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ATA DA REUNIÃO N. 001/2020 DO COMITÊ DE GERENCIAMENTO DE CRISE,  

instaurado pelo Decreto nº 114 de 04 de maio de 2020, realizada no dia 20 de maio 

de 2020, iniciada às 11:00 horas, virtualmente, aberta a reunião pelo Prefeito 

Municipal de Bragança Raimundo Nonato de Oliveira, passou a palavra ao Dr. Mário 

Ribeiro Junior, Secretário Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Bragança – 

Pará, para conduzir a reunião. Inicialmente o Secretário Municipal de Saúde 

cumprimentou a todos os presentes, informando que foram convidadas e se fizeram 

presentes para essa reunião, em caráter emergencial os seguintes: Prefeito 

Municipal de Bragança – Raimundo Nonato de Oliveira; Secretaria de Promoção e 

Assistência Social – Eliena Caroline Ramalho Dias; Secretaria Municipal de 

Agricultura e Pesca – Danilo César Lima Gardunho; Secretaria de Gabinete – 

Hadailton Gomes da Silva; Secretaria de Educação – Renan Freitas; Secretaria de 

Finanças – Thiago Santos Costa; Procuradoria Geral do Município –  Dra. Georgete  

Abdou Yazebek; Defesa Civil – Ubiranilson Santos de Oliveira; Guarda Municipal –  

Comandante Fabíola Regine Lima e Lima; Demutran – Paulo Adelano Gonçalves 

Siva; Vigilância Sanitária – Vinicius Reis de Oliveira; Samu – Eliezer Sampaio de 

Oliveira; Presidente da Câmara Municipal de Bragança – Renato Paiva de Oliveira; 

Defensoria Pública do Estado do Pará – Dr. Gabriel Montenegro Duarte Pereira e 

Dra. Mayana Barros Jorge João; Policia Militar – Tenente Antônio Maria Brito de 

Espindola; e Conselho Municipal de Saúde – Edelson Luiz; outros representantes 

foram convidados, dentre eles o Ministério Público, mas não compareceram. O 

Presidente da reunião informou aos presentes sobre as medidas que foram tomadas 

pela Prefeitura Municipal de Bragança e pela secretaria municipal de saúde até a 

data de hoje, visando a prevenção e evitando o aumento da disseminação do 

contágio pelo CORONAVÍRUS. Foi franqueada a palavra para que cada 

representação pudesse expor suas opiniões e sugestões. Para tanto se inscreveram 

para falar: 1) Presidente da Câmara de Vereadores de Bragança; 2) Defensoria 

Pública do Estado do Pará; 3) Secretaria de Educação; 4) Secretaria Municipal de 

agricultura e Pesca; 5) Policia Militar do Estado do Pará; 6) Secretaria de Promoção 

e Assistência Social; 7) Guarda Municipal de Bragança; 8) Conselho Municipal de 

saúde, através de seus representantes, com as seguintes ponderações 

respectivamente: 1) O Vereador Renato Paiva de Oliveira fez ponderações no que 
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se tange a saída e entrada de pescadores da cidade de Bragança, falou de 

avaliação clínica para os mesmos, testes rápidos para os pescadores e 

medicamentos; ponderou ainda sobre a coleta de lixo  na ocupação habitacional 

“Minha Casa Minha Vida”, propôs que se viabilizasse a UPA de Bragança como 

hospital de Campanha; 2) A DPE – Pará através do Dr. Gabriel Montenegro Duarte 

Pereira, parabenizou o trabalho realizado pela gestão municipal e pela secretaria de 

saúde no combate a Pandemia e  indagou quanto a distribuição da merenda escolar 

aos alunos da rede municipal de ensino. 3) Nesta oportunidade  o representante da 

secretaria municipal de educação, Marcos Renan, esclareceu as informações 

pertinentes a distribuição da merenda escolar, origem da verba para essa  finalidade 

de acordo com a legislação pertinente, o perfil de vulnerabilidade e quantitativo de 

alunos atendidos em março, abril e maio de 2020, que estão junto ao TCM-PA, MP - 

Pa e Ministério da Educação verificando a possibilidade de redirecionamento de 

verbas de outras finalidades  para a merenda escolar com o intuito de atender o 

número máximo de alunos da rede municipal pública de ensino nesse período de 

excepcionalidade; 4) o Secretário de Pesca Danilo Gardunho esclareceu seu plano 

de ação para prevenção e contenção da Pandemia – Coronavírus, medidas 

sanitárias adotadas, protocolos de entrada e saída do Pescado e pescadores, 

barreiras sanitárias, medidas de atendimento clínico dentre outros; 5) A policia Militar 

representada pelo Tenente Spindola, esclareceu o papel da PM na contenção da 

Pandemia no município de Bragança, dando o apoio ao Município no que compete a 

Polícia militar e indagou quanto a situação dos moradores de rua que não estão em 

acolhimento. 6) Nesta oportunidade fora esclarecido pela Secretária de Promoção e 

Assistência Social Eliena Ramalho o trabalho de acolhimento e cursos que vem 

sendo realizado com os moradores de rua, a forma que esse trabalho se 

desenvolve, que muitos dos moradores de rua receberam benefício emergencial do 

Governo Federal e que saíram dos abrigos, voltaram as suas cidades de origem  e  

outros resistem  em ser acolhidos ao abrigo da Prefeitura de Bragança; 7) A Guarda 

Municipal através da Comandante Fabíola, detalhou o trabalho da sua instituição no 

combate a Pandemia, fiscalização e apoio as ações legítimas da Prefeitura 

Municipal de Bragança  e suas secretarias; 8) o Conselho Municipal de Saúde, 

representado pelo Sr. Edelson Luiz, do seguimento de usuários em tal conselho, 

atualizou os dados sobre as medidas de fiscalização realizada pelo COSEM, e 
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solicitou que seja analisado com bastante cautela pelo Comitê de gerenciamento de 

crise a questão  UPA Bragança ser transformada em hospital de Campanha. Após a 

ponderações e sugestões o secretário municipal de saúde Dr. Mario Junior ajustou 

com os demais membros do comitê que as reuniões serão semanais, sempre as 

quartas –feiras, excepcionalmente podendo ser designadas para outro dia da 

semana, sempre de forme virtual e gravadas em arquivo digital. O Prefeito Municipal 

de Bragança Raimundo Nonato de Oliveira fez suas ponderações finais e agradeceu 

a presença de todos. Não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a reunião que 

lida e aprovada pelos presentes segue devidamente subscrita.  

 

 

COMITÊ DE GERENCIAMENTO DE CRISE PELA PANDEMIA DO 

CORONAVÍRUS EM BRAGANÇA 20 DE MAIO DE 2020 – 11H00 


