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Ata da Reunião com entidades que estão a 
frente do enfrentamento da covid-19, em 27 
de abril de 2021. 
  

 
Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril do ano de dois mil e 

vinte e um (2021), às 10:00 horas da manhã, no Plenário Francisco Mamede, 
situado a avenida Senador Lemos, nº 357, na cidade de Melgaço-Pá, reuniu-se o 
Poder Legislativo, em caráter de providencial, sob a presidência do senhor 
vereador Elias Sarraf Pacheco e demais  vereadores Wanderson Alves Pinheiro 
e Carlos Diniz Miranda Costa, Gil Paulo Nunes Brilhante, José Filho Pereira 
Correa, José Nilson Ferreira Rocha, José Getulio Viegas de Lima, Joselito 
Caramês de Melo. Estavam presentes também os senhores Jaymison Barbosa 
de Freitas, coordenador da vigilância sanitária em saúde; José Ailson Viegas 
Dias, secretaria de saúde; Eli Paulo Nunes Brilhante, secretário de saúde; 
Douglas da Silva Leal; Padre Glauciney Pinheiro Dias; Robenildo Freitas da 
Silva, vigilância epidemiológica; Diana Cardoso Vaz, Valdeci Ferreira Fialho, 
vigilância sanitária; Hélio Pena Baia, diretor da Escola Estadual Tancredo Neves; 
Valneres do Socorro Vasconcelos Farias, Semed; Padre Anderson Silva 
Cardoso e Civaldo Ribeiro Moreira, diretor de ensino da secretaria municipal 
de educação. Abrindo a sessão o senhor Presidente fez uma breve fala a respeito 
do porquê de estarem reunidos – enfrentamento à covid-19 -, dizendo da 
preocupação dos vereadores que em visitas a zona rural constataram a situação. 
Falou que seria uma reunião saudável, onde discutiriam a situação e achariam 
soluções, pois seria de interesse da Câmara Municipal, daí estarem reunidos com 
setores da comunidade. Em seguida numerou os 09 tópicos a serem debatidos, os 
quais foram: 1- Formalizar e informar o Decreto Municipal sobre o controle da 
covid-19, aos representantes da Igrejas e outras entidades. 2- Busca ativa ao 
interior com testes e remédios, 3- Ação consistente sobre as ações da covid no 
Município, 4- Planejamento da Secretaria de Saúde sobre o combate da covid, 5- 
Área de isolamento do Hospital, 6- Controle e prevenção dos funcionários e 
trabalhadores da Educação sobre o controle da covid, 7- As aulas remotas e 
planejamento do calendário de atendimento, 8- Atendimento aos alunos para 
entregar suas atividades pelo menos de 15 dias, 9- Controle do fluxo das pessoas 
em casas bancárias e outros setores, 10- Academia e 11- Praças públicas. O senhor 
Jaymison falou da rejeição das Igrejas Evangélicas com relação ao Decreto, pois 
segundo ele, 81% delas ignoram o documento. Parabenizou a Igreja Católica por 
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estar cumprindo os protocolos previstos. Disse que a vigilância é incapaz de 
resolver a situação. O senhor Gil Paulo falou que a vigilância fazia o decreto e o 
Prefeito assinava. Disse que deveriam chamar todos os dirigentes das Igrejas para 
uma conversa. Com a palavra o senhor José Nilson falou que tinha 03 barcos de 
linha só no rio laguna e que as Igrejas estariam fazendo gincanas e que diante 
dessas atitudes eles deveriam acionar o Ministério Público. O senhor José Ailson 
falou que a balsa está indo a zona rural, vacinando os idosos e fazendo testes. 
Falou dos preços absurdos das luvas – caixa R$ 130,00 – e testes – R$ 70,00 e 
que o município só recebe 60 mil mensal. Sobre a área de isolamento já está 
pronta, com seis leitos, faltando apenas alguns matérias e que para a próxima 
semana vai ser inaugurada. O senhor Civaldo Ribeiro falou que em 2020 as aulas 
foram remotas. Disse que os professores estão trabalhando em casa fazendo seus 
planos e que a secretaria de Educação cumpre todos os decretos baixado pelo 
executivo. Falou que o professor tem dois dias para levar as atividades aos alunos 
e que depois de 15 dias retornam para buscar as atividades. Disse que os 
barqueiros estão todos equipados e que não havia aglomeração. Falou que o 
professor que testou positivo, já estava quando foi trabalhar. Disse que a Semed 
disponibilizara mascaras e álcool em gel a todos os setores escolares. Finalizou 
dizendo que existiam algumas falhas, mas que isso era questão de consciência de 
cada um e que as escolas iriam para por 11 dias e que a secretaria não exigia 
atestados e nem colocava falta em que estivesse positivo para a covid. O vereador 
José Nilson disse que não adiantava as escolas pararem e as Igrejas continuarem 
abertas; falou que a secretaria estava gastando o que não tinha para controlar a 
pandemia no Município de Melgaço, mas que no interior a situação estava difícil. 
O vereador José Getulio disse que as escolas que testaram professores positivos, 
deviam ser paralisadas; O senhor Hélio Pena disse que na escola estadual 
Tancredo Neves, as aulas foram suspensas, apenas os serviços essenciais estavam 
sendo realizados. Disse que a vigilância deveria fazer plantões diurno e noturno 
nas escolas rurais. Falou que em algumas escolas somente aulas do modular 
estavam sendo ministradas. Citou a falta de alinhamento com respeito ao Decreto 
do governo que estava em vigor; O senhor José Ailson sugeriu que os professores 
fossem testados antes de se deslocarem a suas escolas; A senhora Mere disse que 
as escolas estão todas com termômetro digital, álcool em gel e mascaras; O senhor 
Valdeci disse que falou sobre a falta de consciência do povo em geral e pediu 
apoio em seu trabalho; o Padre Anderson falou que as praças ficam lotadas nos 
finais de semana sem nenhuma fiscalização. Em seguida foi questionada a 
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situação das casas bancárias e o senhor José Nilson disse que faltava controle em 
frente aos bancos, principalmente no Banpará, pois não havia distanciamento; o 
senhor Jaymison falou que em apenas três dias constatou-se 109 casos positivos 
e dois óbitos, dizendo que a resposta estava aí nas aglomerações. Disse que a 
secretaria de saúde deve ser perguntada antes que se baixe esses decretos. 
Reclamou da polícia que se opõe ao trabalho da vigilância, achando que a gente 
estar tirando o direito de ir e vi das pessoas; o senhor Elias Pacheco Viegas falou 
que a Câmara não estava de braços abertos para colaborar com o enfretamento e 
que iria tomar providências cabíveis e necessárias com relação aos bancos e que 
iria oficializar o Banpará para que o mesmo colaborasse com o trabalho da 
fiscalização. Passando ao assunto academia, a senhora Mere falou que não 
entendia o porquê só a academia tinha de fechar as portas e outros estabelecimento 
continuavam normalmente. Disse que em seu estabelecimento era frequentado por 
médicos, policiais e outros e que os cuidados eram extremos. Disse que em seus 
38 aparelhos, haviam dispenses com álcool em gel e máscara; o senhor Jaymison 
parabenizou-a por ela está fazendo a coisa certa, porém muito alunos que 
frequentavam aquele local, não estavam usando máscaras. Disse que a vigilância 
faz seu trabalho e que ela – Mere – poderia tomar todos os cuidados, mas seus 
alunos não obedeciam; o senhor Douglas questionou o fechamento da academia e 
outros estabelecimentos não. Disse que deveriam entrar num consenso; a senhora 
Mere disse que o comercio não é fechado e que o Dr. Flávio não é da saúde para 
tomar decisões. Segundo ela, que deveriam ser consultado antes de baixar o 
decreto era: Lela, Valdeci, Jaymison e  Paulo; o Padre Anderson falou da Igreja 
Católica, como ela está funcionando diante da pandemia e reclamou da lotação da 
praça nos finais de semana; o senhor José Ailson falou o decreto é ato exclusivo 
do Prefeito e seu departamento jurídico, porém, eles deveriam consultar a 
vigilância sanitária e a secretaria de saúde. Falou que a academia fora fechada por 
não se considerar que seja um serviço essencial à população. Disse se deveria 
regulamentar as atividades essenciais pelos órgãos de controle. Em seguida o 
senhor Presidente da Câmara Municipal de Melgaço, Elias Sarraf Pacheco 
agradeceu a presença de todos, pedindo apoio e colaboração de toda a comunidade 
para o enfrentamento da pandemia. Depois foram sugestionadas propostas para 
amenizar e frear a pandemia, as quais foram: reformular o Decreto; chamar os 
pastores e autoridades eclesiásticas para informar sobre a situação da covid e o 
cumprimento do Decreto; disponibilizar uma lancha para atender a busca ativa, 
medicando de forma preventiva a covid nas regiões do Município; paralização das 
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escolas Municipais com retorno a partir de 11 de maio; qualquer funcionário da 
educação que testar positivo, as aulas paralisam naquela escola; em parceria da 
secretaria de educação, com a secretaria de saúde, testar o professor antes de ir ao 
interior; punir os funcionários que infringirem as regras e decretos no que tange a 
covid; montar o planejamento de atendimento ao público do Banpará, para 
repassar ao Município sobre o atendimento no banco, atender as normas do 
decreto Municipal; a participação do Decreto sobre as regulamentações da covid 
no Município, com a participação de técnicos que entendam do caso; rever o 
Decreto em todos os setores como atividades essências e não essenciais; controle 
do fluxo de pessoas nas praças, principalmente nos finais de semana; uso 
obrigatório de máscaras e álcool em gel em todas as Igrejas do Município. A 
seguir como nada mais constasse, o senhor Presidente declarou a mesma 
encerrada. Foi lavrada a presente ata, que após ser lida e aprovada pela Plenária, 
foi assinada pelos membros da Mesa e por quem de direito. Plenário Francisco 
Mamede, em 27 de abril de dois mil e vinte e um.  

 
Elias Sarraf Pacheco  

 Presidente 
 

Wanderson Alves Pinheiro           
1º Secretário 

 
Carlos Diniz Miranda Costa        

2º Secretário 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


