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ATA DA 7ª REUNIÃO OFICIAL DO COMITÊ DE ENFRENTAMENTO – COVID-19, PARA
DELIBERAÇÃO DAS AÇÕES PERANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS.
Aos 07 dias do mês de Julho de 2.020, às 10h30, reuniram-se os membros do Comitê de
enfrentamento ao Covid-19 no gabinete da prefeita. Os membros cujos nomes constam na lista
de presença em anexo, reuniram-se com a finalidade de debater sobre as novas medidas de
enfrentamento ao coronavírus. Todas as decisões que serão listadas foram acordadas por
todos os presentes. O Secretário de negócios jurídicos iniciou a reunião apresentando os
ofícios no qual, Padres e Pastores, solicitam a reabertura dos templos e igrejas. O comitê
aprovou a reabertura desde que sejam observadas todas as normas de segurança, bem como
a participação de apenas 30% da capacidade total da igreja. Também foi aprovado que não
haverá limite na quantidade de celebrações religiosas a serem celebradas e nem no tempo de
duração. O Secretário de saúde ficou responsável por reunir os médicos para uma reunião a
fim de firmar o protocolo hospitalar e domiciliar, protocolo medicamentoso, bem como o
protocolo de testagem para os casos suspeitos e confirmados de COVID-19. Por fim, todos os
presentes aprovaram a criação da Central COVID-19, no qual será um local destinado somente
para a testagem de casos. Para isso, terá uma equipe voltada exclusivamente para realização
deste serviço. Não mais havendo quem quisesse fazer uso da palavra, decidiu-se pelo
encerramento da pauta dos trabalhos, do que para constar, eu, Chrislaine Aguiar, Assessora
Administrativa – Imprensa, lavrei a presente ata, que segue acompanhada da lista de presença
para que surta os efeitos legais esperados.
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