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Ata  da  Primeira  Reunião  do  Comitê  Intersetorial  para  Enfrentamento  do

COVID-19 realizada na Câmara Municipal de Santa Teresa em 20 de março de

2020 às 09:00 horas.

Pauta:

- Apresentação do Plano de Contingência;

- Questões Epidemiológicas;

- Condução das visões da Sala de Situação;

- Demanda dos nomeados do Comitê.

A Srª. Andreia Passamani Barbosa Corteletti, Secretária Municipal de Saúde, dá

início a reunião agradecendo a presença de todos e dando orientações básicas.

Prosseguindo justifica a ausência do Srº. Gilson Antônio de Sales Amaro, Prefeito

Municipal.  Em  seguimento  a  pauta  estabelecida  para  a  reunião  tem-se  a

Apresentação  do  Plano  de  Contingência,  cujo  a  Srª.  Andreia  relata  que  sua

construção  está  em  processo  de  consolidação  e  em  constante  atualização.

Demonstra a descrição do Plano,  com seus eixos e coordenação:  1  – Gestão:

Andreia;  2 – Comunicação e Publicidade:  Samira e Maria  Luiza;  3  – Vigilância

Epidemiológica:  Marielly;  4  –  Vigilância  Sanitária:  Douglas;  5  –  Assistência  à

Saúde: Gilmar, Victor, Drº. Lacy e Drª. Márcia; 6 – Capacitação e Treinamentos:

Katia;  7  –  Ações  Intersetoriais  e  Integradas:  Carla.  Após  tomarem ciência  das

ações propostas e dos eixos englobados no Plano,  o Comitê decide aprová-lo.

Prosseguindo, apresenta a Organização do Serviço da Rede Municipal de Saúde

composto por 09 Estratégias Saúde da Família, Hospital Madre Regina Protmann e

seu  Pronto  Atendimento,  Unidade  Rede  Cuidar,  NAPD  e  seus  serviços  em

fisioterapia,  Vigilância  em  Saúde,  CAPS  e  as  especialidades:  Pediatria,

Cardiologia,  Neurologia,  Ginecologia  e  Nutricionista.  Passa-se  a  palavra  à  Srª.

Marielly  Blank  que  faz  o  demonstrativo  da  situação  epidemiológica  municipal

visando o alinhamento e nivelamento de informações. Discorre sobre o histórico do

COVID-19, suas vias de transmissão, vetores e sintomas agravantes. Informa as

normativas  e  definições  técnicas  emitidas  pelo  Ministério  da  Saúde,  com  as

orientações  para  evitar  transmissão,  cuidados  em  saúde  e  a  importância  do
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isolamento  e  distanciamento  seguro.  Relata  a  necessidade do  achatamento  da

curva,  necessária  para  distribuir  em tempo maior  os casos que ocorrerão para

otimizar  os  serviços  de  saúde.  Discorre  sobre  o  uso  efetivo  de  máscaras  que

apenas deve ocorrer para profissionais de saúde que entrarão em contato com

pessoas doentes e para quem já testa positivo para o COVID-19. Terminada a

apresentação  da  Srª.  Marielly,  a  Srª.  Andreia  informa  que  em  Reunião  do

COSEMES,  o  Drº.  Nésio  Fernandes,  Secretário  Estadual  de  Saúde,  relata  a

solicitação de requisição administrativa para compra de insumos municipais para

pessoas sintomáticas e em contato de trabalho. Passa a palavra para a Srª. Carla

Estela Lima que representa a Sala de Situação.  A Srª.  Carla relata que houve

reunião no dia 19 de março, e divulga os pontos levantados para deliberação do

Comitê:  1.  Realização de Eventos no Município – Conduções:  Eventos adiados

com suspensão até a data de 30 de abril de 2020, podendo ser prorrogado, com

organização  através  da  Secretaria  de  Turismo mediante  realização  de  eventos

futuros, e verificação do calendário do 2º semestre em conjuntura com envolvidos.

Propõe-se  adiamento  da  reforma  do  Parque  de  exposições;  2.  Realização  de

Missas e Cultos – Conduções: Decide-se a suspensão de celebrações (sejam elas

missas, festas religiosas, batismos, confirmações, casamentos e outros) para todas

as  Igrejas  com  definição  até  a  data  de  30  de  abril  de  2020,  podendo  ser

prorrogado, salvo sepultamento que deve ser gerido com as normas de higiene da

Vigilância Municipal.  Adere-se aos cultos e palavras por  mídias sociais,  visto  o

papel da Igreja em auxiliar convencimento e conscientização sobre a população, e

no  fortalecimento  do  apoio  religioso  neste  momento;  3.  Estabelecimentos

Comerciais  –  Conduções:  O  Comitê  decide  pelo  fechamento  de  todo

estabelecimento  comercial  a  partir  de  terça-feira,  permitindo  atendimento  ao

público  via  delivery,  até  a  data  de  30  de  abril  de  2020,  respaldados  serviços

essenciais à vida (supermercados, padarias e congêneres, farmácias e drogarias,

postos  de  combustível,  lojas  de  alimentação  de  animais)  que  funcionarão  com

regras de limitação de entrada, organização para evitar aglomeração, limitação /

restrição de compras com proibição das mesmas em caráter de estocagem para
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produtos  essenciais.  Relata-se  que  essa  fiscalização  deve  conter  apoio  da

Sociedade Civil; 4 . Transporte Público – Conduções: Decide-se a circulação de

veículos com janelas abertas, transportando 50% da capacidade e funcionamento

mediante  higienização  correta.  Com  as  deliberações  tomadas,  encerra-se  a

reunião.
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