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ATA DA REUNIÃO DA EQUIPE DE MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO 

DO CORONAVÍRUS DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES – 20/04/2020 

Às nove horas e vinte minutos do dia vinte do mês de abril do ano de dois e 

vinte, reuniram-se na Sala da Secretária Municipal de Saúde a equipe de 

monitoramento e enfrentamento do Coronavírus do município de Sooretama. 

Além dos membros, a reunião foi acompanhada pelo Procurador Oziel Nogueira 

de Almeida. O intuito da reunião foi estudar e analisar o Decreto Estadual nº 

4636-R de 19/04/2020 sobre as novas medidas a serem adotadas com a 

abertura do comércio. O governador Renato Casagrande classificou os 

municípios com níveis de riscos de acordo com a quantidade de casos 

confirmados de cada um. O município de Sooretama se classificou como risco 

baixo, mas as ações de prevenção continuam. A palavra foi dada ao Doutor 

Oziel sobre como seria feito no nosso município, e o mesmo informou que o 

Prefeito iria seguir o decreto do estado, mas faríamos ações especificas para o 

nosso município. Diante das medidas mencionadas no decreto estadual, 

algumas sugestões foram ditas pela equipe, assim segue: - continuar o trabalho 

da vigilância sanitária com o apoio da secretaria de tributos e Procon fazendo as 

abordagens nos comércios; - oficializar as empresas de transporte público 

coletivo quanto à higienização dos ônibus na ida e na volta de cada viagem; - 

fazer um trabalho de conscientização a população durante a semana com 

contribuição das agentes de saúde, sendo uma abordagem em pontos de maior 

aglomeração (rua principal, feira livre, casa lotérica, bancos em farmácias, etc.) 

com tendas, sendo intensificado nos sábados com carro de som passando pelo 

centro e bairros e finalizando no interior; - classificar como alerta os locais de 

maior aglomeração para que a população fique ciente dos riscos, sendo esse 

sinal de alerta na cor verde quando estivesse tranquilo, amarelo como alerta no 

intuito de evitar aglomerações e vermelho como locais de risco total de 

aglomeração de pessoas. Essa alerta será divulgada no site da prefeitura e 

redes sociais oficiais para que a população fique atenta aos riscos ao sair de 

casa. Os níveis de riscos de cada município é de acordo com o comportamento 

de cada munícipe, sendo que a medida que tivermos mais casos confirmados o 

estado vai classificando o município com outros níveis. Vale ressaltar que a 

Vigilância junto com a equipe de monitoramento já vem trabalhando 

incansavelmente desde o inicio da pandemia, monitorando e auxiliando com 

informações a população e pacientes suspeitos do Covid-19. Na Portaria da 

SESA nº 068-R, de 19 de abril de 2020, o Secretário Nésio Fernandes orienta os 

municípios classificados como risco baixo quanto a prevenção, e como medidas 

sociais a secretaria municipal de saúde disponibilizará máscaras para os 

profissionais de saúde, pessoas do grupo de risco e de vulnerabilidade. Foi feito 

uma exposição de todas as ações que a secretaria de saúde vem executando 

nesse período de pandemia e foi sugerido fazer um vídeo com os profissionais 

da saúde que vem trabalhando incansavelmente em prol da população 

sooretamense. Sem mais para o momento a reunião encerrou as onze horas.  


