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ATA DE 20 de Abril de 2021
As onze horas e trinta minutos, na sede da Secretaria Municipal
de Saúde estiveram os representantes reunidos, Andeson Ribeiro
dos Anjos (SEMUS), Nathalia Cristinny de Oliveira Carvalho (VISA),
Gicarla Macedo de Lima (SEMEC), Magna Manuelle Ferreira Alves
(SEMAS), Lidiane Paulino Alves (Gabinete do Prefeito), e José
Roberto Cordeiro (Policia Miliar) justificou sua ausência por estar em
ocorrência. Foi implantado a central de imunização da central contra
a COVID-19, o espaço exclusivo para vacinação da COVID, para não
se misturar com o público da vacina influenza. Foi solicitado a criação
os Planos Municipais de Enfretamento a COVID na rede Municipal
de Ensino e dos Serviços da Assistência Social. Foi realizado a
testagem em massa para todos os profissionais e trabalhadores da
rede Municipal de Educação, foi informado a quem não pode
comparecer nos dias 16 e 17 da testagem, a Secretária Municipal da
saúde disponibiliza o dia 21/04/2021 das 8 às 12Hrs para realização
da coleta, será no Laboratório Municipal, os mesmos acontecem
entre parcerias de municípios e estado. Foi solicitado uma testagem
em massa nos feirantes do município dentro do programa que será
implantado, Saúde Na Feira. Aproveitamos e falamos que estamos
seguindo os decretos estadual e municipal no enfrentamento do
COVID-19, deixamos registrado os agradecemos do apoio da polícia
militar que vem fazendo a escolta das vacinas do Município de São
José de Mipibu (IURSAP) até Brejinho (Sala de Vacina), através do
programa pacto pela vida. Devido à grande quantidade de
notificações no Município, foi solicitado por este comitê o reforço da
sanitização em todos os estabelecimentos de saúde nas sextas
feiras, Foi solicitado também, a realização da pulverização nos
prédios da Assistência Social, CadUnico, CRAS I, CRAS II e CREAS,
onde ocorre uma grande quantidade de usuários em decorrência dos
programas, fica agendado para sanitização nas terças e quintas,
após as 14hrs, no centro administrativo da educação e da saúde, fica
agendado a sanitização para as segundas feiras, e continua o
suporte com o a equipe da vigilância em saúde com a organização
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dos fluxos e barreiras sanitárias nas testagens, vacinação e outros
programas sociais. Informamos que nesta data inicia a vacinação do
público acima de 65 anos com a dose 2. Em decorrência de
denúncias relacionadas a rede privada de ensino sobre o
descumprimento acordado em reunião com a secretária municipal de
Saúde e Vigilância Sanitária, esse comitê solicita um parecer da
situação educacional para esse setor, sobre o fluxo dos plantões
pedagógicos. Solicitamos que seja exposto na central de imunização
e para uma melhor transparência a relação nominal de todas as
vacinas, com primeira e segunda dose, totalizando 1,233 de
primeiras doses administradas e 472 segunda doses administradas,
até 16 de abril de 2021. Estando todos de acordo, fica agendado a
próxima reunião ordinária no dia 20 de maio de 2021 as 10hrs na
sede da Secretaria Municipal de Saúde, por se tratar de verdade,
assinamos.
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