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UTI em nosso Estado. Ressaltou a intensificação das medidas 
protetivas. Após a explanação a palavra foi passada para a 
Coordenação de Promoção da Saúde, a Senhora Edlla Cabral da Silva 
que explanou a importância da participação dos membros no comitê, 
para potencializar o planejamento e as ações no combate ao novo 
Coronavírus. Explanou de modo breve o modelo de organização das 
ações em andamento, a importância das mídias sociais e outro 
elementos do serviço de comunicação para levar as informações a 
população, estruturação da rede de serviços municipal desde as 
unidades de saúde ao Centro de Referência Municipal para o Covid-
19, insumos disponibilizados para este enfrentamento, e as 
recomendações atuais da Organização Mundial de Saúde, Ministério 
da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e demais órgãos que apóiam o 
andamento do atual momento vivenciado. Em seguida, Nícolas 
Alexandre Bernardo dos Santos, Secretário de administração, 
parabeniza a criação do comitê, ressalta a importância do uso das 
máscaras e questiona por ainda perceber uma grande resistência da 
população em utilizar. Sugere a ampliação da realização de barreiras 
sanitárias para orientação e instalação de lavatórios. Ainda em sua fala 
questiona sobre se vai ocorrer o prolongamento das ultimas medidas 
restritivas implantadas pelo Governo do Estado. O Coordenador de 
Planejamento Juarez Leonardo Silva Correia de Araújo, pontua que o 
prolongamento ou ampliação das medidas restritivas, depende do 
cenário epidemiológico do Estado, bem como avaliação das 
potencialidades de tais medidas. Fala da grande preocupação no que 
diz respeito ao aumento na taxa de ocupação dos leitos de UTI do 
Hospital Regional Dr. Sílvio Magalhães, que atualmente é de 100%, 
enquanto o de todo Estado a ocupação esta em 97% de ocupação. 
Preocupação de todos os gestores da Saúde, para que a assistência 
possa ser garantida a toda população. A Secretária da Assistência 
Social do município, a Senhora Maria Gorete Ludovico de Lima 
destaca a importância da sensibilização e de ter uma equipe para 
orientar os profissionais e munícipes que se recusam a tomar a vacina. 
A coordenação da Atenção Básica, a Senhora Mayara Virginia Santos 
pontua a relevância das barreiras sanitárias serem implantadas em um 
maior número e em pontos estratégicos do Centro. A Secretaria 
Municipal de Saúde a Sra. Elisabete Maria Pereira da Silva, informa 
que todas as medidas sugeridas que são viáveis dentro das 
possibilidades de recursos Humanos, serão realizadas para melhorar 
ainda mais o cuidado a toda população. A Coordenação do Programa 
Municipal de Imunização, fala da ampliação das estratégias para 
captar o maior número de pessoas, sendo ampliando os pontos de 
vacinação para todas as unidades básicas e secretaria municipal de 
Saúde, além da vacinação à domicilio aos pacientes com limitações 
físicas que não conseguem acessar os serviços e ainda o atendimento 
no sábado no centro da cidade para todo público alvo, que atualmente 
esta sendo ofertada a vacinação para idosos de 70 anos de idade a 
mais. Enfatiza que os profissionais de saúde já receberam a vacinação, 
e que segue junto a gestão municipal cumprindo o plano municipal de 
imunização de acordo com o quantitativo de doses recebidas. Em 
seguida a Coordenação de Epidemiologia, a Senhora Maria Luciana 
Costa de Farias que apresentou o atual cenário da pandemia no âmbito 
municipal, informando o aumento de casos de casos, complementando 
com as dificuldades encontradas e potencialidades para a prevenção e 
cuidado contra o COVID-19. Informa que o trabalho vem sendo 
realizado de maneira séria e planejada, e agradece a toda gestão 
municipal pelo apoio em nome da Secretária de Saúde e Prefeito do 
município. Conclui sua fala se colocando a disposição para colaborar. 
A Secretaria Municipal de Saúde a Sra. Elisabete Maria Pereira da 
Silva, trás em sua fala a importância da sensibilização de todos os 
setores municipais, desde a gestão pública a comerciantes e população 
em geral, principalmente com a utilização do uso da máscara e álcool 

em gel, que vem sendo disponibilizado pela secretaria municipal de 
saúde, para que juntos todos possam enfrentar esse difícil momento, 
minimizando os riscos. Conclui a reunião agradecendo a participação 
e empenho de todos, deixa registrado que a equipe da Secretaria 
Municipal de Saúde do Xexéu está disponível diariamente para 
colaborar com todos. Sem mais para o momento, a Senhor Prefeito 
encerrou a primeira reunião ordinária do Comitê Municipal de Xexéu, 
e eu, Abner Gonçalves de Lima, lavrei esta ata e vai por mim assinada 
e aos demais por direito que será anexada à lista de frequência. 
  
Xexéu 24 de março de 2021.  
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ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICÍPIO DO PAULISTA 

 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO DO CONVITE Nº 001/2021 
 
PROCESSO Nº 012/2021 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ATUALIZAÇÃO, 
COMPATIBILIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇAO DOS 
PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, PARA A 
REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ORLA MARÍTIMA DO 
JANGA ENTRE OS TRECHOS DA RUA ESCADA E A RUA 
AURELIANO ARTHUR SOARES QUINTAS NO MUNICÍPIO 
DA CIDADE DO PAULISTA/PE. VALOR ESTIMADO: R$ 
178.547,78. Comunicamos a realização da abertura da sessão para o 
dia 07 de abril de 2021 às 10:00 horas – HORÁRIO LOCAL. Edital e 
outras informações: cplobras.paulista@gmail.com. 
  
Paulista, 24/03/2021 
  
VANESSA FERREIRA DE SOUZA  
Presidente 
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 
 
PROCESSO Nº 013/2021 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA 
MACRO E MICRO DRENAGEM NO MUNICÍPIO DO 
PAULISTA/PE. VALOR ESTIMADO: R$ 12.546.828,77. 
Comunicamos a realização da abertura da sessão para o dia 30 de abril 
de 2021 às 10:00 horas – HORÁRIO LOCAL. Edital e outras 
informações: cplobras.paulista@gmail.com.  
  
Paulista, 24/03/2021  
  
VANESSA FERREIRA DE SOUZA 
Presidente 
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ESTADO DE PERNAMBUCO 

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM-PE 

PROMOVE A REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO 
 
LEI Nº MUNICIPAL Nº 1057, DE 26 DE JANEIRO DE 2021. 
  

Promove a reestruturação da Administração direta e indireta do Município do Bom Jardim, extingue e transforma cargos 
comissionados e funções gratificadas, e dá outras providências. 

  


