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ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRACEMÁPOLIS 

 

Aos vinte e seis de setembro de dois mil e vinte e dois, nas dependências do Pronto Socorro Municipal “Santa 

Cruz” em Iracemápolis, estado de São Paulo, a partir das treze horas e trinta minutos, realizou-se a nona reunião 

ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Iracemápolis, SP. 

Dando início a reunião, presidida pela Sra. Aline Ferreira Mateussi, Presidente do Conselho de Saúde de 

Iracemápolis, convidou a Sra. Vivian Graziela Silva, Diretora das Vigilâncias em Saúde do município de 

Iracemápolis, a falar, e a mesma trouxe explicações sobre esterilização e castração de animais realizadas no canil 

municipal; também falou sobre os demais serviços do canil e sobre o tratamento que é dado aos animais pelos 

profissionais do canil. Narrou aos presentes que a alimentação dos animais nunca tem faltado e que sempre tem 

ração suficiente no estoque; também falou sobre o Projeto de Castração Móvel que será implantado no município 

com microchip; explicou o motivo da base de concreto em frente ao canil municipal: “é para a colocação do 

container que o município foi contemplado pelo governo do estado, que tem toda a estrutura necessária para um 

bom atendimento dos animais e comodidade para o trabalho dos profissionais. Também explicou que o Projeto 

Container está aguardando uma nova licitação, pois quando saiu o ganhador da licitação, por motivo da crise 

econômica que se estabeleceu em todo mundo por causa da pandemia e da guerra o preço subiu o triplo do valor 

licitado e a empresa vencedora não conseguiu entregar o produto”. 

Ainda trazendo narrativas sobre os serviços do canil a Sra. Vivian respondeu a perguntas realizadas pelos 

conselheiros, tais como quando será a campanha de vacinação antirrábica e novamente sobre esterilização, 

devido a questionamentos de conselheiros, assim finalizou sua fala e a mesma pediu licença para se retirar da 

reunião por haver de cumprir outros compromissos da sua agenda. Dando prosseguimento a pauta da reunião a 

Sra. Aline trouxe a plenária o assunto da Conferência do Conselho de Saúde, e colocou em discussão a escolha da 

agenda para a realização da mesma. Após um breve debate para encontrar a melhor data, optaram pelo dia vinte 

e cinco de novembro do corrente ano e por fim houve um breve relato sobre o outubro rosa. 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente reunião. Foi lavrada ata que após lida, será assinada por 

todos os presentes. 




