Ata da primeira reunião de enfrentamento à COVID-19. Às oito horas e trinta minutos do dia seis
de abril de dois mil e vinte, na sala de reunião da Câmara Municipal de Marliéria, reuniram-se os
secretários da administração municipal, os cargos comissionados, a polícia militar, profissionais
médicos, enfermeiros, farmacêutico, representante de comércio, presidente da Câmara Municipal
e o prefeito municipal. A Secretária Municipal de Saúde, Dilcéia Martins, iniciou a reunião
ressaltando a preocupação com a situação da pandemia que assola o mundo e seus efeitos em
nosso município. Em seguida, passa a palavra para Dr. Marcos, médico clínico geral do município.
O Dr. Marcos expõe sua preocupação como profissional em relação à COVID-19 e às outras
comorbidades que ocorre no dia a dia. Disse que devemos estar preparados para os casos de
COVID-19 que estarão por vir; ressaltou a importância de manter o isolamento social; do cuidado
que devemos ter com os nossos idosos devido a maioria possuir comorbidades e reforça a
importância do uso da máscara. Vários membros participantes colocaram importantes
informações para o enfrentamento à COVID-19, as dificuldades enfrentadas no município em
relação à aglomeração, festas realizadas em sítios, residências e bares, mesmo com todas as
orientações de medidas preventivas. Após várias discussões acordamos que a conscientização é
a melhor forma de prevenção, seguindo todos os protocolos. Definimos que continuaremos com a
panfletagem casa a casa, carro de som diário, juntamente com a polícia militar e com o apoio das
Secretarias de Saúde, Educação, Desenvolvimento Social e das demais, cartaz e panfletos para
todos os estabelecimentos e orientação de delimitação de espaço. Os servidores de alto risco
serão avaliados de acordo com a idade, situação de saúde e a necessidade deles no momento,
em seu setor. Definimos manter o isolamento social, academia fechada, manter o funcionamento
dos comércios com restrições, conforme protocolo. O sargento Wallace Goulart passou
informação do corpo de bombeiros, do Sr. Tenente Celestino, já que o mesmo não esteve
presente mas disse estar disponível para o atendimento aos casos emergenciais que se fizerem
necessários no nosso município. A Secretária Dilcéia Martins fala sobre as desinfecções dos
espaços públicos que vêm sendo feitos pela Secretaria de Saúde no município e também do
fornecimento de lápis de cor e desenhos para todos os idosos do município. Ficou definido uma
próxima reunião o mais breve possível para feedback. Nada mais havendo a tratar lavrei a
presente ata que após lida será assinada por todos os presentes.

