
ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA - 2021 DO COMITÊ DE PREVENÇÃO E 
ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS – COVID-19 DO MUNICÍPIO JUCURUTU-RN 
 
Aos vinte dias do mês de abril de 2021, de forma remota, através do link informado, às 
14:20h/m, o Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus – COVID-19, 
designados pelo Decreto nº 1.281 de 19 de janeiro de 2021, do Exmo. Senhor Prefeito Iogo 
Nielson de Queiroz e Silva, reuniu-se para a sétima reunião ordinária 2021, com as 
presenças confirmadas dos membros: Mirelli Antunes de Medeiros – Presidente; Sebastião 
Helmano Augusto de Souza – Secretário; Deise Lopes – Secretária Municipal do Gabinete 
Civil; Sandra Azevedo de Queiroz – Secretária Municipal de Saúde; Maria Ioneide da Silva 
– Secretária Municipal de Assistência Social; Maria Da Guia Cruz – Secretária  Municipal 
de Educação; Micarla Duarte de Lima – Diretora Administrativa do HMTLQS; Rômulo Ivo 
de Almeida – vereador, representante da Câmara Municipal;  Pr. Gabriel Alexsandro dos 
Santos - Presidente do Conselho Municipal de Saúde. Havendo quorum legal, inicialmente 
foram lidas e aprovadas as atas da quinta e da sexta reunião. A Senhora Presidente deu as 
boas vindas ao novo membro do Comitê – representante do Conselho Municipal de Saúde, 
o Reverendo Pr. Gabriel Alexsandro dos Santos. Em seguida, passou a palavra a Lidja 
Kalline dos Santos para apresentação dos dados epidemiológicos referente as duas últimas 
semanas no âmbito local. Com os indicadores classificando o município em área de risco, 
esclareceu aos membros presentes sobre os ESCOREs (1,2,3,4,5) como sendo a forma de 
avaliação para balizar marcadores de classificação. Explanou também sobre os números 
de casos e óbitos, nas comunidades de Jânuncio Afonso(Barra de Santana) e Boi Selado, 
os quais motivaram várias ações nas comunidades, em particular na do Distrito de Januncio 
Afonso; das iniciativas da própria comunidade em restringir o acesso à comunidade apenas 
aos  moradores daquele Distrito, como forma de barrar a transmissão do vírus. Informou 
ainda que, outras medidas foram adotadas pela SMS, em parceria com a Polícia Militar, 
comunidade e a participação dos ACC e Vigilância Sanitária. Informou ainda da visita 
técnica da equipe SESAP e da SMS-Jucurutu, ao canteiro de obras da barragem Oiticica. 
Após as informações   apresentadas pelos representantes da Secretaria de Saúde, foi 
abordada a necessidade de atenção a comunidade de Serra de João do Vale, local de 
considerável fluxo de visitantes nos fins de semana, ocasionando aglomerações, ficando 
as providências a cargo de planejamento da SMS. Ainda em pauta, a questão da Unidade 
COVID-19, a Secretária de Saúde, Sandra Queiroz informou que todas as medidas estavam 
sendo adotadas, em caráter emergencial. Foi reiterada, a urgente necessidade do Plano de 
Contingência do Município. Igualmente, os membros pediram mais divulgação de 
informações referente a situação da pandemia no município, a programas de rádios 
voltados para promoção de educação e saúde – COVID-19. A Secretária de Assistência 
Social Sra. Maria Ioneide, informou que já havia acertos no sentido da cessão de um 
servidor com esse perfil,  lotado na Secretaria de Educação para ser remanejado para 
Secretaria de Saúde, pendente dos procedimentos administrativos habituais. Na ocasião a 
Secretária de Educação, Maria da Guia, ratificou a informação. Encaminhamentos foram 
feitos como recomendação: 1) promoção de informações a população, através da rádio 
local, redes sociais, entre outros; 2) pedido de aumento de doses de vacinas para o 
município, em razão do quadro atual; 3) urgência na implantação da Unidade COVID-19. 
Não havendo nada mais a tratar foram encerrados os trabalhos e eu, Sebastião Helmano 
Augusto de Souza, lavrei a presente Ata que depois de lida e aprovada foi assinada por 
todos os presentes. 


