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ATA DA 119ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAUDE DE SÃO SEBASTIÃO. 2 
Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e oito, às 16:20 horas, na sede da Secretaria 3 
Municipal de Saúde, reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde de São Sebastião, em segunda 4 
chamada, na presença dos membros que assinam esta Ata e a lista de presença, para analisar e 5 
discutir a seguinte pauta: 1) CONVÊNIO PSF – 3º TERMO ADITIVO; 2) SITUAÇÃO DO 6 
CONTRATO DE CAPTURA DE ANIMAIS/CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES.  Iniciada 7 
a reunião, o Dr. Antonio Carlos disponibilizou publicações recebidas pelo COMUS. Passando ao 8 
Expediente do dia, foram lidos os seguintes documentos: Memorando 024/2008-SAJUR - 9 
encaminhando cópia do ofício 1099/2008 e da promoção de arquivamento do Inquérito Civil 10 
81/07; e-mail enviado pelo Conselho Estadual de Saúde encaminhando parecer da Consultoria 11 
jurídica sobre a doação de equipamentos aos Conselhos Estaduais e Municipais; e-mail enviado 12 
pelo COMUS em resposta ao recebimento do e-mail citado anteriormente; justificativa de 13 
ausência da conselheira Viviane nesta reunião; leitura da ata 118ª ordinária, aprovada por 14 
unanimidade; leitura da ata 75ª extraordinária do COMUS, não votada, visto que o Sr. Carlos C. 15 
Aymar solicitou retificação de sua redação, consignando que ele também manifestou ressalva 16 
quanto ao contrato de apreensão de animais. A ata será lida novamante na próxima reunião 17 
ordinária. A seguir passou-se a pauta: 1) CONVÊNIO PSF – 3º TERMO ADITIVO): Sr. 18 
Presidente apresentou o Termo de Aditamento de Convênio PSF com prorrogação da vigência 19 
do Convênio, a iniciar em 31 de agosto de 2008. Ressaltou que o prazo proposto é de 6 (seis) 20 
meses, considerando o momento de transição e a possibilidade de revisões no próximo ano. Sr. 21 
André informou que as questões financeiras não sofrerão mudanças, somente as questões 22 
referentes a prazos. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. 2) SITUAÇÃO DO 23 
CONTRATO DE CAPTURA DE ANIMAIS/CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES: Dr. 24 
Antonio apresentou a Dra. Vânia, chefe do Centro de Controle de Zoonoses que discorreu sobre 25 
a situação atual do contrato com a TRANSCAP. Informou que fez contatos com a empresa a 26 
respeito da situação dos animais de grande porte e citou o recebimento do ofício resposta nº 412-27 
2008 -TRANSCAP, o qual informa as ações desenvolvidas. Destacou as ocorrências realizadas, 28 
apreensões de animais, medicamentos utilizados e alimentação adotada. Informou que o serviço 29 
está sendo realizado adequadamente e no momento não foram constatadas irregularidades nas 30 
ações da contratada. Sra. Dircéia perguntou de que forma é realizada a segurança dos animais. 31 
Dra. Vânia respondeu que o sítio é todo cercado e que há o monitoramento realizado por 32 
funcionário no local. Em seguida, explanou sobre o controle de zoonoses urbanas com agravos à 33 
saúde. Informou sobre as ações do serviço básico: registro, cadastro com placas de 34 
identificação, vacinação em cães e gatos com posto fixo. Teceu orientações sobre Sinantrópicos. 35 
Descreveu a estrutura do CCZ: canis de observação (animais resgatados das ruas) – ficam 36 
durante um período de três a cinco dias; canis coletivo (canil de adoção) – separado por 37 
macho/fêmea, filhote/adulto. Informou que somente os dóceis vão para adoção. Explicou que 38 
durante a vistoria zoosanitária os animais são indicados para eutanásia. Sra. Dircéia citou a 39 
proibição da eutanásia. Dra. Vânia informou que vão para eutanásia animais que têm indicação 40 
de médicos veterinários. Dr. Antonio informou que existe lei prevendo a ação como prerrogativa 41 
do profissional veterinário nesses casos e que há de se tomar cuidado com o uso da palavra. 42 
Dra. Vânia apresentou o quadro estatístico de animais recolhidos, resgatados, adotados, óbitos, 43 
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eutanásias e castrações. Falou do agendamento de castrações e sobretudo de fêmeas destacou 44 
a castração principalmente em fêmeas. Sra. Rita perguntou qual era o procedimento quanto a 45 
captura de morcegos, pombos, caramujos, etc. Dr. Sérgio Kugler informou que de acordo com o 46 
caso, realizam coletas e identificam espécies, se necessário. Se coleta apresentar resultado 47 
positivo, procede-se a vacinação nos animais que vivem próximo, mesmo que já tenham sido 48 
vacinados no ano. Se coleta resultar negativa para raiva, estudam medidas de acordo com a 49 
suspeita. Informou que quando as denúncias são de morcegos, adotam condutas diferentes para 50 
morcegos dentro de telhados e morcegos em árvores. Dra. Vânia apresentou o número de 51 
amostras enviadas pelo CCZ ao Instituto Pasteur, disponibilizou endereços e telefones da 52 
TRANSCAP, relação de materiais, medicamentos, anestésicos, antissépticos, relação de EPI’s 53 
(Equipamentos de Proteção Individuais), quantidade de ração utilizadas por mês (média de 350 54 
kg) para cães filhotes - adultos e gatos. Sra. Dircéia perguntou onde é comprada a ração dos 55 
animais. Sr. Darci informou que as compras são efetuadas mediante orçamentos. Finalizando, 56 
Dra. Vânia fez orientações quanto aos procedimentos frente às denúncias. Perguntado sobre 57 
quem realiza as eutanásias. Informado que são realizadas por dois veterinários. A seguir 58 
colocou-se a disposição para esclarecimentos. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a 59 
presente ata, que após aprovação, será assinada pelos presentes. São Sebastião, 12 de agosto 60 
de 2008.  2ª Secretária:                Zenaide Momolo Vidal. 61 
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