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ATA DE REUNIAo Do COMITE INTERSETORIAL DE ENFRENTAMENTo A covmig Do
MUNIcfpI0 DE SA0 JOSH DE PIRANHAS
Aos 16 dias do mss de fevereiro de dois nil e vinte e urn, na sede da Prefeitura Municipal de S5o Jos6 de
Piranhas. Presentes: I. Neuma Cavalcante Figueiredo, Secretala Municipal de Satde; 2. Tiago SobraL
Secretato Municipal de Administrapao; 3. Gisely Gabriela Bezerra de Sousa, Procuradora Municipal; 4. Laiz
Medeiros, membro do Ministerio ELblico; 5. Rodolpho Cavalcante, representante da OAB0B; 6. Dimas
Ferreira, representante da CDL/S5o Jos6 de Piranhas; 7. Maria Idileide Aratjo Ferreira Dies, advogada
municipal; 8. Adigia Ferreira, coordenadora da vigilincia sanitina.
Na reuniao, Neuma Cavalcante, Secretata Municipal de Satde, expos dados atunlizados sobre a situapfro da
pandemia na cidade de Sfro Jos6 de Piranhas, que se agravou nas ultimas semanas. Ela e Tiago Sobral,
Secretino de Administrap5o, mostraram o aumento dos gastos de insumos medicos e oxigenio no Hoapital
Municipal, com a sobrecarga dos servicos de satde, ben como a lotapao do Hospital Regional de CajaLzeiras,
Pombal e Patos. Foram discutidas medidas pars tentar dirimir essa situap5o. Dimas Ferreira, rapresentante da
CDL e Laiz Medeiros, rapresentante do Ministdio Pbblico, Tiago Sobral e Neuma Cavalcante se mostraram
favordveis ao fechanento total da cidade, mantendo o funcionamento apenas de alguns servigos essenciais.
Foram favofaveis a restrig5o de horato de funcionamento para supemercados, fechamento de bancos,
1otdica, PAGFACIL, academias e outros centros esportivos, incluindo escolas de natapao, restaurantes s6
funcionario por meio de delivery e retirada ate ds 22h; Proibida a venda de bebidas alc6olicas em qualquer
situapao. Devefao ser tomadas medidas coercitivas, incluindo a aplicapao de malta e encaminhamento dos
infratores para a delegacia em caso da oconchcia de crime. Tais restri95es sefao validas ate o dia 23 de
fevereiro de 2021. Foram voto vencido Gisely Sousa e Rodolpho Cavalcante, que mencionaram a
necessidade de adotar novas medidas para viabilizar o combate a pandemia, no entanto, urn fechanento total
nfro tern o efeito esperade, notadanente porque sao necessinas medidas regionalizadas. AI6m disso, ha
quest5es que devem ser ponderadas, a fin de nfro inviabilizar completamente as atividades econ6micas na
cidade. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrade o ato, soficitou que fosse lavrada a
presente Ata, que dapof s de lida, sera por ele e pelos membros da Diretoria presentes assinada.
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