
 

 

PARECER DA COMISSÃO ESPECIAL COVID 19. 

COM RELAÇÃO AOS FATOS ATÉ AGORA DISCUTIDOS ENTRE SEUS MEMBROS, 

AUTORIDADE DE SAÚDE E SINDICADO. 

Essa Comissão, instalada em 01 de fevereiro de 2.021, após inúmeras reuniões entre seus 

membros, reuniões com Autoridades da Saúde do Município, Sindicato, apreciação de normas 

emitidas pelo Governo do Estado, Ministério da Saúde, OMS, opinião de vários especialistas 

emitidos pelos órgãos de impressa, manifestações nas redes sociais, contado direto e individual com 

os Vereadores Câmara Municipal de Mateus Leme e ainda: 

 

-Considerando a evolução e o descontrole da pandemia COVID 19, em nosso País; 

-Considerando a que a situação do País foi citada na reunião da Diretoria da OMS, em  05 de março, 

onde foi dito que o Brasil, em razão das variantes aqui detectadas, da vacinação lenta, da falta de 

controle da doença, número de infectados, caos no sistema de saúde, hoje é uma ameaça à 

“América Latina e ao Mundo”; 

-Considerando que o Município de Mateus Leme, pertence a regiões onde o aumento da doença é 

grave, além de ser cortado por rodovias de muito movimento com fluxo de veículos com transporte 

de mercadorias, vindas de todas as regiões, inclusive Triângulo Mineiro; 

-Que o Município recebe inúmeras pessoas nos fins de semana, em razão de serem proprietários de 

pequenos, médios e grandes sítios e que tais pessoas, de várias regiões do Estado, circulam pelos 

comércios da Cidade, dos Distritos e Povoados; 

-Considerando que o sistema de saúde do município, não oferece condições para tratamento de 

pacientes graves afetados pela COVID, vez que não temos CTI e que os Municípios vizinhos que 

disponibilizam tal atendimento, inclusive a Belo Horizonte, estão à beira do caos e 

Que o Governo do Estado colocou o Estado de Minas Gerais na onda Vermelha; 

--Considerando que precisamos preservar as atividades econômicas para não haver um colapso na 

saúde financeira dos nossos comerciantes, a maioria pequenos comerciantes; 

-Considerando que medidas urgentes têm que ser tomadas pelo Município de Mateus Leme, com o 

fim de evitar a propagação da doença em nosso território com transmissão sem controle, levando ao 

caos nosso sistema de saúde e óbitos; 

 -Considerando que existem normas da OMS, Ministério da Saúde sobre funcionamento das 

atividades econômicas, reuniões presenciais e plano de vacinação, 

 

 



 

 

É DE PARECER 

 

1)- DA PUBLICIDADE DAS INFORMAÇÕES SOBRE A SITUAÇÃO DA COVID EM NOSSO 

MUNICÍPIO 

 

A)- Expedição semanal do Boletim sobre a situação da doença no Município, oficialmente, pela 

Secretaria Municipal de Saúde,  de fácil compreensão dos leigos, na forma editada em 25 de janeiro 

de 2.021, com ampla divulgação, remetendo cópia à Câmara Municipal e/ou Vereadores 

2)- Que do Boletim SEMANAL conste todos os exames feitos/NOTIFICADOS pelos laboratórios do 

Município, e não somente laboratório municipal/FUNEB. 

3)-  Colocar á disposição da população um Telefone específico para tratar de assuntos relacionados 

à COVID. 

 

2)-FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 

 

a) DO COMÉRCIO NO MUNICÍPIO 

-Todos os estabelecimentos deverão limitar o número de clientes dentro de suas dependências em 

conformidade com as normas da OMS, através de laudo, individual, a ser emitido de acordo com o 

tamanho de cada estabelecimento, pelo setor competente da Prefeitura Municipal; 

-Estabelecer horário especial para atendimento do público prioritário, com ampla divulgação, 

inclusive com informações na entrada das lojas; 

-Promover a higienização de todos os equipamentos colocados à disposição dos clientes, como 

carrinhos ou cestos, após o uso pelas pessoas; 

-Obrigação de uso de álcool, em gel, antes de o cliente entrar nas dependências do comércio; 

-Medir a temperatura dos clientes; 

-Uso obrigatório de máscaras pelos funcionários e clientes; 

 

b) BARES E RESTAURANTES 

-Número de clientes e mesas, limitados em conformidade com as normas da OMS, através de laudo, 

individual, a ser emitido pelo setor competente da Prefeitura Municipal; 

-Cumprir rigorosamente o horário de abertura e fechamento em conformidade com as normas 

municipais, já editadas. 

 

c)- BANCOS, LOTERIAS E OUTROS MODOS DE ATENDIMENTO PÚBLICO 

-Deverão demarcar em suas dependências e nas imediações onde se formar filas, no chão, de forma 

visível, o distanciamento entre pessoas; 



 

-Horário de atendimento especial para o grupo de risco; 

-Somente atender clientes que estiverem de máscara; 

 

3)-DA VACINAÇÃO 

-A Prefeitura deverá fazer um cadastro de todas as pessoas que terão direito a vacinação, acima de 

60 anos e também que sejam portadoras de alguma comorbidade, exigindo de forma severa, o 

comprovante de residência; 

-Informar o número de vacinas recebidas logo após o recebimento das mesmas pelo governo do 

estado e o público alvo da vacinação; 

-Número de vacinados, o grupo a que pertencem e a existência de vacinas em estoque; 

-Informar os dados remetidos ao Ministério da Saúde, com relação ao nome e idade dos vacinados 

até a presente data e a os novos dados a partir desta data. 

 -OBS.: As informações sobre a vacinação deverão fazer parte do Boletim semanal da situação do 

COVID. 

 

 4)-DA VOLTA PRESENCIAL DAS AULAS NO MUNICÍPIO 

-Em razão das considerações aqui expostas, além do grande número de crianças infectadas pela 

COVID,  essa Comissão é de parecer que deverão continuar suspensas as aulas presenciais nas 

escolas públicas, municipais e estaduais, no Município de Mateus Leme, por um prazo não inferior a 

30 dias, a contar dessa data, quando será feita nova avaliação do controle da pandemia, em Mateus 

Leme, na região e no Estado de Minas Gerais, através de um parecer técnico emitido pela 

autoridade sanitária do Município, a ser remetido à Câmara, para apreciação dos Vereadores e 

Comunidade Escolar, bem como discutido com o SINDSERP – Sindicato dos Servidores Públicos de 

Mateus Leme, que deverão opinar sobre o assunto. Ficou também estabelecido em reunião realizada 

com o Secretário Municipal de saúde, no dia 25/02/2021, que haveria uma inspeção pelo mesmo, 

acompanhado dos vereadores, em todas as escolas, para apreciação das condições de recebimento 

de alunos, professores e profissionais da educação, respeitando assim as normas de proteção à 

vida. 

-Esta Comissão opina também que todas as medidas de segurança aqui tratadas neste dispositivo 

sejam estendidas às escolas particulares do município. 

-O SINDSERP esteve presente na reunião do dia 08/03/2021, ou seja, nesta reunião, e expôs que 

não é contra a volta às aulas presenciais, porém, desde que sejam garantidas aos alunos e 

profissionais da educação condições para o exercício de seus cargos e a segurança dos alunos. 

-Que seja garantido às famílias dos alunos, registradas no cadastro único do Governo Federal, uma 

cesta básica, durante o período da pandemia, pois com ausência presencial nas escolas os alunos 

estão privados da merenda escolar. 

 

http://faz.er/


 

 

FINALMENTE 

 

-Essa comissão recomenda que o Município deverá buscar formas da aquisição de vacinas contra a 

COVID 19 e suas variantes, através do Consórcio que está sendo formado pela Frente Nacional de 

Prefeitos ou de qualquer outra forma que entender conveniente, devendo a Câmara Municipal apoiar 

e aprovar qualquer dispositivo legal para autorizar a compra de vacinas. 

-Caberá a Prefeitura Municipal, em não havendo, a edição de normas para aplicação das medidas 

apontadas por essa Comissão bem como a fiscalização diária sobre o cumprimento das normas aqui 

relacionadas, punindo os infratores na forma da lei. 

-Distribuição de máscaras para a população e abordagem educativa a pessoas que circulem sem 

máscaras pela vias e espaços públicos. 

-Essa Comissão recomenda ao Executivo Municipal, que seja feita avaliação diária sobre a situação 

da pandemia em nosso Município e em caso de avanço, tome medidas enérgicas com o fim de 

preservar a vida da população. 

-Considerando que todas as ações no combate e controle da Pandemia do COVID 19 no Município 

cabe, por força da lei, ao Executivo Municipal, essa Comissão recomenda que a Câmara Municipal 

mantenha uma Comissão permanente para acompanhar a situação da pandemia no município de 

Mateus Leme, colaborando, de todas as formas necessárias e dentro de sua competência, nas 

ações necessárias para a proteção da vida e da saúde da população. 

-Até que 100% do público alvo seja vacinado essa Comissão recomenda medidas e campanhas para 

que haja distanciamento social e uso de mascaras, devendo os agentes públicos e todas as 

autoridades do município se empenharem nessa direção, inclusive com exemplos pessoais. 

 

Este é o nosso parecer. 

Mateus Leme, 08 de março de 2021. 


