Ata da quarta reunião de enfrentamento à COVID-19. Às oito horas do dia vinte e nove de maio de
dois mil e vinte, na Câmara Municipal de Marliéria, reuniram-se o Sr. Geraldo Magela Borges de
Castro, Prefeito Municipal, a Secretária de Saúde, Sra. Dilcéia Martins, a Secretária de
Administração, Sra. Siliane do Carmo Oliveira Quintão, o Secretário de Obras e Serviços Urbanos,
Defesa Civil e Agricultura, Sr. João Batista de Morais, a Secretária de Desenvolvimento Social,
Adriana Pereira Rodrigues, o Secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Ubiratan de Lana Castro, a
Diretora de Departamento de Saúde da Regional de Cava Grande, Sra. Leandra Karem da Silva
Coura, o médico clínico geral, Dr. Marcos Henrique Campos Lopes, os estagiários de medicina
Gustavo Henrique e Janssen Ferreira, a enfermeira Dayana Adelaide, o farmacêutico João Luís
Damião Caldoncelli, o contador Domingos Sávio de Castro, o Controlador Geral, Wader de Paula
Borges, o Diretor de Departamento de Agricultura, Geraldo Moreira de Morais, o Fiscal Municipal,
Felipe Cristian Ferreira Roque e o Oficial de Serviços Especializados, Nilton César Sebastião, o
Diretor de Departamento de Vigilância em Saúde, Samir Castro Quintão e a Técnica de
Enfermagem, Lúcia Maria da Silva Castro. A Secretária de Saúde apresentou o novo agente
fiscalizador contratado pela prefeitura, o Sr. Nilton César Sebastião, que ficará responsável pelas
comunidades rurais de Santa Rita, Mundo Novo, Antunes, Sede, Trindade e Tejuco Preto. O
Fiscal Municipal, Felipe Cristian Ferreira Roque e o Diretor de Departamento de Vigilância em
Saúde, Samir Castro Quintão ficarão responsáveis pelas localidades de Santo Antônio, Celeste e
Cava Grande. A Secretária Municipal de Saúde Dilcéia iniciou a reunião desejando bom dia a
todos e, em seguida, propôs fazer um decreto municipal do uso obrigatório de máscaras para todo
e qualquer cidadão que estiver em locais públicos, comércios e ou empresas prestadoras de
serviços no município. Posteriormente, apresentou as máscaras adquiridas pela Secretaria de
Saúde, que serão entregues juntamente com um panfleto contendo orientações de uso. As
máscaras serão entregues pelos Agentes Comunitários de Saúde a cada munícipe cadastrado no
ESUS do município. A Secretária de Saúde fala sobre a adesão ao Programa Minas Consciente,
devido ao alto índice de contaminação do COVID-19 na região do Vale do Aço. Fala, também,
sobre nova reunião com os responsáveis pelas igrejas e sobre o decreto que flexibilizava a
abertura das academias. Todos votaram fazer um novo decreto onde as academias seriam
fechadas. A Secretária de Saúde expôs os pedidos de alguns munícipes que solicitam a barreira
sanitária e a volta do ônibus que faz o trajeto da região rural para a cidade. Todos foram contra a
volta do ônibus devido a situação de pico do COVID-19. Sobre a barreira sanitária, os presentes
na reunião ficaram de estudar a possibilidade, pois a cidade de Marliéria possui várias entradas e
é passagem para outras. Dr. Marcos Henrique, médico clínico geral, relatou sobre o cenário
regional, onde as UTI’S para atendimento à COVID-19 já estão lotadas; fala sobre o saturamento
do sistema, onde a medida mais eficaz no momento é o isolamento social. Alerta que nas
próximas semanas haverá um colapso muito grande, pois os hospitais estão com falta de
médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem, além de atender pacientes do próprio município
e provenientes de outros também. Segundo Dr. Marcos, a abertura do comércio fez com que o
número de contaminados aumentasse, tornando caótica a situação na região. A Secretária de
Saúde apresentou um áudio enviado pela representante da Defensoria Pública, onde as
informações são bem parecidas com aquelas apresentadas na fala do Dr. Marcos, sendo,
também, referendado por João Damião, farmacêutico do município e também funcionário do
hospital da cidade de Timóteo. Diante da argumentação técnica e das informações veiculadas,
ficou definido ser necessário promover maior rigor no isolamento social, objetivando diminuir
novamente o trânsito de pessoas e aglomerações em quaisquer locais públicos no município. O
Oficial de Serviços Especializados, Nilton César Sebastião, disse que visitou as igrejas, e que as
mesmas estão funcionando de acordo com os protocolos. Informou que na localidade de Trindade
algumas pessoas estavam de máscaras e outras, não. Esteve, também, no mirante do Jacroá no
fim de semana e encontrou arames cortados e muito lixo nas dependências, configurando atos de
vandalismo. O Contador da prefeitura, Domingos Sávio sugeriu colocar telas dos dois lados na
cerca, além de colocar faixa na entrada da cidade de Jaguaraçu informando o fechamento do
mirante. Foi definido que seria realizada uma solicitação por meio de ofício ao comando da Polícia
Militar, relatando a dificuldade que o município está enfrentando em fazer cumprir os decretos
municipais e estaduais na cidade e solicitando maior apoio da instituição nas atividades de
fiscalização e controle de transgressões. O Contador, Domingos Sávio, informa que todas as
despesas, ações realizadas e distribuição de kits alimentação com a COVID-19 deverão ser
publicadas na plataforma do Tribunal de Contas e que, por ser ano eleitoral deve-se ter muita
cautela com todas as ações. Alerta, também, que as pessoas enquadradas no Cadastro Único
deverão receber visita de Assistente Social para conferir se fazem jus ou não ao recebimento de

auxílios, com confecção de relatório social. O Controlador Geral, Sr. Wader de Paula Borges e o
Contador, Domingos Sávio, apresentaram a plataforma do Tribunal de Contas do Estado,
orientando que qualquer informação sobre compras deverá ser publicada no portal da
transparência, objetivando dar publicidade a todos os atos e despesas realizadas pelo poder
público face ao controle e combate da pandemia. Esclareceram que tudo que for feito, desde as
atas das reuniões do Comitê, onde são tomadas as decisões, bem como todas as despesas e
ações realizadas, devem ser publicadas no site do município, em local de destaque e também ser
publicado no site do TCE, portanto, o município deve tomar cuidado com despesas e receitas.
Finalmente, informaram sobre a necessidade de se realizar todas as ações com bastante
serenidade e segurança, para demonstrar o empenho do município em agir adequadamente na
situação de pandemia, bem como para dar respaldo técnico para todas as ações e medidas
adotadas. Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será
assinada por todos os presentes.

