
                  
              PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

            Estado do Espírito Santo

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

realizada  em  08  de  maio  de  2020  às  14:00  horas  por  meio  de  vídeo

conferência. 

Pauta:  1  –  Agradecimentos  e  informes  iniciais;  2  –  Dados  da  Epidemiologia

Estadual e Municipal; 3 – Conduções e Deliberações.

Fizeram-se presentes:

- Bruno Henriques Araújo – Representante da Câmara Municipal;

- Dr. Devair Pereira – Representante do Ministério Público;

- Walkyria Barcelos Sperandio – Represente do IFES;

- Capitão Sonimarcos Zucolotto – Representante da Segurança Pública (nomeado

substituto por Major Márcio Cunha Cabral);

- Graziela Tessarolo – Representante da Câmara dos Dirigentes Lojistas (nomeada

substituta por Hugo Dettmann);

- 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;

-  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;

-  Andreia  Passamani  Barbosa  Corteletti  –  Representante  do  Poder  Público

Municipal – Secretaria de Saúde;

-  Maria  Madalena  Baratella  –  Representante  do  Poder  Público  Municipal  –

Secretaria de Educação;
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-  João  Vinicius  Tonini  Custódio  –  Representante  do  Poder  Público  Municipal  –

Procuradoria Jurídica;

-  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;

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

- Wilson Carlos Moschem – 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  explicando  a  metodologia  do  novo  formato  em  vídeo

conferência,  adequando-se  às  normativas  de  distanciamento  adequado.

Prosseguindo,  relembra a dinâmica e decisões da última reunião,  e  fortalece o

quão importante se faz a presença e participação do Comitê na discussão, em

propor  e,  na  deliberação  e  condução  das  propostas  que  trazem consigo  mais

segurança  à  Gestão  Municipal  perante  o  enfrentamento  da  Pandemia.  A Srª.

Andreia lamenta o primeiro óbito por COVID-19 no Município, cujo aconteceu na

data de 07 de maio. Reafirma a continuidade da caminhada buscando a prevenção

e melhores cuidados no tratamento dos principais grupos de risco acometidos pela

doença. Continuando, explica a preocupação com a chegada do Dia das Mães,

neste ano comemorado no próximo domingo, 10 de maio; que por se tratar de uma

data culturalmente festejada com encontro de familiares, aumentaria a chance de

disseminação do vírus devido a aglomeração de pessoas e, nisso, a quebra do

isolamento e distanciamento. Para tanto, a Srª. Andreia informa a participação da

mídia quanto à orientações e solicita o companheirismo por parte do Comitê quanto

a  multiplicação  da  fala  de  prevenção  através  do  isolamento  e  distanciamento.

Passa-se  à  apresentação  da  Situação  Epidemiológica  atual,  informando
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primeiramente sobre os dados epidemiológicos do Município de Santa Teresa até a

presente data, que se dão em: 124 (cento e vinte e quatro) Casos Notificados, 36

(trinta  e  seis)  Casos  Confirmados,  47  (quarenta  e  sete)  Casos  Suspeitos,  41

(quarenta  e  um)  Casos  Descartados,  09  (nove)  Casos  Curados,  02  (duas)

internações e 01 (um) óbito. Relata a totalização de casos confirmados, número de

óbitos,  taxa  de letalidade  e  taxa  de  incidência  no  Estado do Espírito  Santo,  e

discorre  sobre  o  atual  momento  de  ascendência  da  curva,  mostrando  sua

aceleração e ocasionando a dificuldade da Vigilância em Saúde na administração

de tal. Prosseguindo, a Srª. Andreia apresenta dois casos ocorridos no Município

de  Santa  Teresa,  a  data  de  início  dos  sintomas,  a  forma  como  o  vírus  foi

transmitido  e  a  ramificação  de  sua  disseminação.   É  relatada  a  realização  de

reunião com o Diretor  Presidente  da CEASA/ES (Central  de  Abastecimento  do

Espírito  Santo),  o  Sr.  Fernando  Castro  Rocha,  onde  o  mesmo  informa  o

afastamento de servidores sintomáticos, a busca de auxílio junto ao Governo do

Estado e, a averiguação de temperatura e distribuição de máscaras na entrada do

estabelecimento. Por se tratar de um estabelecimento comercial de grande porte e

concentração  de  pessoas,  pela  comercialização  de  produtos  de  subsistência

(produtos agropecuários, cereais e hortifrutigranjeiros) e por ser a maior, e talvez

única,  fonte de renda de agricultores,  informa-se conversa entre as Secretarias

Municipais de Saúde e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico. Para tanto,

sabendo-se  que  não  há  legalidade  e  possibilidade  de  proibição  da  ida  de

agricultores e produtores à CEASA, é relatada a realização de um projeto entre

esta  e  a  Secretaria  Municipal  de  Agricultura,  onde  primordialmente  seria

encaminhado  o  nome  e  CNPJ  dos  agricultores  cadastrados  e  vinculados  para

controle  e  monitoramento.  A  Srª.  Magaly  Sperandio  informa  que  realiza

acompanhamento  às  informações  lançadas  pelo  Estado,  e  se  mostrando

preocupada com o aumento dos índices de contágio nas localidades interioranas

municipais e pelas entregas de produtos realizadas pelos produtores rurais aos

mercados locais, solicita que a realização de barreiras sanitárias também ocorra

em dias úteis. Quanto à solicitação da Srª. Magaly, a Srª. Carla Estela Lima informa
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que o  Secretário  Municipal  de  Agricultura e  Desenvolvimento  Econômico,  o  Sr.

Jorge  Faustino  Tononi  Natalli,  manterá  aberta  a  discussão  com  sindicatos  e

cooperativas  da  área  para  traçar  estratégias  de  enfrentamento,  manutenção  e

definição de fluxos corretos a serem seguidos. Relata ainda que o maior problema

a ser  administrado não são os produtos,  mas o fluxo e a cadeia de entrega e

disponibilização  dos  mesmos;  onde  o  Sr.  Jorge  e  suas  parcerias  definirão  a

logística correta de trabalho e a disseminação das informações aos trabalhadores e

produtores rurais. No que diz respeito às barreiras sanitárias na fala da Srª. Magaly,

a Srª. Andreia informa que na data de hoje (sexta-feira – 09 de maio) se dará início

à  barreira  a  realizar-se  neste  fim  de  semana,  onde  haverá  participação  de

profissionais atuantes em outras pastas da Prefeitura Municipal juntamente à forças

militares. O Sr. Thiago Vicente Roldi questiona sobre os recursos disponibilizados

para uso durante as barreiras sanitárias, como a distribuição de máscaras, e se há

previsão de aquisição de medidor de temperatura. Quanto a esse questionamento,

a Srª.  Andreia relata que os profissionais que atuaram e atuarão nas barreiras

sanitárias nos pontos pré destinados receberam/receberão máscaras e álcool em

gel.  Não  haverá  distribuição  de  máscaras  para  quem  adentrar  a  cidade,  mas

informa a distribuição das mesmas à população através de ações orientadoras. Faz

a colocação da parceria da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Loja

Logaritmo quanto  a  confecção de máscaras caseiras  laváveis,  a  partir  do  TNT

cedido pela  Secretaria  Municipal  de  Saúde.  Relata  a  aquisição  do  medidor  de

temperatura e o custeio de tal.  Pastor Nivaldo Geik Volz mostra-se preocupado

com a circulação do vírus nas áreas rurais, e questiona sobre o monitoramento dos

pacientes  positivos,  quanto  ao  contato  com  familiares,  vizinhos  e  no  vínculo

trabalhista. A Srª. Andreia informa que há a realização de inquérito com perguntas

definidas por parte  da Equipe de Vigilância em Saúde,  onde todas as pessoas

citadas que tiveram contato com pacientes positivos foram acompanhadas; mesmo

se estas apresentarem resultado negativo, estarão sob vigilância dos sintomas. A

maior orientação sobre os sintomas e desenvolvimento da doença é a busca da

Unidade Básica de Saúde mais próxima. Frei José Wilian Corrêa de Araújo, vem à
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palavra  para  partilhar  sua  opinião  como  sacerdote  da  fé  e  como  um  dos

representantes da religiosidade municipal, onde sua visão mediante o momento da

Pandemia  e  isolamento  domiciliar,  traz  questões  depressivas,  angustiantes,  e

demais em caráter emocional. Complementando a fala de Frei Willian, Dr. Eudayr

Alves Moreira Júnior relata a necessidade da busca de medidas pertinentes no

auxílio a ouvir as pessoas que estão em caráter domiciliar. No que tange a este

assunto, a Srª. Andreia relata que a ação que englobaria o ato de ouvir os anseios

e demais questões emocionais das pessoas domiciliadas e em isolamento será

pensada,  quanto  à  captação  de  profissionais  psicólogos  atuantes  na  rede  e

voluntariados. Reforça ainda o funcionamento das atividades do CAPS Municipal,

caso se  faça necessário  o  atendimento  presencial.  Dr.  Eudayr  toma a  palavra,

informa que encontra-se focado mediante informações novas e reuniões acerca do

COVID-19, e relata a situação de normalidade e aglomerações que encontra nas

ruas de Santa Teresa. Prosseguindo, visando o embate entre questões em saúde

pública  e  questões  econômicas,  Dr.  Eudayr  sugere  o  rodízio  de  atividades  do

comércio local. Em complemento à fala anterior, o Sr. Thiago informa que há maior

movimentação  concentrada  em  estabelecimentos  bancários,  lotérica  e

supermercados.  Mediante  isso,  o  Sr.  Thiago  relata  que  o  Município  de  Santa

Teresa  encontra-se  no  limite  do  que  é  aconselhado  pelo  Governo  sobre  o

isolamento  social;  questiona  então  se  as  medidas  tomadas  até  então  são

suficientes para se ter aceito esse limite de aceitação. A Srª. Andreia informa que

as medidas ainda se encontram insuficientes,  mas que a Gestão Municipal  em

consonância com as demais Autoridades Municipais estão fazendo todo o possível

e dentro das condições para o enfrentamento do COVID-19, e faz-se entender o

quão importante é o monitoramento e o isolamento social.  Prosseguindo,  o  Sr.

Lorenzo Sancio Bortolini traz uma demanda de terceiros ao Comitê para debate.

Ele  informa que  tem recebido  muitos  questionamentos  em relação  à  vinda  de

turistas,  e  que  foi  solicitado  pedidos  para  que  o  Comitê  deliberasse  sobre  os

restaurantes não atendessem presencialmente aos fins de semana, funcionando

apenas via  delivery, pois segundo é informado a ele, a não abertura presencial
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inibiria a vinda de turistas. A Equipe de Saúde se manifesta e informa que de fato

não  há  aglomeração  nos  restaurantes,  principalmente  na  Rua  do  Lazer,  que

geralmente é o point de turistas. Contribui-se a fala apontando que as medidas de

distanciamento de mesas estão sendo efetivas; porém, nota-se o fato de que os

consumidores vão ao restaurante  para  consumação de bebidas alcoólicas  com

grande  horário  de  permanência  no  estabelecimento.  Põe-se  uma  proposta  em

discussão,  a  qual  designa-se  na proibição  da  venda de  bebidas  alcoólicas  em

qualquer estabelecimento para consumação no local. O Sr. Thiago relata que a fala

do  Sr.  Lorenzo  se  faz  muito  importante,  mas  que  não  está  de  acordo  com o

fechamento dos referidos estabelecimentos. Quanto à questão da consumação de

bebidas  alcoólicas,  prossegue  afirmando  que  há  uma  certa  confusão  entre  os

proprietários  dos  estabelecimentos  que  são  ou  não  permitidos  a  vender  tais

bebidas,  mediante normativas instauradas.  O Dr.  João Vinicius Tonini  Custódio,

atuante Procurador Jurídico Municipal, complementa as falas anteriores afirmando

que  a  proibição  da  venda  de  bebidas  alcoólicas  para  consumação  no

estabelecimento se dará em complementação à edição do Decreto. O mesmo será

redigido na próxima segunda-feira, dia 11 de maio, e se validará a partir de terça-

feira, 12 de maio, após publicação em Diário Oficial. Mediante o informe quanto a

data  de  validação  do  Decreto,  a  Srª.  Andreia  volta  a  preocupar-se  pela

comemoração do Dia das Mães. Sugere a busca e tentativa de parcerias entre os

donos  de  estabelecimentos  para  a  não  venda  de  bebidas  alcoólicas  com

consumação no local, e solicita tal mobilização ao Sr. Thiago, Representante de

Bares e Restaurantes neste Comitê. Ele, informa a possibilidade de conversa em

busca do auxílio dos proprietários dos estabelecimentos. Dr. João Vinicius relata

que antes da vigência do Decreto se instaurar, cada pessoa pode abster-se em

seguir a pactuação da parceria e solicitação da não venda das bebidas neste final

de semana, pois  não haverá base legal  a ser  cumprida.  Põe-se em votação a

seguinte condução: Todos os comércios passam a estar proibidos da venda de

bebidas alcoólicas para consumação no local. Votam favoráveis: Bruno Henriques

Araújo,  Walkyria  Barcelos Sperandio,  Capitão  Sonimarcos Zucolotto,  Dr.  Eudayr
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Alves Moreira  Júnior,  Thiago Vicente  Roldi,  Leandro  Menegueli  Biondo,  Magaly

Sperandio, Pastor Nivaldo Geik Volz, Lorenzo Sancio Bortolini, Pastor Thiago de

Souza Brasil, Frei José Wilian Corrêa de Araújo, Janice Lima, Andreia Passamani

Barbosa  Corteletti,  Maria  Madalena  Baratella,  João  Vinicius  Tonini  Custódio,

Samira Valadares Sperandio, Vanessa Pizziolo Coqueto e Iraci Pasquina Carlini;

Vota  contrário:  Graziela  Tessarolo.  Pastor  Nivaldo  indaga  sobre  a  orientação

correta ao acionar a Equipe de Vigilância em Saúde Municipal  e o protocolo à

procura  do  Pronto  Atendimento  do  Hospital  Madre  Regina  Protmann.  Visando

responder a indagação, a Srª. Andreia relata que a qualquer sintomas gripais ou de

síndrome respiratória leves, a orientação primordial é a procura da Unidade Básica

de Saúde mais próxima. As UBS são a porta de entrada de toda a Rede de Saúde

Pública;  e  mediante  o  atendimento  de  tal  paciente  com  síndrome  respiratória,

caberá a UBS avisar à Equipe de Vigilância que percorrerá quanto a notificação. Se

caso, os sintomas se agravarem ou acontecerem quando a UBS estiver fechada, a

orientação  segue  à  dirigir-se  ao  Pronto  Atendimento  do  Hospital.  Coloca-se  a

importância do retorno da divulgação de cartazes explicativos sobre a busca de

atendimento e acompanhamento.  Prosseguindo,  Frei  Willian questiona sobre os

critérios em que o Estado se baseia no mapeamento de risco, e como se dará a

taxa de letalidade de nosso Município com a ocasião do primeiro óbito acometido. A

Srª.  Andreia informa que os critérios de  classificação são de acompanhamento

constante,  e  que devido  à reedição de normativas  estaduais haverá mudanças

quanto o lançamento de classificação do município, mediante nova metodologia de

cálculo.  Continuando  a  reunião,  são  expostas  duas  situações  que  devem  ser

deliberadas  pelo  presente  Comitê:  A  primeira  designa-se  na  melhoria  de

fiscalização com imputação de multa para pessoas que se encontrarem nas ruas

do Município sem máscaras; e a segunda designa-se na imputação de multa aos

pacientes  testados  positivos,  em  suspeita  e  sintomáticos  que  infringem  o

isolamento domiciliar. A primeira situação é discutida, com ênfase na fala do Dr.

João Vinicius que explica a complexidade de tal. Explica que a imputação de multa,

neste caso, apresenta mais caráter pedagógico que punitivo. Explica que o valor
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cálculo a ser utilizado equivale ao VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual

que se dá em R$ 3,5084). Termina sua fala lembrando que o uso obrigatório de

máscara se torna efetivo por Decreto Estadual. A Srª. Magaly expõe sua opinião

favorável à ações educativas para a população quanto ao uso de máscaras; sendo

sua opinião concordada por Pastor Thiago de Souza Brasil, que acrescenta a maior

divulgação dos casos e o desenvolvimento de um projeto social para entrega e

orientações do uso das máscaras. A Srª. Samira Valadares Sperandio informa que

já há uma ação de conscientização com entrega de máscaras caseiras laváveis e

orientações básicas de distanciamento e isolamento, sendo esta organizada por

equipes da Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos, e da

Secretaria Municipal de Educação. O Sr. Thiago expõe sua opinião para que se a

imputação de multa para pessoas andando às ruas sem máscara for decretada, ele

solicita primeiramente uma advertência ao munícipe com o ganho de uma máscara,

e  se  o  problema  persistir,  acarretaria  a  multa.  O  Sr.  Bruno  Henriques  Araújo

demonstra  sua  preocupação  quanto  a  inserção  da  imputação  de  multa  nessa

primeira  situação,  caso não haver  o  cumprimento  em seu viés,  poderá  ocorrer

descrédito dos decretos anteriores. Para a situação da imputação de multa para

pessoas que se encontrarem nas ruas do Município sem máscaras, por ser algo de

extrema complexidade, o Comitê entende que descreditará os decretos anteriores

e que o caráter punitivo da imputação criaria polêmicas entre os munícipes. Opta-

se  pela  espera  de  mais  uma  semana,  mediante  a  continuidade  das  ações  de

distribuição de máscaras laváveis e de orientações à população com abordagens

realizadas pelos profissionais da Prefeitura Municipal. É solicitado também o auxílio

da população ao Poder Público no que tange as abordagens orientadoras. Quanto

a imputação de multa aos pacientes testados positivos, em suspeita e sintomáticos

que infringem o isolamento domiciliar, é sabido que tal descumprimento ameaça a

saúde dos demais munícipes e o trabalho da saúde pública. Esta medida caberia

ao Decreto Municipal, visando o firmamento e autoridade das responsabilidades

com sanções administrativas públicas a seu descumprimento. Põe-se em votação a

seguinte  condução:  Cabe  a  imputação  de  multa  mediante  descumprimento  do
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termo de obrigação e responsabilidade de isolamento. Todos os presentes votam

favorável. 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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