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RELATÓRIO DA REUNIÃO DO COMITÊ DE COMBATE AO COVID-19 

No dia cinco de junho de dois mil e vinte, as dezesseis e quarenta e dois minutos, deu início a reunião 

do Comitê de Combate ao Covid-19 do Município de São Gabriel da Cachoeira, para tratar assunto 

referente ao, Enfrentamento do Covid-19, na qual estiveram presentes representantes de diversas 

instituições que compõem o Comitê, como a Prefeitura Municipal, SEMSA, Exército Brasileiro, 

FOIRN, ISA, DSEI/ARN, IFAM, Câmara Municipal e Médicos sem Fronteiras.  

O senhor Marivelton deu início a reunião e dando espaço a senhora Daniele que questionou sobre a 

reabertura do funcionamento das atividades escolares privadas;  

O Antônio Lima falou que mediante ao novo decreto que será determinado o funcionamento e os 

mesmos serão informados; 

O Secretário Fábio falou que devem sempre se basear nos dados epidemiológicos da doença no 

Município;  

O médico Franklin falou sobre as ações que estão sendo realizado quanto ao combate do Covid-19 nas 

comunidades indígenas, que muitos pacientes não querem ser evacuados para a sede devido a não 

autorização dos familiares, tendo em vista a preocupação em agravamentos; como também informou 

que sobre a previsão do ACISO junto ao Exército nas comunidades, como: Maturacá, Iauarete, Querari 

com realização de testes rápidos; e mediante ao conhecimento das lideranças dessas comunidades;  

O Senhor Auri FUNAI/CRRN falou que não concorda da entrada de profissionais nas comunidades 

que ainda não apresentam os casos positivos, como é o caso de Querari;  

O Senhor Marivelton reforçou que contra a entrada nas comunidades que não tem casos de Covid e 

assim como é recomendado tem que ter garantia que  as equipes estão realizando exames antes de viajar 

para o interior e depois não comprometer a comunidade. A comunidade tem que ser consulta e não vim 

ação pronta de cima para baixo e faz a leitura do ofício 237/2020 MPF 5°Oficio – encaminhamento e 

orientação; 

A professora Rosineide IFAM também se posicionou contra a entrada em comunidade, ressaltando que 

as comunidades querem as cestas de Alimentos e não essas ações que estão querendo ser feito e deve 

ter documentos por escrito e não verbal qual a garantia de que foram consultados.  

O senhor Marivelton falou que está claro o posicionamento sobre a situação de essas ações não precisa 

vim ninguém de Brasília nesse momento o que deve se dar é condições as equipes que já tem aqui, 

quando é para fortalecer ações sesai sempre vai contra e não quer parcerias; Após fala também a 

aquisição de geradores para as unidades hospitalares e enfermarias para não haver problemas com 

queda de energias; como aconteceu no Distrito de Iauaretê o problema com a termoelétrica;  

O senhor Walmir apresentou o documento das igrejas evangélicas com o pedido de reabertura dos 

cultos, atendendo as medidas protetivas e respeitando o distanciamento social; e os demais membros 

do comitê posicionaram que a reabertura deve seguir as regras do novo decreto; e que deve ser 

autorizado somente na sede do Município;  

Foi discutido também a liberação gradual dos horários de funcionamentos dos comércios até as 18hs, 

e com isso deve ser intensificada as fiscalizações nos comércios e no trânsito e aplicar multas;  

E mediante a discussão foi encaminhada que voltarão o funcionamento das atividades religiosas, seja 

ela católica ou evangélica, atendendo as regras de realizar até as 18hs, com distanciamento social, uso 
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de máscaras e com 30% de pessoas; e fica a critério da igreja católica se irá atender ou não; e especificar 

no decreto;  

Fica extinto o Lockdown no Município, e será aplicado novamente o toque de recolher;  

O Senhor Marivelton informou que nos próximos dias estará sendo distribuídos cestas de alimentação 

para a região do Tiquié e Waupés, e encaminhará a solicitação de apoio de logística para o exército;  

O médico Franklin reforçou que as comunidades solicitam que seja efetuado o teste rápido nas 

comunidades indígenas; para o conhecimento de todos do comitê; 

E a pauta para ser discutida na segunda feira fica sobre o retorno das atividades de tráfego aéreo 

municipal;  

  

E nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a reunião as 18hs44min e eu, Rita de Cássia Brazão 

Carvalho – Secretária Executiva da FOIRN, digitei o referido relatório de reunião e vai assinada por 

mim seguido com assinatura dos presentes em anexo. 

 

 

 

 


