Ata da quinta reunião de enfrentamento à COVID-19. Às oito horas e trinta minutos do dia dez
de junho de dois mil e vinte, na Câmara Municipal de Marliéria, reuniram-se os secretários
municipais, o prefeito municipal, os ocupantes de cargos comissionados, profissionais médicos,
o farmacêutico, enfermeira, polícia militar e os donos das academias. A Secretária de Saúde,
Dilcéia Martins da Silva Lana iniciou a reunião desejando bom dia a todos. Informou que no dia
nove de junho participou de uma reunião juntamente com todos secretários e prefeitos da
microrregião de Coronel Fabriciano, onde foi discutido como trabalhar em conjunto no
enfrentamento à COVID-19. Advertiu que no Hospital Dr. José Maria de Morais existem apenas
cinco leitos em funcionamento para atender COVID-19, contudo, serão abertos mais cinco leitos.
Disse, também, que o Hospital Unimed ofereceu leitos para suporte a Coronel Fabriciano e
informou que o município aderiu ao Plano Minas Consciente, sendo que na reunião anterior foi
decidido pelo fechamento das academias municipais, mas que a decisão final de continuarem
fechadas ou abertas é do Prefeito Municipal. Posteriormente, agradeceu a presença da Sra.
Ildênia, ao tempo em que informou da tentativa de a mesma em ajudar o município com EPI’s,
mas compreende as dificuldades. A Sra. Ildênia informou que os casos municipais notificados
contabilizarão ajuda para os hospitais de referência, e que a decisão é da União e,
posteriormente, do Governo Estadual. Também elogiou o trabalho realizado pelo município
diante da situação, e questionou se a reunião do Comitê acontece também em Cava Grande,
ou somente na Sede. O Secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Ubiratan de Lana Castro falou
sobre o número de óbitos ocorridos no Brasil (39 mil mortes), e que o cenário é preocupante. A
Secretária de Educação, Orli Moreira Araújo Castro destacou que o cenário é real, muito
preocupante e grave. Dando continuidade, o proprietário da academia de Cava Grande,
Hamilton, relata que o cenário é real, mas que, infelizmente, não há previsão de término, e que
deve-se adequar à situação, pois quem depende economicamente de tais estabelecimentos, não
sabe o que fazer. O prefeito municipal relata que é preocupante a situação, contudo, não houve
aumento significativo do número de casos, e que, caso as regras sejam seguidas à risca, acredita
que as academias possam voltar a funcionar. A Secretária de Administração, Siliane do Carmo
Oliveira Quintão falou que os comerciantes são referência e que eles devem dar bons exemplos.
A Diretora de Departamento de Saúde da Regional de Cava Grande, Leandra Karem falou da
dificuldade existente no Distrito em relação a aglomeração em frente aos bares e à falta de
respeito com os fiscais. A Secretária Dilcéia Martins relata que em Cava Grande, devido ao fácil
acesso de pessoas do município vizinho, torna-se mais difícil o controle das aglomerações. O
Sargento Wallace Goulart orientou que se deve agir conforme as leis e os decretos, com
consciência e união pois não há como prender todo mundo tampouco policiar a população vinte
e quatro horas. Informou que a carga horária da PM foi reduzida e o efetivo diminuiu devido a
saída de quatro mil policiais em Minas Gerais, e reiterou o compromisso e apoio à população. A
Secretária Dilcéia Martins reitera que todos da Secretaria de Saúde estão preocupados com o
presente cenário e que estão adequando a UBS para atender melhor a população. A Secretária
de Educação, Orli Moreira Araújo Castro expõe a importância da polícia militar e o respeito que
sua presença impõe, sendo que Cava Grande necessita de maior número de policiais. O contador
municipal, Domingos Sávio de Castro relata que está trabalhando em todo município, dando
todas as orientações necessárias e está havendo fiscalização, porém, não há pessoal e nem
financeiro suficiente durante as vinte e quatro horas do dia. A Secretária de Saúde, Dilcéia
Martins informa que o dinheiro que veio deve ser gasto com responsabilidade pois há prestação
de contas do mesmo. Ainda, expôs sobre a realização da barreira municipal, onde foram

contratados panfleteiros para trabalhar. Além de panfletar, eles ainda aferem febre, dão
orientações sobre a COVID-19 e sobre o uso obrigatório das máscaras. Informou que em Cava
Grande há um movimento grande de veículos, sendo que em quinze minutos circulam oitenta
veículos, o que dificulta o trabalho dos fiscais e finaliza deixando claro que por ser uma equipe,
deve-se falar a mesma língua e trabalhar em união. A Secretária de Educação, Orli Moreira fala
do funcionamento da quadra em Cava Grande, onde está havendo várias crianças brincando no
local. A Secretária de Saúde, Dilcéia Martins informa que entrou em contato com o Secretário
de Cultura, Ubiratan, para tomar providências. O Secretário de Cultura, Ubiratan informa que
solicitou apoio da Polícia Militar. O Sargento Wallace Goulart informou que foi chamado para
atender uma emergência em Santa Rita no mesmo momento em que foi solicitado para atender
a demanda da quadra, mas que está dando apoio à barreira sanitária de Cava Grande e da Sede.
O prefeito, Geraldo Magela informou que a quadra foi fechada com telas. O acadêmico de
medicina, Janssen Ferreira fala que a palavra chave é “conscientização”. Confirmou que a
academia está realizando a desinfecção com álcool gel e permanece com número de pessoas
reduzido, conforme as regras, e que acha importante convidar outros comerciantes para
conscientização. A Diretora de Departamento de Saúde da Regional de Cava Grande, Leandra
Karem sugere reunião com os responsáveis dos bares de Cava Grande. O contador municipal,
Domingos Sávio de Castro fala do cumprimento das regras (alvarás) e punição dentro da lei.
Ainda, questionou sobre um evento com 200 (duzentas) pessoas em um sítio, o qual seria um
encontro de mulheres, previsto para ocorrer no final de semana em Cava Grande. A Secretária
de Saúde, Dilcéia Martins informa que entrou em contato com o proprietário do sítio e o mesmo
informou que o evento fora cancelado. Dando continuidade, o prefeito municipal, Geraldo
Magela defere o funcionamento das academias do município, contudo, a Secretária de Saúde,
Dilcéia Martins informa que se houver necessidade, serão fechadas novamente. Nada mais
havendo a tratar lavrei a presente ata que após lida será assinada por todos os presentes.

