
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  22  de  abril  de  2021  às  18:00  horas  por  meio  de  videoconferência  via

plataforma Google Meet. 

Pauta:  1  –  Agradecimentos  iniciais;  2  – Minuta  de  Projeto  de  Lei  sobre  Sanções

Administrativas visando a Prevenção contra o Contágio por COVID-19; 3 – Informes.

Fizeram-se presentes:

- Adriana Rúbia Rasseli – Representante dos Sindicatos;

- Robson Albuquerque – Representante do Hospital Madre Regina Protmann (Indicado

por Aliandra Francisco de Jesus);

- Douglas Antônio Lacerda – Representante da Câmara Municipal;

- Drª. Vera Lúcia Murta Miranda – Representante do Ministério Público;

- Rosiele Kelly Vulpi Corteletti – Representante das Escolas Particulares;

- Hugo Dettmann – Representante da Câmara dos Dirigentes Lojistas;

- 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;

- Gian Frank Geraldo Fagner – Representante dos Feirantes;

- 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;
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- Jurema Tonini dos Santos – Representante da Associação Turística de Santa Teresa –

Convention e Visitors Bureau;

- 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;

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

Secretaria de Assistência Social;

- Pedro Vinicius Schreiffer Correa – Representante do Poder Público Municipal – Chefia

de Gabinete;

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

de Atenção Básica e Vigilância em Saúde;

- Flavia Sylvestre Janiques de Lima – Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde

– Médica Veterinária / Vigilância Ambiental 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.
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O Secretário Municipal de Saúde, Dr. Gregório Rocha Venturim, dá início a presente

reunião saudando os presentes e explicando a principal motivação da mesma, sendo a

atualização e alinhamento das Demandas COVID-19 Municipais. Passa a palavra à Srª.

Driani  Milanezi  Priori,  Representante  do  Poder  Público  –  Procuradoria  Jurídica

Municipal, que discorre a princípio sobre seu papel constituindo este Comitê e como

Servidora  desta  Municipalidade  na  atual  Classificação  de  Risco  Extremo  de  Santa

Teresa. Explana sobre a atenuação das muitas condutas que possam ser geridas, e

que, em reunião com as demais Secretarias componentes da Gestão Municipal, houve

a possibilidade de redação de Projeto de Lei com Sanções Administrativas para o não

cumprimento das normativas já instauradas. Em oportunidade, Srª. Driani informa que a

construção de tal documento se deu posterior a conversas com outros Municípios e na

compilação de Decretos Municipais que normatizam condutas com penalidades. Para

tanto,  o  esboço  do  referido  Projeto  de  Lei  é  trazido  em  discussão  aos  Membros

Componentes  deste  Comitê  para  análise  e,  de  forma  prudente,  deliberar  sobre

acréscimos, decréscimos e alterações que entenderem-se pertinentes, para construção

de um documento que se molde à realidade do Município. A Srª. Driani começa a leitura

do Projeto de Lei, pontuando as primeiras infrações administrativas lesivas constituídas

do mesmo: 1 – Descumprir obrigação de uso de máscara de proteção para cobertura

da boca e nariz, quando a pessoa esteja for de sua residência, em espaços abertos ao

público ou de uso coletivo; 2 – Deixar de realizar o controle do uso de máscaras de

proteção  para  cobertura  da  boca  e  nariz  de  todas  as  pessoas  presentes  no

estabelecimento, funcionários ou clientes; 3 – Descumprir a obrigação e disponibilizar

álcool 70% (setenta por cento) para uso próprio, dos funcionários e dos consumidores

em todos os estabelecimentos públicos e privados;  4  – Descumprir  a  obrigação de

auxiliar na organização das filas dentro e/ou fora de seu estabelecimento, garantindo o

distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro e meio) entre as pessoas, de modo a evitar

também as aglomerações. Mediante os quatro primeiros pontos citados, Drª. Vera Lúcia

Murta  Miranda,  Representante  do  Ministério  Público,  questiona  no  que  tange  à

obrigação de organização de filas, se a citação englobaria também Estabelecimentos
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Bancários e Casa Lotérica, visto que a realidade municipal concentra-se principalmente

nos mesmos. Prossegue, informando que a responsabilidade de filas aos entornos /

fora dos estabelecimentos não deve ser imputada ao Comerciante,  e que,  medidas

restritivas carecem de maior fiscalização e rigor para que a Administração Pública não

caia em descrédito. Finalizando sua fala,  Drª.  Vera expõe que caso concretize-se o

presente  Projeto  de  Lei,  o  mesmo  deve  efetivamente  ser  levado,  considerado  e

cumprido por questão de moralidade. O Sr. Hugo Dettmann, Representante da Câmara

dos  Dirigentes  Lojistas,  pondera  que  a  responsabilidade  de  fiscalizar  e  orientar

cidadãos que permanecem em filas fora dos Estabelecimentos Comerciais é atribuição

do Poder Público, cujo também engloba a orientação própria aos Estabelecimentos.

Drª. Driani informa a importância das falas proferidas, uma vez que a construção deste

instrumento se dará conjuntamente.  Continua explanando que a redação da minuta

gerou grande debate, tratando da utilização de máscara, em reunião com Profissionais

Fiscais  da  Vigilância  Sanitária.  Como estes  atuam no “corpo a  corpo”,  enfrentando

diariamente a realidade municipal, foi de grande valia que os mesmos opinassem sobre

a  redação  do  presente  Projeto.  O  Prefeito  Municipal,  Sr.  Kleber  Medici  da  Costa,

agradece  as  colocações  de  Drª.  Vera  e  Sr.  Hugo,  e  prossegue  informando  que  a

implantação deste instrumento deve evitar que seja uma Lei que “nasça morta”. No que

diz  respeito  às  pessoas  transitando  diariamente  nas  ruas  não  portando  máscara,

Fiscais da Vigilância Sanitária atuam em seu poder educativo, os cidadãos em questão

colocam  as  máscaras,  mas  posteriormente  a  retiram;  nisto,  é  visível  a  falta  de

consciência individual. Em contato com outros Prefeitos, é exposta a dificuldade legal

de imputar cobrança em dívida ativa por conduta. Drª.  Vera, solicita a palavra para

discorrer quanto aos cidadãos abordados que não portam uso de máscara, sendo a

ação complementada com Fiscais da Vigilância em Saúde e Policiais Militares, cuja

indisciplina  em tornar-se  transmissor  /  agente  ativo  enquadra-se  no  Artigo  268  do

Código Penal, designado crime e gerando auto de infração com pena de 01 (um) mês à

01 (um) ano de detenção. Prossegue relatando que não cabe ao Município realizar

cobrança de multas,  mas que Entes  Federados podem regulamentar-se através de
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Decretos e/ou Leis. Sr. Kleber informa a dificuldade administrativa de gerir tal situação,

e  que  em reunião  com  Major  Márcio  Cunha  Cabral,  Representante  da  Segurança

Pública neste Comitê, obteve-se a decisão da atuação dos Fiscais juntamente à Polícia

Militar, devido ao desrespeito da população aos Servidores Públicos. Já nas primeiras

abordagens conjuntas, é explanado que o comportamento dos cidadãos passa a ser

diferente. Porém, um dos complicadores das ações é a indisponibilidade de horários da

Polícia Militar para atuação na fiscalização. Foi traçada a rotina e presença de Policiais

Militares  em  06  (seis)  horas  em  abordagens  nos  dias  de  maior  movimento  de

transeuntes (sextas-feiras, sábados e domingos), dando maior efetividade ao trabalho.

Em contato com a Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo – AMUNES,

na pessoa do Sr. Luciano Pingo, a demanda faz-se importante na discussão do Comitê

para que a implementação da Lei não desmoralize a Esfera Administrativa Pública. Drª.

Driani implementa a forma como o debate das quatro primeiras citações está sendo

produtivo  e  efetivo,  e  solicita  a  palavra  para  sequência  na  leitura  das  próximas

condutas.  Prossegue,  5  –  Descumprir  Comunicado  de  Isolamento  Domiciliar

determinado por Profissional de Saúde, sem prévia justificativa avaliada por Autoridade

Sanitária  competente;  6  –  Exigir  comparecimento  ao  trabalho  de  empregado  ou

colaborador, mesmo ciente do Comunicado de Isolamento Domiciliar. Nestes aspectos,

Sr.  Hugo  relata  o  risco  e  preocupação  do  empregador,  com  a  possibilidade  de

colaboradores possuírem atestado sem estarem contaminados pelo Novo Coronavírus,

sendo replicado por Drª. Vera que afirma que o trabalho engloba regra geral e não

exceção. O risco não é preciso, pessoas sintomáticas são afastadas por critérios e zelo,

e na situação, todos são prejudicados. Prosseguindo, Drª. Driani analisa o dispositivo

como Membro do Comitê,  e  explana respeitar  e  entender  o  posicionamento  de Sr.

Hugo; porém, defende a proteção das pessoas ao máximo. Informa que cada ação de

direito cabe defesa e recurso, e prossegue na leitura das infrações do Projeto de Lei: 7

–  Promover  ou  permitir  atividades,  reuniões  e  eventos  que  geram aglomeração de

pessoas, em descumprimento às normas sanitárias; 8 – Obstruir ou dificultar a ação

fiscalizadora, desrespeitar ou desacatar a Autoridade Administrativa, no exercício das
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atribuições previstas nesta Lei. Terminada a leitura das infrações contidas no Projeto de

Lei, Sr. Kleber sugere que Drª. Driani realize a leitura de forma pontual de cada conduta

e penalidade para que entre-se em discussão. É explícito que as penalidades quanto às

infrações administrativas seguirão: advertência, multa, interdição, cassação de alvará, e

deixa-se claro que o valor unitário de cada VRTE (Valor de Referência do Tesouro

Estadual) designado em R$ 3,6559. Para as condutas de controle no uso de máscara,

disponibilização  de  álcool  70%  (setenta  por  cento)  e  organização  de  filas  serão

penalizados por pessoa em 15 (quinze) VRTE. Sr. Hugo questiona se a cobrança de

multa  ao  entorno  dos  Estabelecimentos  Comerciais  englobará  também  pequenos

comércios, visto que a realidade encontrada é a maior movimentação de pessoas em

bancos,  casa lotérica,  farmácias,  supermercados e lojas de material  de construção.

Solicita que seja tomada a mesma atuação com rigor de Lei igualitário para todos os

Estabelecimentos.  E  em  consideração  à  redação,  solicita  que  seja  incluso  na

disponibilização de álcool  a  palavra líquido.  Drª.  Driani  informa que se há infração,

haverá punição. Prosseguindo, Sr. Hugo informa que está de acordo com multa caso

clientes estiverem dentro do estabelecimento sem máscara,  mas põe-se contrário à

redação  citando  cidadãos  fora  /  ao  entorno  do  Estabelecimento  em  fila  serem

penalizados  os  proprietários;  relata  que,  o  correto  seria  multar  através  do  CPF da

pessoa e não o CNPJ do Estabelecimento.  Drª.  Vera entra em concordância à Sr.

Hugo, informando a necessidade de fiscalização de postura com rotina, partindo do

pressuposto que a atuação de abordagem do Município acaba por vezes não sendo

efetiva na falta de sensibilidade dos cidadãos. Relata também que o maior problema é

encontrado  na  Casa  Lotérica,  Banesfácil  e  no  Bancos.  A  Srª.  Magaly  Sperandio,

Representante  de  Hotéis  e  Pousadas,  relata  que  uma  maneira  mais  fácil  seria  a

redação  de  um  documento  para  os  Estabelecimentos  administrarem  as  filas,

embasados pela Vigilância em Saúde. Explana também que as pessoas que aguardam

em filas  precisam de autoridade,  e  que esta  reorganização daria-se  sem poder  de

multa.  Pastor  Thiago  de  Souza  Brasil,  Representante  Associação  de  Ministros

Evangélicos, mostra-se concordante com Srª. Magaly e Sr. Hugo, relembrando que o
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assunto de imputar multa já esteve em pauta neste Comitê no ano passado, sendo a

ideia rejeitada. Relembra a fala do então Procurador Jurídico, Dr. João Vinicius Tonini

Custódio, explanando que a Administração Pública não “tinha pernas” para a execução

de multas, e focava-se ao esforço de orientar. Por fim, não é a favor de responsabilizar

o Comércio por cidadãos que descumprem as normativas. Toma a palavra o Sr. Kleber

informando que a Minuta foi construída após falas de Profissionais Fiscais e pessoas da

Sociedade  Civil,  e  que  sua  construção  baseia-se  em  um  instrumento  a  ser

implementado.  Se o Comitê  entende a não necessidade de implantar  a  conduta,  a

Administração Pública adotará as medidas acordadas e decididas por este colegiado.

Continuando  as  explanações,  Dr.  Gregório  informa  os  relatos  lastimáveis  e

desmotivadores obtidos em reunião com Fiscais da Vigilância Municipal; havendo até

ameaças aos Servidores. Sabendo do papel orientador e a não punição, há também o

relato  de  menosprezo  às  ações de  abordagem e diligências.  Tendo o  embate  e  o

repasse de todas as informações, faz-se necessário a ampliação do debate e a busca

por alternativas. Srª. Magaly questiona sobre Estabelecimentos Bares fechados durante

o Risco Extremo, e a forma como é atualizada a Classificação Nacional de Atividades

Econômicas  –  CNAE.  Dr.  Gregório  informa  que  há  a  mudança  do  CNAE  e  é

complementado por Sr. Hugo que é levada em consideração a atividade primária.  Sr.

Thiago  Vicente  Roldi,  Representante  de  Bares  e  Restaurantes, discorre  sobre  o

trabalho do Comitê desde sua primeira reunião, e diante do exposto, busca melhorias

para seus representados. Em sua concepção, dentro do Estabelecimento caso haja

aglomeração  e  o  não  uso  de  máscara,  deve  haver  penalização;  com  aviso  e  em

segundo  momento  multa.  Do  lado  externo,  opina  que  a  redação  deve  ser  revista.

Acredita  ainda  que  com multa  ao  cidadão,  haverá  mudanças  de atitude.  Drª.  Vera

pondera sobre a duração do processo pandêmico, sendo este estendido há mais de 01

(um) ano, e reitera que as ações de conscientização já foram realizadas. Os infratores

agem em enfrentamento aos demais cidadãos e à Municipalidade; portanto, entende-se

que a criação de nova lei se tornaria inócua, podendo ocasionar a desmoralização da

Administração Pública, não trazendo o rigor legal, visto mecanismos legais já existentes
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que  inferem  as  normativas  e  penalidades  discutidas.  Com  o  número  enorme  e

assustador de óbitos, principalmente dado nas localidades interioranas (Alto Caldeirão,

Várzea  Alegre  e  Santo  Antônio  do  Canaã),  e  com  a  já  realização  de  campanhas

educativas,  o  ideal  seria  começar  a punir  baseando-se nos instrumentos  “já  vivos”.

Embasando-se no poder de Polícia,  no lacre de Estabelecimentos, na proteção dos

cidadãos e levando em conta medidas mais drásticas. Srª. Jurema Tonini dos Santos,

Representante  da  Associação  Turística  de  Santa  Teresa  –  Convention  e  Visitors

Bureau,  solicita  a  palavra  e  em  concordância  com  Drª.  Vera,  opina  que  a

responsabilidade  na  colocação  da  prática  de  Leis  é  do  Poder  Público  em  suas

instâncias,  e no ato de aplicação das mesmas,  cabe ao cidadão seu cumprimento.

Pastor Thiago informa perceber a dificuldade dos fiscais, e solicita cuidado ao pensar

em penalidades; o descumprimento de terceiros não deve implicar em sua totalidade na

penalização do Estabelecimento. Srª.  Jurema complementa a fala de Pastor Thiago,

não concordando na responsabilidade total  dos comerciantes, visto  que transeuntes

permanecentes na rua,  em sua maioria,  não cumprem as normativas.  Sr.  Hugo em

complemento às falas anteriores, exemplifica situações cotidianas onde o cliente abaixa

a máscara para pedir algo, e que, em consideração, não deixaria de realizar a venda.

Outra situação é a constante dificuldade com funcionários e o uso de máscara, e para

terminar sua fala, declara não estar correto responsabilizar o comerciante pelo cliente,

sendo a responsabilidade do terceiro,  do terceiro.  A  Srª.  Joice Aparecida  Marrochi,

Representante do Lions Clube, concorda com a fala do Sr. Hugo no que tange aos

clientes que abaixam sua máscara para questionar algo e logo a colocam em seguida.

Por conseguinte, Dr. Gregório explica que as multas se dariam após advertência, de

forma a continuidade do processo; sendo encaminhadas às pessoas que se opõem às

conduções,  e  para  prosseguimento  na  parte  orientativa  –  dando-se  em  posterior

momento,  questão  punitiva.  Discorre  sobre  os  principais  problemas  designados  no

“abre e fecha” dos Estabelecimentos Bares que permanecem na insistência eminente, e

na  locação  dos  sítios  à  visitantes.  Por  fim,  necessita  a  maior  sensibilização  do

Comércio quanto à seus colaboradores, no apelo dos Fiscais, e na necessidade de algo
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ser redigido e deliberado nesta reunião. Sr. Kleber, toma a palavra para solicitar a fala e

sua escuta através dos demais membros do Comitê, para o entendimento da ideia da

Minuta  de  Lei.  Continua  informando  que  em  Reunião  com  o  Governador  Renato

Casagrande, onde diversos Municípios sinalizaram a mesma problemática que Santa

Teresa vivencia; em consonância à isto, informam que estão em formato de edição de

Decretos e Projetos de Lei visando coibir especificamente as condutas da COVID-19.

Na dita reunião, a recomendação aos Prefeitos seria a viabilização de redigir a Minuta,

porém, isso não quer dizer que irá se concretizar. A Minuta vem a ser discutida, e não

imposta; se o entendimento do Comitê é que a mesma não seja necessária, ela não

será. Desta forma, é solicitado que outros membros tomem fala e que não se silenciem,

para  a  realização  de  construção  de  documento  de  forma  coletiva,  havendo  a

discussão / interação a minimizar o impacto e reduzir o número de óbitos, contando

com apoio e participação da Polícia Militar e Ministério Público. Em consideração à fala

de Sr. Kleber, Drª. Vera informa que há Lei 13.979/2020 que em posterior foi alterada

por  várias  outras,  e  que  trata  especificamente  de  COVID-19;  sendo  portanto,  não

necessário mais uma Legislação. Reitera a importância da manifestação de todos os

membros do Comitê, solicitando que Drª. Driani encaminhe cópia da Minuta, Código de

Posturas  Municipal  e  Código  de  Saúde  do  Município  à  todos  para  análise  e

considerações, e em posterior, o agendamento de nova reunião para discussão. Sugere

a busca de praticidade,  ponderando que seja agendado novo momento na próxima

segunda-feira, dia 26 de abril. Acredita que orientação não faz-se mais eficaz, e que

seja  instaurada  a  penalização  através  de  ferramentas  que  são  existentes  com

complemento à cassação de alvarás. Em consideração às falas de Dr. Gregório e Drª.

Vera,  Sr.  Hugo  opina  pelo  foco  nos  problemas,  sendo  redigida  Lei  embasada

principalmente nestes. A Srª. Rosiele Kelly Vulpi Corteletti, Representante das Escolas

Particulares, expõe sua confiança em medidas mais restritivas, e em sequência, relata

a  forma como os estudantes estão sendo penalizados.  Por  fim,  questiona em qual

momento os alunos retornarão às suas atividades e pondera que isso apenas ocorrerá

quando a Sociedade seguir as normativas. Drª. Driani vem aos presentes deixar claro
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que em nenhum momento o Setor Público pensa em punir os Comerciantes, mas na

adequação e auxílio do trabalho dos Fiscais.  Prossegue expondo a pertinência dos

encaminhamentos  solicitados  por  Drª.  Vera,  pela  análise  da  Minuta  e  as  Leis  que

possam suprir  as  necessidades  do  Município.  Por  fim,  informa que  a  reunião  com

Fiscais de Vigilância e Policiais Militares deram “novo gás” e segurança ao trabalho a

ser executado. O Sr. Rodrigo Nogueira Brito, Representante do Poder Público Municipal

– Secretaria de Turismo e Cultura, vem contribuir com a realidade enfrentada na Capital

Vitória, na Casa do Cidadão, onde o atendimento se dava por ordem de marcação.

Neste  âmbito,  seria  uma solução  prática,  o  uso  de  aplicativos  /  Whatsapp onde  a

população  entraria  em  contato,  a  princípio  com  Bancos  e  Casa  Lotérica,  para

agendamento prévio de atendimento. O Representante da Igreja Católica, Frei  José

Wilian Corrêa de Araújo,  relata que não há possibilidade das pessoas não estarem

conscientizadas, em mais de 01 (um) ano de Pandemia. Faz-se questão de cidadania

entender a necessidade de seguimento às normas com maior rigidez. Continuando, Frei

propõe que, já com a existência de Legislação Regulamentadora, que sejam afixados

cartazes  em  locais  visíveis  para  cada  Estabelecimento,  onde  em  cada  cartaz

constariam as normativas embasadas por Lei, visando o cumprimento dos instrumentos

já  existentes.  Sr.  Douglas  Antônio  Lacerda,  Representante  da  Câmara  Municipal,

corrobora com os apontamentos de Drª. Driani e Drª. Vera, quanto a não prudência de

instaurar nova Legislação. Expõe que a eficácia se daria no trabalho na Legislação

existente de forma efetiva, e na ampla divulgação para seguimento de todos. Como

sugestão,  adere  ao  envio  das  Legislações  e  Minuta  para  análise  e  conclusão  em

próxima  reunião.  Prosseguindo,  Pastor  Nivaldo  Geik  Volz,  Representante  da  Igreja

Luterana, relata a forma como a reflexão de Frei Wilian faz-se importante, e discorre

sobre  como  o  não  seguimento  de  orientações  está  enraizado  no  viver  do  povo

brasileiro; exigindo delicadeza para mudar este conceito. Continuando sua fala, Pastor

Nivaldo  informa  sentir  angústia  de  todos  no  grupo,  bem  como  o  sentimento  de

esperança na busca da melhor forma de atuação e na caminhada em conjunto. Srª.

Magaly vê a necessidade de apoio do Órgão Público para execução das regras,  e
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convida o Comitê para atuação. Drª. Driani expõe a forma positiva como a construção e

atuação  conjuntas  estão  sendo  levadas  com  base  na  prudência,  democracia  e

humanidade.  Neste,  Sr.  Kleber  informa que  nada  se  dará  por  colocação,  mas  por

construção  coletiva;  fazendo-se  necessário  a  discussão  e  recomendação  para

respostas com clareza n’aquilo que o Município desenvolve para minimizar o impacto

da Pandemia. As sugestões de cartazes com amplitude de informações com as ações

demonstram o comprometimento necessário de escuta qualificado ao Poder Público.

Passa-se a  palavra  à  Srª.  Ivana  Maria  Massini  da  Costa,  Representante  do  Poder

Público Municipal – Secretaria de Assistência Social, que solicita apoio da Comunidade,

sugerindo que haja a ação de carro de som com mensagem orientadora e divulgando

as normativas, fazendo a rota entre Sede e Distritos. Sugere também a redação de

Ofício / Comunicado encaminhado à todos Estabelecimentos Comerciais do Município

explicando  sobre  as  Legislações  a  serem  seguidas.  Sr.  Fausto  Covre,  atuante

Secretário  Adjunto  de  Atenção  Básica  e  Vigilância  em  Saúde,  concorda  com  o

fortalecimento e união para levar a medida correta e em ações que tornam-se efetivas,

baseando-se nos Instrumentos Legais existentes. Discorre também sobre o trabalho

dos Profissionais Fiscais, e a forma como populares estão zombando de suas ações;

nisto, expõe a importância da tomada de posturas energéticas e eficazes, visto a não

sensibilização das pessoas. Sr. Lorenzo Sancio Bortolini, Representante da Maçonaria

neste Comitê, acorda pelo envio dos Mecanismos para análise e reflexão, e na semana

seguinte,  reunirmo-nos.  Toma  a  palavra  o  Sr.  Robson  Albuquerque,  nesta  reunião

Representante  do Hospital  Madre  Regina Protmann,  que  demonstra-se  preocupado

com a realidade de ocupação dos Leitos  de UTI e  Clínica  COVID-19.  Informa que

constantemente  vê  pessoas  andando  nas  ruas  da  cidade  sem  máscara,  e  que  a

aplicação de Lei, faz-se importante pois mesmo com o alto número de óbitos não há

consciência coletiva. Sobre a imputação de multa, discorre que devería-se “fazer pela

dor”, pois não consegue contemplar outra maneira. Analisando com mais proximidade,

relata que na quadra de futebol próxima ao Hospital Madre Regina Protmann observou

um  grande  grupo  de  pessoas  praticando  o  esporte.  Desta  forma,  a  Pandemia  se
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estenderá por muito mais tempo. Srª. Jurema complementa a fala de Robson, propondo

a divulgação ampla e transparente utilizando jornais e rádios locais para a colocação

das normas em prática. O Sr. Hugo informa que não concorda plenamente com Sr.

Robson.  Prossegue  informando  sensatez  ao uso dos  meios  de comunicação  como

aliado,  e  opina  pela  inviabilidade  na  entrega  de  documentos  (Ofícios)  físicos  aos

Estabelecimentos Comerciais. Por fim, solicita melhor orientação aos Fiscais, para que

possam agir de forma única e universal. Drª. Driani informa que encaminhará todas as

documentações pertinentes ao grupo de  Whatsapp,  designadas na Minuta do Projeto

de Lei,  Códigos de Posturas e de Saúde Municipais,  e  Lei  nº.  13.979/2020 e suas

alterações. Sem mais nada a tratar, encerra-se a reunião com o agradecimento de Sr.

Kleber, reiterando mais uma vez que as decisões não serão tratadas / trabalhadas de

forma unilateral, mas de forma global e coletiva.

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Centro - Santa Teresa – ES – CEP: 29650-000
Tel: (27) 3259 3900 – CNPJ: 27 167 444/ 0001-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
            Estado do Espírito Santo

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

ANEXO I 

Votação no Grupo de Whatsapp (26 de abril de 2021)

Conforme  conversado  e  acordado  na  última  reunião  do  Comitê  Intersetorial  para

Enfrentamento da COVID-19, concluiu-se pelo encaminhamento da Minuta do Projeto

de Lei e das Legislações já existentes relacionadas à matéria para análise e posterior

discussão.

Um dos pontos relevantes é que alguns membros se manifestaram no sentido de que

poderiam ser utilizadas as Leis vigentes, não sendo necessária a criação de outra Lei

no âmbito do Município de Santa Teresa.

Os membros opinaram nos seguintes aspectos / questionamentos:

(   ) Necessidade da Reunião.

Votantes: -

(   ) Desnecessidade da Reunião.

Votantes: Hugo Dettmann; Pastor Thiago de Souza Brasil;  Lorenzo Sancio Bortolini;

Joice Aparecida Marrochi;  Rosiele  Kelly  Vulpi  Corteletti;  Leandro Menegueli  Biondo;

Magaly  Sperandio;  Walkyria  Barcelos  Sperandio;  Ivana  Maria  Massini  da  Costa;

Rodrigo Nogueira Brito; Jurema Tonini; Pastor Nivaldo Geik Volz; Drª. Vera Lucia Murta

Miranda; Adriana Rúbia Rasseli; Gian Frank Geraldo Fagner; Frei José Wilian Corrêa

de  Araújo;  Thiago  Vicente  Roldi;  Geraldo  Barcellos  Bolonha;  Major  Márcio  Cunha

Cabral; Robson Albuquerque; Dr. Eudayr Alves Moreira Júnior; e Katia Wietchesky.

(   ) Continuidade na elaboração do Projeto de Lei Municipal.

Votantes: -

(   ) Utilização das leis já vigentes sobre a matéria.

Votantes: Hugo Dettmann; Pastor Thiago de Souza Brasil;  Lorenzo Sancio Bortolini;

Joice Aparecida Marrochi;  Rosiele  Kelly  Vulpi  Corteletti;  Leandro Menegueli  Biondo;

Magaly  Sperandio;  Walkyria  Barcelos  Sperandio;  Ivana  Maria  Massini  da  Costa;

Rodrigo Nogueira Brito; Jurema Tonini; Pastor Nivaldo Geik Volz; Drª. Vera Lucia Murta
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Miranda; Adriana Rúbia Rasseli; Gian Frank Geraldo Fagner; Frei José Wilian Corrêa

de  Araújo;  Thiago  Vicente  Roldi;  Geraldo  Barcellos  Bolonha;  Major  Márcio  Cunha

Cabral; Robson Albuquerque; Dr. Eudayr Alves Moreira Júnior; e Katia Wietchesky.

Considerando que a maioria opinou pela desnecessidade da Reunião e pela utilização

das Leis Vigentes, não haverá a reunião que havíamos sugerido para esta Segunda-

feira.

Durante a interação / votação, algumas falas foram proferidas:

- Drª. Vera Lucia Murta Miranda informa que a fiscalização do Município (referindo-se à

Vigilância Sanitária, Fiscais de Postura e Defesa Civil,  bem como Polícia Militar),  ao

agirem,  principalmente  em  caso  de  crime,  poderão  encaminhar  diretamente  ao

Ministério Público, o Boletim de Ocorrência lavrado. Tal medida afastará, em caso de

crime (Art. 268 do Código Penal), sanção por parte do Município, ficando a cargo do

Ministério Público a aplicação de multa nas transações penais. Assegura também que

as  sanções  tanto  em  relação  aos  juizados  especiais  criminais  quanto  o  próprio

processo penal decorrente, representa um grande transtorno para o infrator; e que não

sendo  caso  de  crime,  ainda  assim,  todos  os  Boletins  Lavrados  poderão  ser

encaminhados  ao  Ministério  Público,  uma  vez  que  a  situação  poderá  ensejar

providências  por  parte  do  referido  órgão,  podendo  desdobrar-se  em conduta  típica

alcançada pela Lei Penal Vigente. Por fim, coloca seu empenho como Membro recente

do Comitê, comprometendo-se a agir com critério e rigor na medida da necessidade e

da Lei.

-  Sr.  Hugo  Dettmann  expõe  a  dificuldade  de  possuir  tantos  membros  nomeados

constituintes do Comitê, onde tal demanda já era vista desde ano passado; Opina que a

passividade  dos  participantes  não  agrega  em  nada,  podendo  inclusive,  atrasar  as

discussões e decisões. Por fim, sugere a todos análise de participação pessoal; e aos

que  participam  sem  contribuições,  que  coloquem  seu  posto  à  disposição  da

Administração para que as discussões sejam produtivas.
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-  Sr.  Thiago  Vicente  Roldi  complementa  a  fala  anterior  relatando  que  o  grupo  é

prioridade, e que, os Representantes que aqui estão nomeados vem para dar voz à um

grupo ou categoria.
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