
Reunião do Comitê de Acompanhamento Interinstitucional para o retorno às atividades 
de ensino presenciais no município de Juiz de Fora

Presentes: Secretaria de Saúde (Ana Pimentel, Jonathan Ferreira Thomaz, Louise Cândido 
Souza, Lívia Passarella Almeida, Francisca Lúcia Werneck Lima, Anderson Luis de Almeida, 
Manuelle  Maria  Marques  Matias,  Margareth  de  Bessa  Portes,  Denicy  de  Nazaré  Pereira 
Chagas,  Jarlúcia  Antonieta  Rossoni,  Flávio  Henrique  de  Almeida  Junior),  Secretaria  de 
Educação  (Nádia  Ribas,  Luciana  Castro  Oliveira  Machado),  Secretaria  de  Comunicação 
Pública (Pedro Brasil, César de Azevedo) Procuradoria Geral do Município (Marcus Motta).
Membro convidado: Secretaria de Mobilidade Urbana (Paulo Goes).  
 
Aos treze de setembro de dois mil e vinte e um, às 17 horas, na Secretaria de Saúde de Juiz de 
Fora, reuniu-se o Comitê de Acompanhamento Interinstitucional para o retorno às atividades 
de ensino presenciais no município de Juiz de Fora. No início do encontro, o Procurador 
Geral do Município Marcus Motta deu o informe da reunião com o Ministério Público do dia  
10 de setembro. Em seguida, definiu-se a necessidade de atualização das normativas técnicas 
da Saúde, tendo em vista a atualização do Protocolo Sanitário de Retomada das Aulas do 
governo  do  estado  publicado  em 10  de  setembro.  Também discutiu-se  a  necessidade  de 
atualização dos critérios relativos ao Monitoramento da Covid-19, mediante publicação de 
Nota Técnica. Foi colocada em pauta a questão do transporte escolar por um representante da 
Secretaria  de  Mobilidade  Urbana,  o  Subsecretário  Paulo  Goes,  que  participou  como 
convidado  desta  reunião  do  Comitê.  Na  ocasião,  o  Subsecretário  apresentou  Ofício 
solicitando  aumento  da  capacidade  de  lotação  dos  veículos  de  transporte  escolar,  sendo 
esclarecido  pela  Vigilância  em  Saúde  o  fato  de  que  o  município  não  poderia  ser  mais 
permissivo do que o ente hierarquicamente superior. Em seguida, algumas perguntas foram 
apresentadas  pela  Secretaria  de  Comunicação,  tendo  ficado  pactuado  no  Comitê  que  as 
respostas seriam acordadas entre as Secretarias de Saúde e Educação. Discutiu-se ainda sobre 
o processo de Monitoramento da Covid-19 nas Instituições de Ensino, tendo ficado definida a 
necessidade de haver uma pessoa de referência deste processo de monitoramento, um “ponto 
focal” por turno em cada Instituição. A Secretaria de Saúde ainda apresentou que na próxima 
reunião deste Comitê seria apresentado pela equipe técnica um Sistema de Monitoramento 
próprio,  a ser apreciado por estes membros. Ficou definida a realização de uma Reunião 
extraordinária deste Comitê no dia 15 de setembro de 2021. Nada mais havendo a ser tratado, 
foi encerrada a reunião. 


