Dengue foi adiada, com 68 
previsão para novo agendamento em janeiro/08; b) o Sr. Junior, Presidente do CGU 69 
Boiçucanga e locutor da rádio comunitária do mesmo bairro, leu ata de reunião de seu CGU, 70 
que indagava o motivo da demissão de alguns funcionários da USF; que os mesmos são 71 
bem conceituados pelos moradores; que já enviou questionamento à Sesau e que até o 72 
momento não houve resposta; a Sra. Ana sugeriu que fosse encaminhado documento à 73 
Coordenação do PSF; O Dr. Antonio indagou se a população ficou sem atendimento ou 74 
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houve prejuízo à população. O Sr. Junior informou que os cargos foram repostos; c) Dr. 75 
Ubirajara indagou sobre o representante dos CGU’s no Comus. A Sra. Silvia, 1ª Secretária, 76 
informou que está sendo solicitado a representantes dos CGU’s para que se reúnam e 77 
participem dos assuntos abordados no Conselho. O Dr. Jefferson informou que seria feita 78 
reunião para tal, mas não houve compatibilidade de horários; d) Sr. Junior solicitou a 79 
disponibilização de computadores para as Unidades de Saúde; e) Sra. Ângela, do CGU 80 
Barra do Sahy informou que tem visitado algumas Unidades na Costa Sul e que não tem 81 
registrado reclamações; que a Unidade de Barra do Sahy está sendo reformada, 82 
agradecendo o empenho da Sesau. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, 83 
sendo lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos presentes. São 84 
Sebastião, 11 de dezembro de 2007. Secretária:         Silvia Galhardo Baszynski. 85 
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