Gabinete de Crise Decreto Executivo nº 2941/2020
ATA N°07

Encontram-se presentes, grupo de comerciantes, representado pelo Sr.
Rafael, na oportunidade pela Procuradoria-Geral do Município o Sr.Dr. Kaio
Murilo Jaques Pereira Neves, Secretário Municipal de Administração, o Sr. Alex
Luís Barbosa Colombes Reinarte dos Santos, o Diretor do Departamento de
Educação, o Sr. Joel Agostinho, o Administrador do Centro Social Marista Ir.
Panini, o Sr. Mauro Lovato, o Diretor Municipal de Tributos, o Sr. Thiago Branco
Nogueira, a Secretária Municipal de Ação Social, da Criança, do Adolescente e
Assuntos da Família, a Sra. Carla Sarubbi, representante da Igreja Adventista o
Sr. Pastor Cesar Miranda, o Secretário Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, o Sr. Ivair Barbosa Colombes, a Secretária
Municipal de Saúde, a Sra. Nilza Ferreira Rederde, a Diretora do Hospital
Regional de Guaraqueçaba, a Sra. Keila Rodrigues Barreto Barcelos, o
representante da Igreja Católica, o Sr. Pe. Natal, o Vice-Prefeito de
Guaraqueçaba, o Sr. José Teófilo Vidal Lopes, o Excelentíssimo Sr. Hayssan
Colombes Zahoui, Prefeito Municipal de Guaraqueçaba, o Controlador Interno
do Município, o Sr. Silvio Caldo de Miranda, o Presidente da Colônia de
Pescadores de Guaraqueçaba o Sr. Armindo Ferreira e demais convidados.
Encontram-se ausentes o membros do Gabinete de Crise, Polícia Militar
Ambiental de Guaraqueçaba, 9º Batalhão de Polícia Militar de Guaraqueçaba,
Câmara Municipal de Guaraqueçaba, Representante das Igrejas Evangélicas de
Guaraqueçaba.
Dando-se início a leitura a Ata anterior aos presentes, o qual não sofreu
retificações e assuntos complementares, os membros deste Gabinete de Crise,
por fim, aprovam a respectiva Ata.
Os presentes, se reúnem hoje 06/04/2020 (seis de abril de dois mil vinte),
no Centro Social Marista Ir. Panini, às 16:00 horas, na cidade de Guaraqueçaba,
Estado do Paraná, para a 7º reunião do Gabinete de Crise de Enfrentamento ao
novo coronavírus o Covid-19. O Sr. Prefeito deu início a reunião agradecendo a
presença de todos, e solicita a palavra da Secretária Municipal de Saúde, afim
de informar o balanço atualizado do Covid-19 no Município, na oportunidade a
Secretária Municipal de Saúde, informa que trás boas notícias, afirmando que
não temos novos casos suspeitos, e os que foram já encontram-se descartados
para o Covid-19, 3 (três) pacientes já receberam alta na data de hoje, e os 12
(doze) suspeitos na região do Tagaçaba, não apresentam mais os sintomas do
novo coronavírus, mas irão ficar em observação por mais 2 (dois) dias.
A Secretária Municipal de Saúde, complementa sua palavra, e relata a
questão da “invasão” de não moradores nas Ilhas de Superagui, Ilha Rasa e
Almeida, vem aumentando gradativamente e que um táxi náutico local de uma
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destas comunidades, já foi identificado e cobra ao órgão competente da
Prefeitura de Guaraqueçaba uma autuação ao proprietário da embarcação, e
possível sanção devido ao descumprimento do Decreto Executivo vigente. E
reforça que a equipe da Secretaria Municipal de Saúde está trabalhando de
forma incisiva nas comunidades insulares do município, afim de amenizar a ida
de turistas. Na mesma linha o Controlador Interno do Município, informa aos
presentes, que na comunidade de Ilha das Peças, também está ocorrendo
transportes coletivo de passageiros intermunicipal, o qual deliberado e votado
por este Gabinete de Crise, encontra-se suspenso até o presente momento,
abordado pelo Sr. Prefeito sobre a identificação do proprietário da embarcação
o mesmo Controlador Interno, diz ter conhecimento do mesmo, e que irá fornecer
as informações posteriormente.
O Sr. Prefeito, retoma a pauta da reunião, referente abertura do comércio
local, salienta que a novo Decreto já está pronto, e que atende as normas de
vigilância em saúde do Governo do Estado, quanto do Ministério da Saúde, e
solicita ao advogado do município, o esclarecimento e leitura aos presentes, o
Sr. Advogado Município, ressalta que já esclareceu dúvidas em encontro anterior
aos presentes comerciantes, e apresente em forma de minuta o Decreto a ser
apreciado e votado posteriormente. Após a leitura do novo Decreto, realizado
pelo advogado do Município, a Secretária Municipal de Saúde, solicita que o
mesmo sofra alteração, no que diz respeito a faixa etária de risco entre crianças,
para que conste de 1-12 anos de idade e não somente a 1 ano de idade, que
menciona o referido Decreto, mantendo as precauções e cuidados a este
público. O Diretor do Departamento de Tributos, complementa com a
recomendação aos comerciantes, de primeiramente evitar de atender na faixa
etária de risco, e que abordagem a eles deverá ser informativa, no sentido de
perguntar se tem algum familiar que possa realizar estas atividades, mantendose em casa idosos e crianças acompanhadas.
O Sr. Prefeito afim de dar prosseguimento da reunião, solicita a Secretária
de Ação Social, da Criança, do Adolescentes e assuntos da Família, explanasse
aos presente as medidas que estão sendo tomadas em sua pasta administrativa
ao enfrentamento ao Covid-19, a mesma informa aos presentes, que na
observância, o consumo dos alimentos em geral aumentou significativamente
nos lares guaraqueçabonos, devido ao isolamento social, desta forma, manter o
equilíbrio de consumo dessas famílias, a Secretaria noticia aos presentes, que
iniciou processo de licitação para compra de cestas básicas, para as pessoas
não se enquadram em programas sociais do Governo, mas que por
consequência do novo coronavírus, encontram-se em estado de vulnerabilidade,
a mesma finaliza, que o referido pedido já se encontra no Departamento de
Compras e licitação, solicita a agilidade do processo e menciona que escolheu
a modalidade de licitação de registro preço, devido a reestruturação e controle
orçamentário, já que não é sabido, como o país institucionalmente vai se
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comportar futuramente, referente ao Covid-19, na forma de complementação, a
Secretária Municipal de Saúde, solicita perante a mesa a forma e elaboração de
um processo de licitação da mesma forma, compra de gêneros alimentícios para
atender os pacientes portadores de tuberculose, doenças renais entre outros. O
Advogado do município, sinaliza positivamente a viabilidade do respectivo
processo licitatório, o Sr. Prefeito por sua vez, solicita a Secretária Municipal de
Saúde, que apresente um relatório contendo os dados e forma de aplicação,
para os pacientes que possam ser atendidos pelo tal pedido, para que
posteriormente a mesa do Gabinete de Crise tome ciência e delibere.
O Sr. Prefeito, amplia a questão ao demais presente, para que surja novas
ideias e sugestões, no que diz respeito no atendimento as pessoas em estado
de vulnerabilidade, o Sr. Vice-Prefeito destaca a notícia, do coronovoucher,
programa do Governo do Estado, que irá contemplar os paraenses, no valor de
R$ 50,00 reais, para gastos em alimentação em estabelecimentos credenciados
do Governo.
O Sr. Prefeito, retoma a reunião, convidando o Presidente da Colônia de
Pescadores, a se pronunciar sobre os trabalhos realizados aos pescadores em
tempo de isolamento sócia. O mesmo presidente cumprimenta a todos, e
destaca que pescadores estão passando dificuldade em vender seus peixes,
desencadeando então, outros fatores sociais, como que em alguns a falta de
mantimentos em suas residências, a Secretária de Ação social, da Criança, do
adolescente e Assuntos da Família, solicita acesso a estes dados mencionados
pelo presidente, afim de auxiliar no atendimento destes pescadores, por sua vez
o Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, destaca a
importância da solicitação dos dados da Colônia de Pescadores requerido pela
Secretária, afim de cruzar informações no cadastro do Programa do Executivo
Municipal “Cultivando Maré Boa” voltado as mulheres dos pescadores, da
limpeza nas comunidades insulares do município. Reforça também que após os
cruzamento de dados, saberemos com exatidão quais pescadores estão
passando por necessidades básicas e finaliza. Retomando, o Sr. Presidente da
Colônia de Pescadores, informa que os atendimentos a campo realizado na
comunidade de Ilhas das Peças, foi produtiva e agradeceu o apoio da Prefeitura
de Guaraqueçaba, para complementar, o Sr. Prefeito relembrou que foi o
Gabinete de Crise que deliberou e aprovou, a solicitação feita pela colônia de
pescadores, assim hoje é possível levar a colônia de pescadores até a
comunidade, evitando a vinda e aglomeração de mais pessoas na sede, só foi
possível, com o diálogo e deliberação deste Gabinete de Crise, disse ele...
O Sr. Prefeito, na oportunidade, convida a Diretora do Hospital Regional
de Guaraqueçaba, para que informe aos presentes as medidas que estão sendo
tomadas para o enfrentamento ao Covid-19. A mesma Diretora cumprimenta a
todos, e afirma que o Hospital Regional de Guaraqueçaba, sofreu alterações em
sua infraestrutura, dividindo-se o prédio do hospital em duas alas, um para o
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suprir a demanda de atendimento local, e outra para possíveis pessoas que
possam ser infectadas pelo Covid-19, como a criação de duas recepções para
ambas, afim de que outros pacientes não tenha contato direto uns aos outros.
Informou também o treinamento contínuo dos servidores ao enfretamento ao
Covid-19, como manuseio correto de epi´s e orientado diariamente os servidores
sobre os procedimentos de prevenção contra o coronavírus, destacou aos
presentes que o caso a um servidor do hospital acerca do Covid-19, foi
descartado através de exames laboratoriais, que seu estoque de epís consta em
estado estável, com estimativa de uso de até 60 (sessenta) dias e finalizou com
o recebimento de doações recebidas pelo Município de Bombinhas-SC, a
Secretária Municipal de Saúde, complementa não tem previsão de entrega de
epi’ por parte de Secretaria de Estado da Saúde, que a Secretaria realizou as
compras de epi´s, mas está se deparando com a dificuldade de entrega por parte
dos fornecedores e encontra-se com o estoque baixo destes materiais, finalizou
informando a todos com a chega de mais um médico na data de amanhã pelo
Programa do Governo Federal “Mais médicos”.
Com a palavra o Sr. Controlador Interno do Munícipio, pede que o
representante do Supermercado de maior rotatividade de pessoas na cidade,
respondesse a todos sobre as medidas sanitárias de atendimento aos clientes
estão sendo tomadas, o mesmo representante, responde que sim, estão sendo
tomadas as medidas estipuladas pela vigilância sanitária, como a higienização
de carrinhos e cestas do supermercado, delimitando 3 (três) metros de
distanciamento de clientes entre as filas dos caixas, e o uso de máscaras e luvas
por seus colaboradores.
O Diretor de Educação, com a palavra informa que os kit’s de merenda
escolar foram entregues nesta data, na região do Tagaçaba e Serra Negra, e
acredita que nesta semana, todos as demais comunidades, incluindo a sede,
terá seu fornecimento concluído, o Sr. Prefeito reforça que foi este Gabinete de
Crise que deliberou e voto pela aprovação do fornecimento destes kit´s, e que
hoje os alunos da rede municipal de ensino estão contemplado, e destaca a
importância deste comitê.
O Sr. Prefeito, pede atenção de todos e solicita o início da votação,
referente ao novo Decreto Executivo, que autoriza a abertura do comércio local,
e pede que o Advogado do Município ministre a votação, por sua vez, o Sr.
Advogado do Município, solicita o primeiro membro do Gabinete de Crise a
explanar seu voto. O Representante do comércio inicia a votação, agradecendo
ao Executivo, a abertura do diálogo que foi mantido desde que a matéria foi
requisitada pelos comerciantes locais, agradeceu a Procuradoria-Geral do
Município pela elaboração do no Decreto, e vota favorável pela abertura do
comércio local, com ressalvas de restrições no atendimento. Dando
prosseguimento a Secretária Municipal de Saúde, reforça o cumprimento de
todas as medidas e recomendações sanitárias trazidas no novo Decreto, que o
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eventual descumprimento de tais medidas, resultará na revogação imediata do
respectivo, e de acordo com as medidas de prevenção e restrições do Governo
do Estado e Ministério da Saúde anexado ao novo Decreto, vota favorável a
abertura do comércio local, o próximo a votar é o Hospital Regional de
Guaraqueçaba e vota favorável a abertura do comércio local, o Grupo Marista
Centro Social Ir. Panini de Guaraqueçaba, vota favorável a abertura do comércio
local, a Igreja Adventista de Guaraqueçaba, segue sua votação no sentido
favorável da abertura do comércio local, seguindo na mesma linha, votam
favorável a abertura do comércio local a Igreja Católica de Guaraqueçaba, a
Secretaria de Ação Social, da Criança, do Adolescente e Assuntos da Família, A
Secretária Municipal de Finanças, a Secretária Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, a Secretária Municipal de Administração, a
Secretaria Municipal de Educação, a Procuradoria-Geral do Município e o
Prefeito Municipal de Guaraqueçaba, e finaliza o avanço da abertura de
conversação com os comerciantes, elencou a responsabilidade de todos no
momento da abertura do comércio, no que diz respeito ao devido atendimento
que ira ser realizado aos munícipes, o aumento na fiscalização, e atentou por
ventura o descontrole referente as restrições impostas aumentem, irá no uso de
suas atribuições revogar o novo Decreto. O Sr. Advogado do Município retoma
a votação, informa o quórum resultou favorável, e informou que por unanimidade
dos votos, ficou aprovado a abertura do comércio local em novo Decreto, que
será publicado na data de amanhã.
O Sr. Prefeito, retoma a palavra agradecendo as inúmeras ideias e
sugestões geradas na data de hoje, encerra a reunião, e convida a todos para o
próximo encontro a ser realizado na data de 08/04/2020, neste mesmo horário e
local.
Guaraqueçaba, 06 de Abril de 2020.

