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Em relação a situação dos Hospitais, Huenerson disse que Wellyngton estava ausente,porque estava participando 

de um reunião por videoconferência com todos os municípios que fazem parte da regional de Itabira e que fazem 

parte da Macro Centro BH, para fecharem o plano Macro regional de assistencia a COVID-19,visto que de acordo 

com as projeções do Estado de Minas Gerais o pico da doenca será a partir do dia 27 de abril.A situação é 

preocupante caso tenhamos casos graves que necessitem de UTI,visto que até o momento a Macrocentro ainda 

não está organizada  para receber pacientes com este quadro da doença.Há necessidade de construção de um 

fluxo para pacientes com esses casos graves , no entanto, não há definição de qual será o hospital de referência 

para o Município. Foi citado o hospital de Guanhães como possível hospital exclusivo para os casos e os outros 

hospitais de pequeno porte ficariam como hospitais de retaguarda,porém o Estado teria que investir em 

equipamentos e recursos humanos para que essa proposta se torne viavél.

Quanto a flexibilização do funcionamento dos comércios, foi relatado pela Vigilância Sanitária e também 

observados por membros presentes,que as medidas não têm funcionado nos bares,visto que a maioria deles, não 

tem obedecido as medidas impostas para seu funcionamento e estão funcionando de maneira 

irregular,possibilitando a aglomeração nas entradas, arredores e alguns deles até, burlando a entrada de clientes  

de maneira alternativa. Sendo assim, ficou definido e acordado por todos, que o decreto passará por nova mudança 

onde  não será permitido o funcionamento dos mesmos,a única maneira permitida será pelo atendimento 

delivery.Se após a deliberação do decreto o estabelecimento persistir na infração, ele será lacrado e interditado.

Aos dias 22 de abril de 2020, às 09:30, no Centro de Educação Infantil Arlinda Viana, foi aberta nova reunião do 

Comitê,com a saudação e acolhida do Secretário de Saúde Huenerson a todos os presentes.Justificou a ausência 

do Sargento José Aparecido dos Santos e apresentou e acolheu os convidados presentes,sendo Cláudio Celestino 

Costa representante da ACDJ e o Pastor Célio Luíz Honório,representante do Conselho de Pastores do 

Município;pediu também a participação dos mesmos em todas as reuniões do Comitê.Dando continuidade, Camila 

apresentou o boletim epidemiológico com a totalidade de casos confirmados,óbitos em investigação,óbitos 

descartados e óbitos confirmados no Estado, o boletim epidemiológico por Microrregião de Saúde da GRS-

Itabira,apresentando os munícipios com casos confirmados, totalizando 13 casos em nossa GRS.Após a 

apresentação dos dados os mesmos foram discutidos e resultam em grande preocupação com o cenário atual, 

onde requer cada vez mais, a intensificação das medidas de prevenção com a importância cada vez mais do 

isolamento social. Camila apresentou também, o comunicado do Diário da União, que dispõe da nova lei do uso 

obrigatório de máscaras e outros recursos  necessários à prevenção da disseminação da doença nos seguintes 

órgãos,entidades,estabelecimentos e serviços: funcionários,servidores e colaboradores que prestem atendimento 

ao público nos órgãos e nas entidades da administração pública,nos sistemas penitenciários e socioeducativos,nos 

estabelecimentos industriais,comerciais,bancários,rodoviários e metroviários,nas instituições de longa permanência 

para idosos e nas unidades lotéricas em funcionamento no Estado, enquanto perdurar em Minas Gerais o estado de 

calamidade pública. Já para os cidadãos, esta decisão é feita pela Gestão Municipal, sendo que foi discutido por 

todos, onde chegou-se a um consenso que de acordo com o cenário atual e pela escassez de material, ainda não 

seria o momento ideal para adotar essa medida de obrigatoriedade nas vias públicas. 
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A Secretária de Educação Andrea,trouxe para ser analisado e discutido por todos, uma proposta de autorização a 

pedido da TECHNOSERVE,para a continuidade do Curso do programa CRESCER-JOVENS RURAIS, destinado a 

moradores de Comunidades Rurais fornecido pela referida empresa.O objetivo do  curso é a preparação dos alunos 

para o mercado de trabalho e para a construção de um negócio própio,dentro de sua própia comunidade e que já 

estava em andamento na comunidade dos Machados antes do período da pandemia e que até o momento está 

suspenso.Devido a ter planejamento e prazo  pela empresa,a proposta apresentada é para que o Munícipio autorize 

o retorno do curso para que ele possa ser finalizado,de modo que haveriam aulas presenciais para 12 dos 25 

alunos que não tem acesso a internet,para que possam acompanhar o curso.Foi apresentando o planejamento da 

empresa seguindo as medidas de controle e prevenção,onde a mesma se compromete a fornecer os itens de 

segurança e fazer a divisão em duas turmas e realizar  as aulas nas áreas abertas da escola da comunidade sem 

aglomeração e respeitando o distanciamento.Todos chegaram a conclusão que seguindo todas as medidas 

apresentadas no planejamento e considerando a localidade de realização e o espaço físico, não haveria problema 

para a continuidade do curso,sendo aprovado por todos. Na oportunidade e se trantando de assuntos voltados para 

a área da educação,o Prefeito Municipal Geraldo Adilson, questionou se haveria  uma previsão do retorno efetivo 

das aulas,com isso, Andrea explicou que de acordo com o pronunciamento do Governador,esse retorno poderia ser 

de 60 a 90 dias;explicou também, que o Estado de Minas está organizando novamente um planejamento para ser 

apresentado  ao Ministério Público, para a autorização do retorno  apenas dos profissionais  do setor 

administrativo(diretor,vice-diretor,secretariado) e profissionais da área de limpeza.Já para professorado e aluno, o 

que está em andamento até o momento é que Secretaria de Estado,Undime e a União que representa os 

Municípios,estão  elaborando e viabilizando  uma série de atividades no modo de ensino não presencial, que  a 

princípio, serão  somente para o Ensino Fundamental,onde 20% da carga horário das 800 horas que aluno precisa 

cumprir, seriam cumpridas por este método de ensino,mas que ainda, há incertezas sobre essa alternativa e não há 

nada definido,visto que nem todos os alunos teriam acesso a internet. 

Sobre o monitoramento para os casos suspeitos,a enfermeira Gorete esclareceu que até então temos dois dos seis 

casos sendo monitorados,visto que os demais já foram descartados .Explicou que o monitoramento é feito para 

todos os familiares da residência,onde todos devem cumprir totalmente o isolamento social. Diante disso, foi 

abordado por parte dos membros, sobre o descumprimento de muitos familiares que não estão respeitando essas 

medidas e continuam a trabalhar e  circular pelas ruas normalmente colocando em risco a saúde dos demais. 

Sendo asssim,as medidas adotadas para estes casos foram as seguintes:serão feitas três tentativas educativas 

reforçando o cumprimento do isolamento social,após essas tentativas, se continuar  o  descumprimento, será usado 

força policial para isolamento compulsório do indivíduo como única alternativa.Huenerson disse que amanhã terá 

nova reunião com a equipe, para o alinhamento das medidas voltadas ao monitoramento.

Os atendimentos eletivos continuam suspensos e será decidido novo método de trabalho para profissionais que 

estejam em condição ociosa em uma  reunião que acontecerá no dia de amanhã .Na oportunidade, Priscila 

perguntou  sobre o funcionamento do laboratório,Huenerson disse que fará também uma reunião com os 

profissionais do setor para alinhar as questões do funcionamneto do mesmo. Haverá também na tarde  do dia de 

hoje, reunião com os ACS rurais para o retorno  das visitas domiliciares discutidos na reunião passada,já a situação  

do retorno das visitas dos ACS urbanos ainda está em análise,visto que poderiam ser úteis,principalmente para 

evitar o fluxo de pessoas idosas no posto de saúde que tem sido constantes.O Pastor Célio representando o 

Conselho dos Pastores,pontuou sobre o que foi discutido na reunião e da  importância do seguimento das medidas 

e  irá  fazer também uma reunião com os demais Pastores para repassar todas as infomações discutidas no 

Comitê.Foi discutido também por muitos membros a grande circulação dos idosos nas ruas que tem sido 

preocupante,visto que os mesmos fazem parte do grupo de risco.Diante da situação foi pedido também o apoio das 

Igrejas, tanto Evangélicas quanto Católica, sendo que a voz da Igreja é fundamental nesse processo para fortalecer 

e orientar seus fiéis sobre a importância de evitarem a circulação e permanência desnecessárias nas ruas.O Pastor 

Célio acolheu a solicitação e levará para os demais Pastores das Igrejas Evangélicas e foi solicitado à Andrea e 

Camila que levassem o pedido também para o Padre .Quase ao fim da reunião Huenerson pontuou também a 

realização na semana passada do processo seletivo onde foram  contratados 11 novos servidores para compor a 

barreira sanitária,substituindo os bombeiros e os ACS rurais. Diante disso Andrea fez a sugestão do uso de coletes 

sinalizadores por uma questão de vunerabilidade  para os que trabalham a noite.Assim sendo,Huenerson pediu 

para que  Flávia tentasse conseguir 08 coletes com as empreiteiras da mesma forma que conseguiu o empréstimos 

dos banheiros químicos. Por fim,Huenerson agradeceu a presença de todos.Não havendo a  necessidade de reunir 

extraordinariamente, ficou marcada a próxima reunião para a próxima segunda-feira dia 27 ás 09:00 no mesmo 

local.
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QUEM (RESPONSÁVEL)

Flávia,Adneusa, Rodolfo

RESPONSÁVEL PELA ATA
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Camila e Andrea- Igreja 

Católica
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ITENS
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SITUAÇÃO

Levar o pedido de parceria com as Igrejas 

quanto a orientação dos fiéis principalmente 

os idosos ,sobre a importância de 

permanecerem em casa.

QUANDO 

(PRAZO)

Conseguir 08 coletes sinalizadores para as 

barreiras sanitárias.
Flávia Imediato

3
Reunião com os ACS rurais para o retorno 

com as visitas domiciliares.
Huenerson

5

Imediato

Huenerson Imediato

4
Reunião para discutir o alinhamento das 

medidas voltadas ao monitoramento.
Huenerson Imediato

Reunião sobre o funcionamento do 

laboratório.  

2

Imediato

Imediato

Mudança no decreto em relação a proibição 

do funcionamentos dos bares.


