REUNIÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19
Aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte foi realizada a primeira reunião da
Comissão Municipal de Gerenciamento da Pandemia da Covid-19 do Município de Itaboraí.
Estiveram presentes: Secretário Municipal de Educação, Cultura e Turismo Professor Osório de
Souza, Chefe de Governo Dr Silvio Cícero, Coordenadora da Coordenação de Gestão de
Pessoas - CGP Professora Jorzélia, representante do Sindicato dos Profissionais da Educação de
Itaboraí - SEPE Professor Demerval, representante da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social Coordenadora e Assistente Social Ana Paula, Subsecretária de
Programas e Projetos Célia Regina, representantes do Conselho Municipal de Educação – CME
Supervisora Kátia e Professora Érika Félix, Subsecretária de Gestão e Ensino Professora Lúcia
Helena, representante da Secretaria Municipal de Saúde – SMS do Programa Saúde na Escola –
PSE Enfermeiro Fernando Lomes, representante do PSE da Educação Enfermeira Ana Lúcia
Reboredo, Coordenadora de Planejamento e Prestação de Contas Professora Rosani Ramalho,
Diretor do CIEP 452 Brizolão – E. Mz. Joaquim Pedro Professor Marcos André e Diretor da E.
Mz. Onze de Junho Professor Gilson Leite. O Secretário Osório, presidente da Comissão
Municipal, iniciou a reunião com a proposta de apresentação dos presentes, o que foi aceito
por todos e realizado. O Secretário Osório deu continuidade falando da necessidade da
constituição da Comissão Municipal sinalizada e orientada em diversos documentos expedidos
por Instituições como a UNDIME, o CONSED, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro,
a FIOCRUZ, dentre outros. O Secretário Osório relatou um histórico sobre o período
pandêmico, desde o seu início até os dias atuais, mostrando as dificuldades encontradas e as
ações realizadas pela SECTUR a fim de atender o maior número de alunos possíveis, além das
reuniões pautadas sobre a pandemia da Covid-19 com a Dra. Marcele Navega, Promotora do
MP, onde a mesma também solicitou o cumprimento das orientações dos documentos citados
acima, incluindo a criação da Comissão Municipal de Gerenciamento da Pandemia da Covid-19.
O Enfermeiro Fernando colaborou falando sobre um trabalho da FIOCRUZ que foi embaseado
em três questões: 1 – Existe indício de controle da pandemia? 2 – O SUS tem capacidade para
atender uma segunda onda de Covid-19? 3 – O Sistema de Vigilância em Saúde têm condições
de fazer o monitoramento de todos os casos de Covid-19? Com essas questões o Enfermeiro
Fernando levou a comissão a reflexões de situações futuras que podem ocorrer em Itaboraí. O
profissional também relatou a sua experiência no enfrentamento à Covid-19 nos
equipamentos de saúde em que trabalha, citando as sequelas da doença que estão sendo
observadas em curto prazo e a preocupação das que poderão surgir em longo prazo. A
Professora Érika Félix enfatizou sobre a importância da utilização das orientações da UNDIME
na construção do documento Protocolo de retorno as aulas presenciais. O Secretário Osório
falou que a Secretaria Municipal de Saúde precisará fazer uma análise das localidades do
município para construção do Protocolo de retorno das aulas presenciais. A Coordenadora
Rosani sugeriu que a Plataforma DIGITA seja um veículo de comunicação para o
desenvolvimento de projetos de conscientização sobre a prevenção da Covid-19. O Secretário
Osório chamou atenção para os recursos recebidos a serem utilizados na organização das
escolas municipais. Também para pensarmos o pedagógico neste momento, assim como o
retorno das atividades escolares presenciais. Questionou sobre como vamos interferir na
questão dos conteúdos básicos. O Secretário Osório também falou sobre o recurso do
Governo Federal para o PSE e que a Comissão Municipal precisará solicitar a Secretaria

Municipal de Saúde que use este recurso nas ações de prevenção à Covid-19 nas escolas. A
Subsecretária Célia falou sobre as ações intersetoriais entre a educação, a saúde e a assistência
social. A enfermeira Ana Reboredo deu um depoimento sobre as consequências da Covid-19.
Falou sobre uma visita na E. M. Arquimedes de Andrade e a sua participação durante uma
reunião da Comissão Escolar, onde foram tratados assuntos sobre Gerenciamento da
Pandemia da Covid-19 nesta unidade. A enfermeira Ana Reboredo também enfatizou a
importância da atuação da equipe de psicólogos da rede municipal de ensino no atendimento
aos profissionais da Educação, pois muitos estão apresentando Síndrome do Pânico e traumas
decorrentes de sequelas da doença Covid-19. O enfermeiro Fernando relatou sobre uma
reportagem de uma pesquisa da Faculdade Federal do Ceará sobre a planta Sisal que pode ser
usada como inseticida contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor de várias doenças, como
a Dengue, a Zika, a Chikunguynha e a Febre Amarela. O diretor Marcos André ressaltou que
falta orientação sobre o uso do recurso enviado pelo Governo Federal às escolas para serem
utilizados nas ações de prevenção à Covid-19. Lembrou também sobre a saúde dos
profissionais da educação, e em especial, dos diretores. Falou: “O gestor adoecido, adoece sua
equipe. O gestor está perdido.” Solicitou que se desconstrua a expectativa de retorno das
aulas presenciais no grupo de diretores da SEME. Sugeriu que seja feito um documento a fim
de materializar o “papel” da Comissão Municipal. O diretor Gilson Leite lembrou que o Parecer
nº 11/2020 do Conselho Nacional de Educação – CNE orienta o término do ano letivo de 2020
com aulas virtuais. Relatou sobre a experiência de sua escola – E. Mz. Onze de Junho, onde
está usando a plataforma DIGITA, além de grupos de whatsapp, ligações telefônicas, entrega
de materiais impressos para os alunos e solicitando busca ativa aos alunos infrequentes nas
atividades escolares remotas pelos funcionários de sua unidade. Sugeriu aos presentes que
sejam realizados treinamentos para os profissionais de apoio sobre higienização, cuidados com
a saúde, desconstrução da ansiedade do retorno das aulas presenciais. Citou uma reportagem
realizada no Ceará sobre as sequelas do Covid-19 em crianças, como doença no fígado, etc.
Também enfatizou o cuidado sobre a questão emocional do professor. O Secretário Osório
enfatizou que o retorno das aulas de forma segura acontecerá apenas com a vacinação de
todos os alunos, de forma clara que, somente quando a vacina contra Covid-19 tiver sido
produzida, testada e autorizada. Levou ao grupo a pensar sobre esse momento com a seguinte
frase: “Como queremos a nova escola?” A presidente do CME Kátia solicitou que as próximas
reuniões sejam remotas. Ratificou a “fala” de Demerval (SEPE) sobre as reuniões remotas.
Lembrou que o Ministério Público havia estipulado o prazo até o dia 27/07 para uma
devolutiva sobre a criação da Comissão Municipal de Gerenciamento da Pandemia da Covid19. Salientou a importância da leitura das orientações da UNDIME, da CONSED, da FIOCRUZ e
do Governo do Estado, por todos os componentes da Comissão Municipal. A Subsecretária
Lúcia Helena enfatizou que a montagem das comissões escolares é uma forma de “voz” às
escolas na construção do Protocolo. O Secretário Osório falou que precisamos criar um
ambiente para o retorno das aulas, não o retorno das aulas presenciais, lembrando a
experiência do diretor Gilson Leite, que fez a busca ativa de seus alunos, garantindo que todos
os seus alunos tenham acesso às aulas remotas. A assistente social Ana Paula ressaltou sobre a
falha na comunicação entre as Secretarias e setores de trabalho afins. Foi padronizado pela
SEMDS o protocolo do atendimento aos usuários sobre a distribuição das cestas básicas. Será
inserido no protocolo de devolutiva para os CRAS, a solicitação de ajudarem na informação
sobre o retorno das aulas. Foi informado que na SEMDS também existem muitos casos de

funcionários com problemas de Saúde Mental e de Covid-19. Foi informado ainda que o CRAS
ainda está fazendo o cadastramento do CAD Único, de forma presencial ou remota. Enfatizou
sobre a importância de fomentar a questão da construção do protocolo de retorno às aulas
presenciais, falando a mesma linguagem em todos os setores (Educação, Saúde e Assistência
Social). O Secretário Osório finalizou a reunião da Comissão Municipal listando as ações
necessárias: criação de um grupo de whatsapp da Comissão Municipal, leitura dos documentos
da UNIDME, CONSED, FIOCRUZ e Governo do Estado pelos componentes da Comissão
Municipal, avaliação dos relatórios enviados pelas escolas para o email da Comissão Municipal,
Construção do Protocolo de retorno às aulas presenciais. A próxima reunião será presencial,
no dia 20/08 (5ª feira), de 10 as 12 horas.

OBS.: A presente ata encontra-se devidamente assinada e registrada em Livro próprio
armazenado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo.

