Ata da segunda reunião de enfrentamento à COVID-19. Às oito horas e trinta minutos do dia vinte
e três de abril de dois mil e vinte, na sala de reunião da Câmara Municipal de Marliéria, reuniramse os membros do Comitê, os secretários da administração municipal, os cargos comissionados,
profissionais médicos, enfermeiros, farmacêutico, presidente da Câmara municipal e o prefeito
municipal. A Secretária Municipal de Saúde, Dilcéia Martins, iniciou a reunião desejando bom dia
a todos os presentes e, em seguida, informa sobre a Lei Estadual nº 23.636, de 17 de abril de
2020 que “dispõe sobre a obrigatoriedade de uso de máscara de proteção e outros recursos
necessários à prevenção da disseminação do Coronavírus causador da COVID-19 nos órgãos,
entidades, estabelecimentos e serviços que menciona”. A Secretária Dilcéia informa que os bares
e restaurantes estão funcionando com deliverys, as academias e igrejas estão fechadas. O
Secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Ubiratan de Lana Castro disse que desde a reunião
anterior, as medidas adotadas conforme o protocolo permanecem estáveis; que foi questionado
sobre a abertura das academias e igrejas, com restrições. A Comissão foi a favor da abertura
alegando que a religião e o esporte possam trazer benefícios às pessoas que estão em casa. A
Secretária Dilcéia informa que realizará reunião com os responsáveis pelas igrejas e academias
informando quanto ao possível funcionamento, temporariamente, podendo sofrer alterações, caso
necessário. Informou, também, que será feito um decreto com as devidas restrições para que
possam voltar a funcionar. O Secretário de Obras e Serviços Urbanos, Defesa Civil e Agricultura
informou que fechou a entrada do mirante com arame farpado, e que o cartaz afixado foi retirado.
A Secretária de Saúde sugere fazer faixa e afixar bem alto. O Sr. Marco Túlio sugere colocar caixa
de som nos postes para transmissão de missa e cultos, porém, o Comitê não concorda. O
Secretário Ubiratan informou que Ana Paula Pires deseja dar continuidade aos cursos do SENAR.
O farmacêutico João Luís Damião Caldoncelli sugere aguardar mais um tempo para voltar com
qualquer atividade ou eventos, pois a temperatura está caindo e que no Vale do Aço há
transmissão comunitária. O estagiário de medicina Gustavo Henrique informa que deve-se seguir
todas as orientações da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde e aguardar o
novo ministro. Informa, também, que devido ao isolamento, há pacientes com ansiedade, até
mesmo com quadro depressivo, necessitando de ajuda. O Sr. Marco Túlio disse que em Cava
Grande há muitas crianças nas ruas correndo o risco de se contaminarem. A Secretária de
Desenvolvimento Social, Sra. Adriana Pereira Rodrigues vai solicitar ao Conselho Tutelar ações
de conscientização sobre o novo coronavírus junto aos responsáveis pelas crianças. O Secretário
Ubiratan de Lana Castro reforça que o carro de som é um importante veículo de informações. A
Secretária Dilcéia informa que os servidores da saúde que pertencem aos grupos de riscos foram
afastados e estão em casa, porém, os servidores Glória, Samir e Marlene Elenice, mesmo
possuindo alguma comorbidade, não quiseram permanecer em casa. O Contador da prefeitura,
Domingos Sávio repassa informações da Secretária de Educação, Sra. Orli Moreira Araújo Castro,
que está em Belo Horizonte em Isolamento Social: “O município adere a situação do estado,
conforme liminar do Ministério Público. As aulas voltarão em junho, provavelmente. Alguns
servidores serão convocados para retornarem, serão replicados materiais para os alunos fazerem
em casa. Provavelmente, pagará férias para os professores em maio e a previsão do término das
aulas está prevista para fevereiro de 2021.” A Secretária de Administração, Sra. Siliane do Carmo
Oliveira Quintão informa que o Departamento de Recursos Humanos está fazendo o levantamento
de férias de todos os servidores. O presidente da Câmara Municipal questionou como estava
sendo feita a distribuição dos kits alimentação. Segundo a Secretária do Desenvolvimento Social,
Adriana Pereira Rodrigues, os critérios para distribuição dos kits é o CADASTRO ÚNICO, de
acordo com a renda, e que foi passado para a Secretária de Educação. A Secretária de Saúde
informou que os casos de COVID-19 estão zerados no município, mas, temos que continuar
mantendo o isolamento social, pois é a única forma de combater o novo coronavírus. A Secretária
de Saúde Dilcéia fala sobre as desinfecções dos espaços públicos do município e sobre a
aceitação da maioria dos idosos em relação aos desenhos para colorir. Nada mais havendo a
tratar lavrei a presente ata que após lida será assinada por todos os presentes.

