
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
            Estado do Espírito Santo

“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”
“Doce Terra dos Colibris”

COMITÊ INTERSETORIAL PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19

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

em 27 de março de 2021 às 09:00 horas por meio de vídeo conferência. 

Pauta: 1 – Agradecimentos iniciais; 2 – Decreto Estadual nº. 4848-R/2021; 3 – Ofício nº.

103/2021 – SESA; 4 – Informes.

Fizeram-se presentes:

- Geraldo Barcellos Bolonha – Representante das Agências Bancárias;

- Aliandra Francisco de Jesus – Representante do Hospital Madre Regina Protmann;

- 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;

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

- Gregório Rocha Venturim – Representante do Poder Público Municipal – Secretaria de

Saúde;

-  Kátia  Wietchesky  –  Representante  do  Poder  Público  Municipal  –  Secretaria  de

Educação;

-  Driani  Milanezi  Priori  –  Representante do Poder  Público  Municipal  –  Procuradoria

Jurídica;

- Rodrigo Nogueira Brito – Representante do Poder Público Municipal – Secretaria de

Turismo;

- Kleber Medici da Costa – Representante do Poder Público Municipal – Gabinete do

Prefeito;
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-  Pedro  Vinicius  Schreiffer  Correa  –  Representante  do  Poder  Público  Municipal  –

Gabinete do Prefeito;

-  Ivana  Maria  Massini  da  Costa  –  Representante  do  Poder  Público  Municipal  –

Secretaria de Assistência Social;

- Fausto Covre – Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde – Secretário Adjunto

de Atenção Básica e Vigilância em Saúde;

- Maria Luiza Campista Corteletti – Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde –

Gerente de Vigilância em Saúde;

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

Ações Integradas em Saúde;

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

Ouvidoria SUS – Secretário Executivo do Comitê Intersetorial para Enfrentamento da

COVID-19.

O Secretário Municipal de Saúde e Vice-Prefeito, Dr. Gregório Rocha Venturim, inicia o

momento  saudando  os  presentes  e  em ocasião,  justifica  a  realização  da  presente

reunião.  A mesma fez-se necessária  para alinhamento e entendimento junto a este

Comitê,  visto  que  o  mesmo  designa-se  no  colegiado  agente  de  informação  e

transformação à Comunidade Teresense, dos instrumentos: Decreto Estadual nº. 4848-

R, de 26 de março de 2021, e Ofício nº. 103 encaminhado pela Secretaria Estadual de

Saúde – SESA na data de 25 de março de 2021. Prosseguindo, passa-se a palavra

para o Exmo. Sr. Kleber Medici da Costa, Prefeito Municipal, que a princípio informa a

idealização de novas linhas, estratégias e planejamentos para combate à COVID-19,

visto a intensidade e agravamento da Pandemia em sua atualidade; com isso, quanto

Gestão Pública, expõe a busca do melhor para a diminuição do impacto econômico e

social da população afetada, contando com o apoio de todos. Dr. Gregório retoma a

palavra informando o encaminhamento do Decreto Estadual e do Ofício encaminhado

pela  SESA  ao  grupo  deste  Comitê  no  Whatsapp,  e  embasando-se  nos  referidos

instrumentos foram realizadas Reuniões de Secretariado e com Servidores Públicos
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Municipais  para  a  busca  de  alternativas  quanto  ao  discriminado.  No  que  tange  ao

trabalho da Gestão Municipal, a Secretaria Municipal de Saúde terá seu funcionamento

em horário normal, visando o suporte às Unidades de Saúde da Família. Demandas

externas  serão  preferencialmente  trabalhadas  via  telefone,  e-mail  e/ou  protocolo.

Quanto à parte Administrativa da Prefeitura Municipal, o seu funcionamento se dará das

7:00 às 12:00 horas (sete às doze horas), salvo atividades com certas especificações.

Perante o Ofício nº. 103/2021 – SESA e seus direcionamentos, têm-se os seguintes

encaminhamentos: 1 – Suspensão das atividades / serviços alocados dentro do prédio

da Unidade Cuidar a partir de segunda-feira (29 de março de 2021); 2 – Mantimento da

agenda de Ortopedia e Oftalmologia realizada no Hospital Madre Regina Protmann até

próxima segunda-feira (29 de março de 2021), com sua suspensão no dia seguinte; 3 –

Suspensão  de  cirurgias  eletivas  nos  próximos  dias,  sendo  justificada  pela  falta  de

insumos, materiais e medicamentos para que estes sejam prioritariamente utilizados no

suporte aos pacientes em permanência na UTI. Ressalta-se nesse item, a necessidade

de  um  ponto  de  equilíbrio  e  da  avaliação  a  realizar-se  pelo  Setor  de  Regulação

Municipal  de  caso  à  caso,  de  paciente  à  paciente,  para  não  desassistir  qualquer

munícipe;  e  4 – Os Serviços de Saúde Municipal  (Unidades de Saúde da Família,

Centro de Apoio Psicossocial – CAPS, e Núcleo de Apoio à Portadores de Deficiência /

Fisioterapia – NAPD) terão seu funcionamento em normalidade. Continua explanando

sobre a Vacinação, com o recebimento de novas doses na próxima segunda-feira (29

de março de 2021). Quanto a faixa etária do público alvo acima dos 70 (setenta) anos,

esta  já  encontra-se  em  vias  de  finalização,  sendo  possível  e  em  seguimento  ao

Protocolo, a ampliação da vacinação ao grupo de 65 (sessenta e cinco) à 69 (sessenta

e nove) anos. Orienta que os usuários do Sistema não procurem espontaneamente as

Unidades de Saúde, pois o agendamento seguirá mediante contato das mesmas; desta

forma, toda a contabilidade e alimentação de sistema deve seguir limites e protocolos

estabelecidos, sendo guiado pela orientação de fluxo. Prosseguindo, deixa explícita a

realidade  de  saúde  estadual  (com  ênfase  nos  problemas  de  leitos  hospitalares

disponíveis e insumos para pacientes internados) e a nova cepa derivada da COVID-19
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que gera maior internação e maior tempo de permanência. Dr. Gregório relata sobre o

apoio  do  Hospital  Madre  Regina  Protmann  para  o  mantimento  de  estoque  de

medicamentos para a não diminuição de atendimentos, e ampliação dos 02 (dois) leitos

clínicos / enfermaria COVID-19 para 06 (seis) leitos com custeio oriundo do Estado.

Para  tanto,  demonstra  a  importância  do  apoio  da  Comunidade  e  dos  Servidores

Públicos,  em  especial  aos  Profissionais  da  Saúde,  para  evitar  o  agravamento  e

disseminação da doença. Sr. Kleber toma a palavra e informa que a normatização ao

Decreto Municipal nº. 134/2021, no que diz respeito aos Cultos Religiosos, permanece

em vigor, não sendo revogado. Neste âmbito, solicita apoio dos Representantes para

colaboração de forma efetiva das medidas de combate à COVID-19. Dispõe sobre a

ampliação da fiscalização, sendo esta em ações educadoras e não focada em coagir,

intencionando-se principalmente na consciência e colaboração dos munícipes.  Caso

não haja a consciência, vale-se a ação efetiva do valor do poder da Polícia Militar e do

Ministério  Público,  em  conjuntura  à  fiscalização.  Prosseguindo,  discorre  sobre  as

dificuldades  nos  campos  econômico  e  financeiro,  principalmente  nas  questões  de

emprego e na manutenção das famílias; neste aspecto, informa a implementação das

ações  do  Governo  do  Estado  nos  campos  social,  econômico  e  financeiro  para

diminuição  de  seus  impactos.  Deixa  seu  agradecimento  aos  Servidores  Públicos

Municipais,  e esclarece sobre o funcionamento da Prefeitura Municipal: das 7:00 às

12:00 horas (sete às doze horas), sem atendimento presencial (com exceções) e sendo

preferencialmente  realizado  por  telefone  e  e-mail.  Os  Serviços  Públicos  Essenciais

terão seu funcionamento normal, não paralisando; são estas: Secretarias de Saúde,

Assistência  Social,  Obras  e  Infraestrutura,  e  parte  da  Administração  e  Recursos

Humanos. Por fim, solicita à todos colaboração com a Gestão Municipal para o trabalho

conjunto e enfrentamento deste momento, visto que a consciência só transforma-se em

consciência coletiva quando esta vem através da contribuição individual. Prosseguindo,

toma a palavra a Srª. Aliandra Francisco de Jesus, Representante do Hospital Madre

Regina Protmann, que informa a taxa de ocupação de leitos nos últimos 15 (quinze)

dias, sendo representada pela porcentagem de 100% (cem por cento). Discorre que na
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última semana, houve a espera na Central de Regulação, e há a expectativa de que os

06 (seis) leitos ampliados pela SESA façam melhor giro de leito. Informa que a Rede

Santa Catarina está em constante processo para importação e busca de medicação a

suprir  a  demanda,  porém  não  há  o  abastecimento  no  mercado.  Em oportunidade,

solicita o apoio da Comunidade e deste Comitê, enquanto agentes transformadores.

Continua informando a Taxa de Ocupação de Leitos UTI no Estado e no Município de

Santa Teresa, representando 96% (noventa e seis por cento) e 100% (cem por cento)

respectivamente. Dr. Gregório questiona sobre a quantidade de dias em que o Hospital

Madre  Regina  Protmann  conseguirá  manter  o  serviço  /  atendimento  em UTI  até  a

concretização e chegada de insumos, sendo respondido pela Srª. Aliandra de que, os

trabalhos estão sendo mantidos por estoque corporativo, porém com a existente crise

nos Municípios de São Paulo e Santa Catarina, estipula-se que há a dependência dos

trâmites de mercado com prazo de 30 à 60 (trinta à sessenta) dias de processo de

importação  dos  insumos.  Srª.  Aliandra  discorre  a  importância  do  entendimento  da

Sociedade, e no compartilhamento de novas informações visando a transparência em

seu  repasse.  Sr.  Kleber  informa  que  seu  comprometimento  como  Gestor  é  a

preservação da vida, e neste momento, solicita a manifestação dos Empresários para

realizar a percepção da realidade dos mesmos. O primeiro posicionamento vem da Srª.

Magaly  Sperandio,  Representante  de  Hotéis  e  Pousadas,  a  qual  informa  o

funcionamento  de  seu  estabelecimento  com  restrição  à  30%  (trinta  por  cento)  de

ocupação, conforme normatização ao segmento. Demonstra sensibilização e empatia

pela  vida  e  pelo  prejuízo  de  todo  o  Comércio,  reafirmando  que  acontecem

aglomerações no interior do Município, e solicitando maior ato de fiscalização e repasse

de  informações.  Mediante  ao  solicitado,  Sr.  Kleber  deixa  explícito  ao  Secretário

Municipal  de  Saúde  o  pedido  de  que  haja  maior  repasse  de  informações  aos

Representantes da Sociedade Civil das ações implementadas no âmbito do Município.

Para tal, Dr. Gregório solicita que sejam encaminhadas perguntas diretas e específicas

quanto às dúvidas de seus pares / representados no Grupo do Comitê no  Whatsapp,

para que haja maior interação e melhor disseminação de informações. Dr. Eudayr Alves
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Moreira  Júnior,  Representante  das  Clínicas  de  Saúde,  demonstra  a  atual  situação

desesperadora  onde  não  há  norte  /  direção  ao  fim.  Sugere  apoio  psicológico  à

população, com os Profissionais Psicólogos atuantes na Rede e Representantes de

Entidades  Religiosas.  O  Sr.  Thiago  Vicente  Roldi,  Representante  de  Bares  e

Restaurantes, relata que seus representados são possivelmente os mais afetados, e

sugere a realização de um Plano Econômico pós Pandemia, com apoio e sensibilização

dos Governos Estadual e Federal. Prossegue, relatando que a resolução do problema

da COVID-19 é efetivamente a vacinação, e quanto à isso questiona que caso ocorra a

realização  de  vacinação  em  massa,  o  Município  possui  espaço  físico  disponível,

estrutura, capacitação e material humano para tal. Em resposta ao questionamento, Dr.

Gregório demonstra tranquilidade quanto a estrutura vacinal municipal, onde não há a

parada do calendário das demais vacinas, e o ritmo acelerado de vacinação; não ficam

paradas doses para Coronavírus na geladeira /  rede de frios.  Informa o parecer do

Conselho Regional de Odontologia – CRO, permitindo que os Profissionais Dentistas

também  realizem  vacinação,  sendo  assim,  habilitando-os  para  tal.  Prosseguindo,

informa  o  início  da  vacinação  para  Influenza,  e  por  fim,  garante  que  estamos

preparados para tal cenário. Complementando o questionamento de Sr. Thiago e a fala

de Dr. Gregório, o Sr. Fausto Covre, atuante Secretário Adjunto de Atenção Básica e

Vigilância em Saúde, expõe não possuir dúvidas quanto aos serviços humanos dando

vasão às vacinas; sendo um problema com a chegada de grande volume de doses, seu

armazenamento. Quanto à isso, informa notificação emitida pelo Tribunal de Contas

visando a compra de câmaras frias e demais equipamentos pertinentes. Identifica a

importância do empenho da aquisição dos equipamentos e da melhor estruturação da

Rede Municipal de Saúde para bloqueio do vírus. Por fim, agradece encarecidamente

aos Servidores Municipais  de Saúde,  e  reitera  a sugestão de Dr.  Eudayr  quanto à

prestação  de  Serviços  Psicológicos,  pois  os  Profissionais  de  Saúde  também

demonstram  a  necessidade  deste  serviço.  Dr.  Gregório  informa  a  realização  de

orçamento para aquisição de câmaras frias, e o privilégio em logística do Município de

Santa Teresa por estar próximo da Rede de Frios Estadual. Relata a convocação e
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recrutamento de Profissionais Voluntários para atuar na campanha de vacinação, e em

oportunidade, Dr. Eudayr põe-se em disposição para atuar tanto na vacinação quanto a

prestar auxílio em questões de apoio psicológico. Por fim, Sr. Kleber informa a procura

e aquisição de doses de vacina para COVID-19 via Consórcio CIM Polinorte, visto a

adesão de Municípios próximos. Neste, pondera as dificuldades e análises técnicas,

jurídicas e econômicas para o não acarretamento de prejuízos ao Município, e de forma

assertiva,  aguardar  informações  para  disseminação  e  melhor  transparência  dos

trâmites.  A  Srª.  Ivana  Maria  Massini  da  Costa,  Representante  da  Secretaria  de

Assistência Social, informa a ampliação de horário de funcionamento de sua Secretaria

Gestora, designando-se das 7:00 às 16:00 horas (sete às dezesseis horas) para os

serviços da Gestão, CRAS, CREAS e Serviço de Convivência. Relata a retomada da

Rede  de  Solidariedade  para  auxílio  e  atendimento  à  população  vulnerável,  neste

âmbito, Dr. Eudayr coloca-se à disposição junto à Instituição Mensageiros da Luz para

o fornecimento de cestas básicas e para a mobilização de pessoas e entidades,  e

discorre  sobre  a  importância  imprescindível  do  atendimento  da  Secretaria  de

Assistência Social. Sem mais nada a tratar, encerra-se a Reunião.
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