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Objetivo da reunião 01 - Deliberar sobre Plano de Retomada

PRINCIPAIS PONTOS ABORDADOS

01.  Governador  iniciou  reunião  informando 
que o Plano de Retomada prevê prazo de 14 
dias em cada fase para fins de avanço, o que 
acontecerá no próximo dia 13 de agosto.
02.  Alertou  que,  não  obstante  ter  previsão 
legal  para  remanejamento  de  fases  pelo 
COGERE,  ainda é  cedo para  ter  segurança 
sanitária  nesta  antecipação,  atraindo  igual 
risco jurídico.
03. A  SUPERPLAN apresentou novos dados 
epidemiológicos  que  demonstram  o  cenário 
de  queda  do  índice  de  ocupação  de  leitos, 
indicando progressão segura.
04.  O  Representante  do  setor  de  shopping 
afirmou que aproximadamente 25% das lojas 
executaram  vendas  por  sistema  delivery. 
Alerta  que  administradores  já  pensam  na 
reabertura  com  retirada,  inclusive,  de 
assentos  para  evitar  aglomerações.  Propôs 
abertura imediata, com os protocolos rígidos.
05. O Representante do LIDE afirmou que os 
comerciários  assumem  o  risco  jurídico  da 
antecipação e postulam a abertura imediata. 
Sustenta que não dá para esperar até dia 14 
de agosto, já que tem a data comemorativa do 
“dia  dos pais”  que serviria  para  recompor  o 
caixa. Retifica pedido anterior ao Prefeito de 
Aracaju  para  não  considerar  frota  100% de 
ônibus,  já  que  os  dados  mostram  uma 
ocupação  de  média  de  40%,  havendo 
estrangulamento apenas no horário de pico.
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06.  A Representante  do  Fórum  Empresarial 
ratifica  os  pedidos  anteriores  pela  abertura 
imediata, mormente diante do fim dos prazos 
previstos nas MP 936 e 937.
07.  O  Prefeito  de  Aracaju  ressaltou  que 
Estado e Município vêm conseguindo atender 
a  população  com  eficiência,  não  sendo 
recomendado, por insegurança, antecipar logo 
agora.  Quanto  ao  transporte  coletivo, 
soluções passam por mitigar horários de pico, 
no que foi  acompanhado pelo Secretário  de 
Finanças.
08.  O  Governador  afirmou  que,  se  houver 
liberação  dos  shoppings,  teria  de  ocorrer 
liberação total dos demais setores residuais, o 
que  impactaria  na  programação  sanitária. 
Desta  forma,  apresentou  proposta  de  iniciar 
drive thru  e fortalecer  delivery  até a data da 
próxima reunião COGERE, quando, mantidos 
os números, haverá a progressão para Fase 
Amarela  do  plano,  com  autorização  para 
reabertura.
09. Ainda assim, na reabertura, atividades de 
lazer  infantil,  agencias  bancárias,  praças  de 
alimentação e lotéricas deverão ter tratamento 
diferenciado.
10.  A  Secretária  de  Saúde  de  Aracaju 
informou sobre o novo plano de testagem por 
bairros,  no  qual,  em  02  meses,  todos  os 
bairros seriam objeto de testes, inclusive com 
rastreio de contatos de contaminantes.
11. A Secretária de Estado da Saúde reforça a 
impropriedade  da  antecipação,  já  que  o 
período de 14 dias entre fases é necessário 
para checar o impacto na contaminação, dado 
o prazo de incubação da doença, ao menos 
neste momento inicial.
12.  Colocada  em  deliberação,  restou 
aprovada a Resolução n.º 04/2020, com votos 
contrários do LIDE e FORUM Empresarial.

Itens de ação responsável
01:  convocar  a  reunião  COGERE  para  o 
próximo dia 13.08 SEGG
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