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ATA 08/2021- REUNIÃO DE PREFEITOS DA AMVARP – R28 COVID
Aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às 10 horas,
através da Plataforma Virtual Google Meet, realizou-se a Reunião dos Prefeitos
da AMVARP com o Comitê Técnico Regional R.28 (CTR R.28). O Presidente
Maiquel Silva, deu por aberta à reunião cumprimentando os presentes. Dando
início

aos

trabalhos,

apresentou

a

Pauta:

1)

Protocolos

Variáveis

-

Flexibilizações; 2) Assuntos Gerais. Em seguida, parabeniza a todos pelo
trabalho que vem sendo desenvolvido pelos municípios quanto às orientações
passadas aos munícipes e a ampliação da vacinação que vem sendo executada.
De imediato, passa a palavra a Diretora do Consórcio Intermunicipal de Serviços
do Vale do Rio Pardo (CISVALE), Léa Vargas, que juntamente com o Dr. Diogo
Frantz apresentaram o Protocolo de Atividades Variáveis e possíveis
flexibilizações, anteriormente solicitadas ao CTR R28. Léa relata assim, os
dados disponibilizados sobre a questão epidemiológica, com relação a números
confirmados nos últimos sete dias, a incidência apresenta um gráfico maior,
devido ao registro de notificações represadas. No número de óbitos percebe-se
uma incidência de 2.6 enquanto o Estado possui uma incidência de 4.0. Já
quanto aos leitos clínicos ocorreu uma queda significativa no número de
internações. A ocupação em UTIs se encontra em 81,7%, tendo uma redução
grande. Quanto a vacinação, a porcentagem de parcialmente vacinados na
região é de 30,9%, enquanto o Estado possui 29,5% e esquema vacinal
completo na região é de 20,2% enquanto no Estado encontra-se com 20,9%.
Sobre a questão do monitoramento da implementação e avalição das ações, nas
últimas cinco semanas de acompanhamento, a região fica com uma média de
68% de adesão dos municípios, onde percebe-se que com a retirada do alerta,
na última semana ocorre uma redução na pontuação das ações feitas por alguns
municípios. Finaliza, expressando sua satisfação por a nossa região fazer parte
da primeira retirada do alerta no Estado. Logo após, Dr. Diogo Frantz, em nome
do Comitê Técnico Regional, fez uma breve explanação das demandas mais
recorrentes que os municípios trouxeram. O primeiro item, trata-se do CNAE 56 ==================================================================================
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Restaurantes, Bares, Lanchonetes, Sorveterias e similares: agora é possível
ampliar para 50% a ocupação máxima das mesas ou similares, sendo apenas
clientes sentados e em grupos de até seis (6) pessoas; Vedada música alta que
prejudique a comunicação entre clientes, sendo o limite de 3 músicos. Quanto
aos Eventos infantis, sociais e de entretenimento - Em buffets, casas de festas,
casas de shows, casas noturnas, restaurantes, bares e similares, agora seria
possível público máximo de 70 pessoas em ambientes fechados. Condomínios e
áreas comuns seria possível a abertura das demais áreas comuns (salão de
festa, churrasqueiras compartilhadas etc.). Missas e Serviços Religiosos:
Possibilidade de estabelecimento e rígido controle da ocupação máxima de 25%
das cadeiras, assentos ou similares. Atividades físicas em academias, clubes,
centros de treinamento, piscinas, quadras e similares. Sugestão de intervalo de
30 minutos entre jogos. Na sequência, o Presidente abriu a palavra aos demais
colegas prefeitos para as manifestações. A Prefeita do município de Santa Cruz
do Sul, Helena Hermany, relata que recebeu solicitação de ampliação para 50%
de ocupação em Missas e Serviços Religiosos. Também a solicitação de
ampliação para 8 pessoas por mesa em restaurantes, e ainda, para que seja
permitido o número de cinco músicos nos ambientes de bares e similares,
contudo, desde que seja respeitado o distanciamento conforme o tamanho do
palco. A prefeita do município de Sinimbu, Sandra Marisa Roesch Backes, traz
em pauta a questão referente ao retorno das aulas presenciais, para que
possamos pensar na flexibilidade do retorno presencial, vez que é de extrema
importância. Ainda, pensando nas linhas de ônibus, estes estão sendo muito
prejudicados e que é necessário pensar numa flexibilização para a viabilidade e
continuidade dos serviços prestados pelos mesmos. Neste sentido, o prefeito de
Venâncio Aires, Jarbas da Rosa, frisa a importância de todos os municípios da
região tomarem a mesma atitude perante ao novo decreto. Relata também um
assunto que em breve começará a ser cobrado, que é a questão do esporte,
futsal e futebol, não o amador, mas sim o esporte profissional, para que possa o
público vir a frequentar respeitando as regras dos protocolos. Lembra assim os
seus colegas, que apenas traz em debate, para que já vá sendo pensado neste
assunto. Após ouvir a opinião dos prefeitos sobre as flexibilizações nos
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Protocolos Variáveis, o presidente colocou em votação as sugestões
apresentadas levando em conta o Parecer Técnico do Comitê Técnico Regional.
Neste sentido, foi aprovado por unanimidade as seguintes flexibilizações:
Restaurantes, Bares, Lanchonetes, Sorveterias e similares - CNAE: 56 Risco Alto: Estabelecimento e rígido controle da ocupação máxima de até 50%
do PPCI. Apenas clientes sentados e em grupos de até oito (8) pessoas; Horário
de funcionamento das 06:00 às 24:00 com uma hora de tolerância para
esvaziamento e higienização do local. Vedada música alta que prejudique a
comunicação entre clientes, sendo o limite de até 3 músicos; Realização de
'eventos' tipo happy hour, segue protocolos de “Restaurantes e etc”. Eventos
infantis, sociais e de entretenimento - Em buffets, casas de festas, casas
de shows, casas noturnas, restaurantes, bares e similares CNAE: 82, 90,
91, 92, 93 - Risco Alto: Público máximo de até 150 (cento e cinquenta pessoas)
pessoas em espaços fechados e abertos. Teto de ocupação não superior a 50%
do PPCI. Horário de funcionamento em conformidade com o protocolo de
“Restaurantes etc.”, sendo das 06:00 às 24:00 com tolerância de uma hora para
esvaziamento e higienização do ambiente.

Condomínios - Áreas comuns

CNAE: 81 - Risco Médio: Abertura das demais áreas comuns (salão de festa,
churrasqueiras compartilhadas etc.), conforme protocolo de “Eventos Infantis,
sociais e de entretenimento - Em buffets, casas de festas, casas de shows,
casas noturnas, restaurantes, bares e similares. Teto de ocupação não superior
a 50% do PPCI. Horário em conformidade com o protocolo de “Restaurantes
etc.”, sendo das 06:00 às 24:00 com tolerância de uma hora para esvaziamento
e higienização do ambiente. Observação: obrigatório a observância das regras
do Condomínio. Missas e Serviços Religiosos - CNAE: 94 - Risco Alto:
Estabelecimento e rígido controle da ocupação máxima de 50% das cadeiras,
assentos ou similares; Público máximo de até 150 (cento e cinquenta pessoas)
pessoas em espaços fechados e abertos. Teto de ocupação não superior a 50%
do PPCI. Atendimento individualizado, com distanciamento mínimo de 1,5 metro.
Atividades físicas em academias, clubes, centros de treinamento, piscinas,
quadras e similares - CNAE: 96 - Risco Alto: Esportes coletivos (duas ou mais
pessoas) com agendamento sem intervalos. Na sequência, o presidente Maiquel
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Silva, propõe que seja feito oficio através da AMVARP, encaminhado ao
presidente da FAMURS para que encaminhe a Secretaria Estadual de
Educação, Secretaria Estadual da Saúde e também ao COE do Estado à
questão do retorno integral das aulas e mais flexibilização no transporte escolar.
Fazendo um esforço máximo, para que ocorra a flexibilização do retorno integral
das aulas, já no início do segundo semestre. O prefeito do município de Rio
Pardo, Edivilson Meurer Brum, sugere que no oficio que será enviado a
FAMURS, conste ainda o desejo de uma certa flexibilização nas quadras e
estádios dos times profissionais. Como nada mais foi tratado, eu Giselda Regina
Petry, Secretária Executiva, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e
pelo Presidente Maiquel Silva.

Giselda Regina Petry
Secretária Executiva

Maiquel Evandro Laureano Silva
Presidente da AMVARP
Prefeito de Vale do Sol

==================================================================================
Boqueirão do Leão, Candelária, Encruzilhada do Sul, General Câmara, Gramado Xavier, Herveiras, Mato Leitão, Pantano
Grande, Passo do Sobrado, Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, Sinimbu, Vale do Sol, Vale Verde, Venâncio Aires e Vera Cruz.

