
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

Ata  da  Reunião  do  Comitê  Intersetorial  para  Enfrentamento  do  COVID-19

realizada em 26 de março de 2020 às 09:00 horas na Câmara Municipal de Santa

Teresa-ES.

Pauta: 1 – Agradecimentos e fala inicial; 2 – Epidemiologia Municipal; 3 – Informe sobre

reunião para apreciação de projeto de Lei na Câmara Municipal; 4 – Liberação da Feira

de Produtores Rurais; 5 – Pauta aberta.

Fizeram-se presentes:

- Geraldo Barcellos Bolonha – Representante das Agências Bancárias;

- Adriana Rúbia Rasseli – Representante dos Sindicatos;

- Drª. Andrea Stefano Sousa de Almeida – Representante do Hospital Madre Regina

Protmann;

- Bruno Henriques Araújo – Representante da Câmara Municipal;

- Dr. Devair Pereira – Representante do Ministério Público;

- Major Márcio Cunha Cabral – Representante da Segurança Pública;

- Hugo Dettmann – Representante da Câmara dos Dirigentes Lojistas;

- Dr. Eudayr Alves Moreira Júnior – Representante das Clínicas de Saúde;

- Thiago Vicente Roldi – Representante de Bares e Restaurantes;

- Leandro Menegueli Biondo – Representante do Instituto Nacional da Mata Atlântica;

- Magaly Sperandio – Representante de Hotéis e Pousadas;

- Pastor Nivaldo Geik Volz – Representante da Igreja Luterana;

- Lorenzo Sancio Bortolini – Representante da Maçonaria;

- Joice Aparecida Marrochi – Representante do Lions Clube;

- Cap. Luiz Guilherme Santos Gonçalves – Representante das Forças Armadas – Força

Aérea Brasileira;

-  Pastor  Thiago  de  Souza  Brasil  –  Representante  da  Associação  de  Ministros

Evangélicos;

- Frei José Wilian Corrêa de Araújo – Representante da Igreja Católica;

- Janice Lima – Representante da Associação Turística de Santa Teresa – Convention e

Visitors Bureau;

-  Gian  Frank  Geraldo  Fagner  –  Nomeado  como  Representante  dos  Feirantes

(substituindo o Sr. Lourival Neumann);
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- Pastor Robson – Nomeado como Representante da Igreja Adventista (substituindo o

Sr. Evanir Gonçalves);

- Andreia Passamani Barbosa Corteletti – Representante do Poder Público Municipal –

Secretaria de Saúde;

- Maria Madalena Baratella – Representante do Poder Público Municipal – Secretaria

de Educação;

-  João  Vinicius  Tonini  Custódio  –  Representante  do  Poder  Público  Municipal  –

Procuradoria Jurídica;

- Eliane Litke – Representante do Poder Público Municipal – Secretaria de Turismo;

-  Samira  Valadares  Sperandio  –  Representante  do  Poder  Público  Municipal  –

Secretaria de Planejamento;

- Vanessa Pizziolo Coqueto – Representante do Poder Público Municipal – Gabinete do

Prefeito;

- Iraci Pasquina Carlini – Representante do Poder Público Municipal – Secretaria de

Assistência Social;

- Jorge Natalli – Representante do Poder Público Municipal – Secretaria de Agricultura;

- Carla Estela Lima – Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde;

- Wilson Carlos Moschem – Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde;

-  Victor  Álvaro  Fernandes  Bregonci  –  Equipe  Técnica  da  Secretaria  Municipal  de

Saúde;

- Marielly Blank – Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde;

- Douglas Ribeiro Santana – Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde;

- Jean Carlos Arndt – Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde.

Tem-se  início  a  reunião  com  agradecimento  da  Srª.  Andreia  Passamani  Barbosa

Corteletti  aos  presentes  relembrando  a  dinâmica  e  decisões  da  primeira  reunião.

Solicita à Srª. Marielly Blank, nomeada responsável pela Vigilância Epidemiológica no

Plano  Municipal  de  Contingenciamento  do  COVID-19,  uma  fala  sucinta  sobre  a

epidemiologia municipal encontrada. Discorre sobre os 04 (quatro) casos notificados e

investigados,  dentre  eles  o  caso  confirmado,  e  prossegue  dando  informações

referentes sobre o monitoramento e a notificação documentada ao paciente. Relembra

ainda  sobre  as  publicações  diárias  em  mídias  sociais  dos  boletins  informativos

mediante a Situação do COVID-19. Complementando a parte introdutória, como último
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informe a Srª.  Andreia relata reunião na Câmara Municipal  visando apreciação dos

Senhores Vereadores do projeto de Lei para que, se necessário, utilizar o espaço físico

da  Unidade  Rede  Cuidar  de  Santa  Teresa  como  ponto  de  Pronto  Atendimento,

desaguando  os  atendimentos  no  Hospital  Madre  Regina  Protmann  –  HMRP,  e  na

formulação  da  escala  de  profissionais  que  atuariam  caso  haja  necessidade  do

funcionamento deste ponto de atenção. O Sr. Hugo Dettmann solicita a palavra para

sugerir  dois  posicionamentos:  O  primeiro  designa-se  em  redigir  atas  de  todas  as

reuniões realizadas do Comitê, e o segundo posicionamento solicita votação nominal

para  cada  condução  a  ser  deliberada.  Quanto  ao  primeiro  posicionamento,  a  Srª.

Andreia assegura que foi  redigida ata da primeira reunião e que todas as reuniões

futuras do Comitê terão suas respectivas atas redigidas pelo Servidor Público Municipal

lotado na  Secretaria  Municipal  de  Saúde e  membro da Equipe  Técnica,  Srº.  Jean

Carlos Arndt. Quanto ao segundo posicionamento, o qual solicita votação nominal para

deliberações do Comitê,  é  posto  em votação e  é  deliberado por  unanimidade que

passa-se a vigorar essa solicitação. Prosseguindo, o Sr. Hugo indaga sobre o prazo de

vigor ao fechamento e restrições contido no Decreto Municipal nº. 099/2020, que se

dava em 30 de abril de 2020. Põe-se em votação se manteremos a data do Decreto

Municipal, ou se acompanharemos o Decreto emitido pelo Governador do Estado do

Espírito Santo cuja data prazo se dá em 04 de abril de 2020, visto o choque do impacto

comercial em detrimento. O Comitê Intersetorial decide por unanimidade ir de encontro

a data respaldada pelo Decreto Estadual, salvo os eventos e festas municipais que se

manterão suspensas até dia 30 de abril. Fica claro essa condução de seguimento e

postergação automática caso mudanças emitidas pelo Governo do Estado. É levantado

o  questionamento  do  que  permaneceria  fechado  mediante  Decreto  Municipal.  O

primeiro  ponto  a  ser  conduzido é  sobre  a  abertura  de  restaurantes  e  congêneres,

sendo dirigida a fala ao Dr. João Vinicius Tonini Custódio que relata que a abertura de

restaurantes  resultaria  na  incapacidade  de  definir  /  restringir  o  público  que  os

adentraria, e menciona as divergências jurídicas entre os municípios quanto o auxílio

na tomada de decisões a serem levadas. A Srª. Magaly Sperandio explana sua opinião

que consiste em os estabelecimentos desse porte permanecerem fechados e atuarem

no  serviço  de  delivery.  Prosseguindo,  Dr.  Devair  Pereira  sugere  ajuste  para  os

restaurantes frisando o controle de entrada, com horário de funcionamento até as 16:00

horas,  e entregas em duas modalidades  delivery e  drive-thru.  As Senhoras Samira
Rua DarlyNerty Vervloet, 446 – Centro - Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000

TeleFax: (27) 3259-3900 – CNPJ: 27.167.444/0001-72 – Site:www.santateresa.es.gov.br.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

Valadares Sperandio e Vanessa Pizziolo Coqueto compactuam da mesma fala perante

a  permanência  dos  estabelecimentos  restaurantes  e  congêneres  estarem fechados

devido ao caráter turístico do Município de Santa Teresa. Partindo do exposto, o Sr.

Hugo expõe sua ideia na permanência de fechamento dos estabelecimentos aos finais

de semana e abrirem de segunda a sexta-feira. O Sr. Leandro Menegueli Biondo expõe

sua opinião sobre a permanência de entregas em delivery e solicita pela conclusão do

exposto,  sendo  complementado  pelo  Sr.  Thiago  Vicente  Roldi  que  apoia  pelo

mantimento de estabelecimentos fechados e faz o adendo do auxílio da população

teresense  no  uso  do  disque  denúncia.  Como  última  fala  antes  da  votação  das

propostas  emitidas,  Dr.  Eudayr  Alves  Moreira  Júnior  relata  que  a  possibilidade  de

abertura  de  restaurantes  e  congêneres  pode  prejudicar  o  isolamento  domiciliar

solicitado, sendo portanto favorável a manter o fechamento dos estabelecimentos e

manter  entrega  em  domicílio  e  retirada  pelo  próprio  cliente.  Após  os  Senhores

Componentes do Comitê exporem suas ideias, extraem-se duas propostas: 1 – Abrir os

estabelecimentos relatados de segunda à sexta-feira das 7:00 às 16:00 horas, e após

esse horário efetuar o ato de entregas; 2 – Manter os estabelecimentos restaurantes e

congêneres  fechados,  permitindo  entrega  presencial  aos  clientes  (drive-thru)  e  em

domicílio (delivery), sendo acrescentado a entrega presencial em correção ao Decreto

Municipal. Põem-se em votação, a primeira proposta teve 04 (quatro) votos favoráveis,

sendo eles: o Sr. Hugo Dettmann, Dr. Devair Pereira, Sr. Major Márcio Cunha Cabral e

Pastor Robson. A segunda proposta foi votada favorável pelos demais presentes, sem

nenhuma  objeção.  Toma-se  por  decisão  acordada  pela  maioria  “Manter  os

estabelecimentos restaurantes e congêneres fechados, permitindo entrega presencial

aos  clientes  (drive-thru)  e  em  domicílio  (delivery),  sendo  acrescentado  a  entrega

presencial  em  correção  ao  Decreto  Municipal.”  Passa-se  as  conduções  sobre  o

Comércio  Lojista  de  forma  geral,  sendo  excluídos  os  restaurantes  e  congêneres.

Sugere-se a permissão do Comércio de Material de Construção efetuar entrega com

funcionamento interno atendendo em mídias / redes sociais. Em complementação à

sugestão,  o  Sr.  Bruno  Henriques  relata  a  importância  do  comércio  de  vendas  de

Material de Construção e de conserto e instalação de Rede Elétrica para a manutenção

e garantia da vida municipal. Questiona-se se há algum modo de respaldo quanto a

solicitação para que o comércio deva realizar entregas de quaisquer mercadorias. Dr.

Devair explica que há possibilidade, sendo esta justificada, quanto à suas razões e
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necessidade com parecer médico justificando a exigência do cumprimento de entregas.

E que, se formalizado e descumprido, gera crime de desobediência com pena legal,

conforme medidas  governamentais  no  estado de gravidade  da  situação.  Cap.  Luiz

Guilherme Santos Gonçalves sugere a adesão de preço mínimo para realização de

entregas,  sendo complementado por  Dr.  Eudayr  que solicita  o  bom senso de seus

colegas representantes do Comitê quanto ao fato de liberação para entrega no local,

visando  não  asfixiar  a  economia  e  evitar  seu  colapso.  O Sr.  Leandro  solicita  uma

campanha  de  conscientização  para  a  população  teresense,  quanto  seu  direito  de

compra, e sugere que a Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL divulgue lista telefônica

com  os  respectivos  números  das  lojas  para  facilitar  o  comércio  nesse  tempo  de

isolamento.  Dr.  João Vinicius mostra-se  preocupado quanto  fiscalização perante  as

aberturas cedidas ao que foi decidido na primeira reunião deste Comitê e lançado em

Decreto Municipal. Major Cabral relata que a população jovem não tem discernimento

sobre a crise, e as decisões devem ser tomadas com criteriosa análise prevendo o

impacto futuro da economia e da cadeia produtiva.  Questiona-se sobre as lojas de

vestuário,  e  sugere-se  que  tais  lojas  funcionem  com  trabalho  interno,  com  portas

fechadas, atendimento por mídias / redes sociais e entregas  delivery.  Ressalta-se a

impossibilidade de troca ou devolução do produto, visto que se o mesmo for provado

pelo cliente em sua residência e voltar para a loja, corre-se o risco da peça de vestuário

em questão tornar-se vetor do COVID-19. A Srª. Samira solicita apoio a CDL no que

tange a orientar os lojistas quanto a condição prevista de não permitir devoluções ou

trocas por risco de contágio. O Sr. Hugo questiona sobre a retirada de galões de água

e  botijões  de  gás  diretamente  na  distribuidora,  visto  que  o  modo  de  compra  dos

produtos se assemelha à compra em supermercados. Propõe a compra por mídias /

redes sociais, retirada no local e delivery mediante normativas da Vigilância em Saúde.

O Sr. Lorenzo Sancio Bortolini indaga sobre o funcionamento de lava- jatos, e quanto a

permissão da continuação deste serviço. Põem-se a seguinte condução em votação:

Manter  os  estabelecimentos comerciais  fechados,  com a possibilidade de envio de

catálogo  de  peças  e  atendimento  através  de  mídias  /  redes  sociais,  e  entregas  a

domicílio.  Salvo  lojas  de  venda  de  peças  de  vestuário  que  efetuarão  vendas  por

mídias / redes sociais, entrega em domicílio e a impossibilidade de troca ou devolução

das peças compradas após entrega.  Quanto ao funcionamento e abertura de lava-

jatos,  fica deliberado a abertura mediante agendamento de usuários,  visando evitar
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aglomerações.  Há  duas  abstenções  quanto  a  condução,  sendo  elas  do  Dr.  João

Vinicius e da Srª. Eliane Litke; porém o restante do quórum presente vota favorável.

Prosseguindo,  Dr.  Eudayr  cita  os  procedimentos  que  estão  sendo  executados  em

estabelecimentos de saúde privados, onde os profissionais atuantes com idade de 60

anos  ou  superior  se  abstenham  do  trabalho  em  contato  físico  /  presencial  com

paciente, atendendo preferencialmente por mídias / redes sociais e em possibilidade,

medicar e orientar. Esse método torna-se resolutivo, e para emissão de receituário e

atestados médicos regula-se o seu envio digitalizado. Em caso de urgência, mantêm-se

as  normativas  de  atendimento  presencial.  Dr.  Eudayr  ainda  cita  o  trabalho  de

profissionais da Odontologia, sendo complementado com a informação constada em

Decreto Municipal que orienta apenas atendimento em caráter de urgência. Terminado

esse assunto, a Srª. Marielly traz o informe sobre a Imunização de Influenza que teve

sua data de início adiantada, e a dificuldade de envio dos repasses das doses. A Srª.

Carla Estela Lima, nomeada como Coordenadora das Ações Intersetoriais e Integradas

no Plano Municipal  de  Contingenciamento  do COVID-19,  complementa  relatando o

frequente  estudo  de  estratégias  para  otimização  mediante  número  de  doses

disponíveis nos pontos de imunização. O Sr. Geraldo Barcellos Bolonha indaga se faz-

se necessário o uso de máscaras nos profissionais atuantes do comércio. A Srª. Carla

informa que baseando-se no protocolo do Ministério da Saúde, o uso de máscaras

deve  ser  obedecido  à  pacientes  sintomáticos  e  /  ou  profissionais  de  saúde  em

atendimento à esse paciente. Relata-se a importância da medida de distanciamento

seguro  entre  pessoas.  O  ponto  de  discussão  passa-se  aos  Cultos  e  Missas  e  o

mantimento  dos  Templos  e  Igrejas  fechados.  Pastor  Robson  sugere  que  o

posicionamento a ser tomado se embase no Decreto Estadual, cujo mantém as Igrejas

e Templos  fechados até o dia  04 (quatro)  de  abril.  Pastor  Thiago de Souza Brasil

discorre sobre a importância da fé e acolhimento espiritual no papel social mediante a

pandemia, sugerindo que as Igrejas possam abrir nos dois próximos domingos. 

Frei José Wilian Corrêa de Araújo expõe que as Igrejas permaneçam fechadas, e que o

atendimento  online  com ampla  divulgação teve alto  índice  de aderência  devido  ao

acesso  espontâneo.  Pastor  Nivaldo  informa  que  por  ordens  superioras  também

manterá as atividades suspensas, e garante o atendimento e divulgação da Palavra

através  de  mídias  /  redes  sociais.  Partindo  desse  pressuposto,  extraem-se  duas

conduções possíveis: 1 – As Igrejas e Templos abrirem nos dois próximos domingos
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seguindo normas de higienização e número adequado de fiéis; 2 – Manter todos os

Templos e Igrejas fechados até a data de 04 (quatro) de abril de 2020, em alinhamento

ao Decreto Estadual, com celebrações e divulgação da Palavra através de mídias /

redes sociais.  Para a primeira proposta temos favorável  o Pastor Thiago, e para a

segunda  proposta  todos  os  representantes  restantes  votam  favorável.  Passa-se  a

palavra aos Senhores Jorge Natalli e Gian Frank Geraldo Fagner que relatam que após

a decisão do fechamento da feira que acontecia regularmente aos sábados, houve

reunião  da  Secretaria  de  Agricultura  juntamente  a  Associação  de  Produtores  de

Orgânicos e Convencionais, onde trouxeram a demanda deste ponto de pauta. O Sr.

Jorge  expõe  que  a  realização  da  feira  é  tradição  municipal,  e  que  70  famílias  de

produtores rurais desenvolvidos na agricultura familiar,  que tem sua fonte de renda

extraída na venda e comercialização de seus produtos. Trazem a proposta de evitar a

realização da feira aos sábados, devido ao grande fluxo de turistas e munícipes na rua;

dessa forma, opta-se pela divisão da feira em três dias da semana: segunda, quarta e

sexta-feira  com  horário  de  13:00  às  18:00  horas,  sem  degustação  de  alimentos,

seguindo as orientações básicas da Vigilância em Saúde e para apenas feirantes /

produtores residentes no Município de Santa Teresa. A proposta se faz pela busca do

abastecimento do Município e na renda extra dos produtores rurais.  O Sr.  Leandro

questiona sobre a quantidade de feirantes por dia da semana e sobre os produtos a

serem vendidos; é informado sobre a divisão dos feirantes por dia e que os produtos

serão separados por seguimento, garantindo ainda que os produtos se farão presentes

nos três dias. O Sr. Geraldo Bolonha questiona sobre a aglomeração de pessoas, e o

Sr.  Jorge  relata  que  existirão  nos  dias  coordenadores  de  fluxo,  evitando  essa

problemática. A proposta conduzida é posta em votação e aprovada por unanimidade.

Terminando sua fala, o Sr. Jorge solicita que seja pautado o assunto da panha do café

que está prestes a iniciar, como utiliza-se mão de obra terceirizada geralmente oriunda

de outras localidades, e nessa situação corre-se o risco de contágio. O Comitê acorda

que tal assunto passa-se a ser ponto de pauta em sua próxima reunião. Questiona-se

sobre veículos como vans e ônibus de turismo adentrarem na cidade, relata-se que há

possibilidade  de  restringir  em  alinhamento  com  normativas  da  Vigilância  e  estudo

jurídico. Dr. João Vinicius expõe que não haverá revogação do Decreto Municipal nº.

99/2020,  mas  que  haverá  alterações  adequando-se  as  deliberações  da  presente

reunião, que passam a vigorar com a data prazo do Decreto Estadual e em caso do
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Governador a postergar, o Comitê se reunirá para possível postergação das medidas.

Acrescenta  que  a  suspensão  dos  eventos  do  calendário  municipal  ainda  se  dará

seguindo a data do Decreto Municipal (30 de abril de 2020). Prosseguindo, Dr. João

Vinicius relata sobre o funcionamento dos Cartórios Civis Municipais e da necessidade

de documentações autenticadas nos processos de âmbitos licitatórios, e o Comitê por

unanimidade  delibera  que  o  serviços  dos  cartórios  seja  feito  em  regime  de

revezamento.  Para  encerrar  a  presente  reunião,  a  Srª.  Andreia  requer  deliberação

quanto ao trabalho de indústrias de modo geral e fábricas de biscoito e afins, e decide-

se  pela  condução  de  manter  seu  funcionamento  com  os  cuidados  necessários  e

normatizados pela Vigilância em Saúde.  Com todas as deliberações tomadas e as

conduções relatadas,  a Srª.  Andreia encerra a reunião do Comitê Intersetorial  para

Enfrentamento do COVID-19, agradecendo aos presentes. 
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