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ATA 06/2021- REUNIÃO DE PREFEITOS DA AMVARP – R28 COVID 

Aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às 11 horas, através 

da Plataforma Virtual Google Meet, realizou-se a Reunião dos Prefeitos com o Comitê 

Técnico Regional R.28. O Presidente Maiquel Silva, deu por aberta à reunião 

cumprimentando os presentes. Em seguida, apresentou a Pauta: 1) Apresentação do 

Parecer Técnico do CTR - R28; 2) Deliberação do Novo Plano de Ação da R28; 3) 

Assuntos Gerais. De imediato, passou a palavra ao Diogo Frantz, que juntamente com 

a Diretora do Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (CISVALE), 

Léa Vargas, apresentaram o novo Plano de Ação de enfrentamento a pandemia, 

COVID-19. Diogo Frantz, em nome do Comitê Técnico Regional, fez uma breve 

explanação do que foi tratado com os COE´s Municipais na reunião virtual no dia 

anterior. Desta forma, relatou o que foi levado a reunião com o Gabinete de Crise do 

Estado, onde foi passado as seguintes informações e ponderações: Dentre as criticas 

ao plano apresentado, o Estado vê a necessidade de restrições propostas, tais como, 

mais ações na prática sendo implementadas. Ainda, pede uma análise criteriosa em 

quais setores possuem maior grau de desdobramento de casos. Neste sentido, solicita 

o uso da mídia perante a conscientização da população. O Comitê Técnico Regional 

levou em pauta a questão de prolongar o horário de funcionamento de bares e 

restaurantes, como por exemplo, e diminuir a ocupação do ambiente, porém o 

Gabinete de Crise se posicionou contra. Por fim, o debate trouxe a questão da 

educação, cujo o Estado assegura e defende o funcionamento das escolas. Em 

seguida, Diogo Frantz, apresenta o fluxo de procedimentos após avaliação do plano de 

ação pelo Comitê Estadual de Crise. Com isso, o Médico Infectologista Dr. Marcelo 

Carneiro, apresenta dados técnicos e científicos de acompanhamento do 

distanciamento controlado da semana, trazendo assim, a presente situação nos 

hospitais da Região 28. Os dados disponibilizados, hoje às 11:09 horas, mostram uma 

taxa de ocupação de 90% dos leitos de SUS, e 160% nos leitos privados, tal como o 

141,01% da taxa de ocupação confirmados e suspeitos COVID fora da UTI, sendo que 

o uso de respiradores apresenta índice de 83%. A diretora executiva do Consórcio 

Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (CISVALE), Léa Vargas, apresenta o 
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Plano de Ação aos que se fazem presente na reunião. Frisa ainda, a necessidade da 

árdua fiscalização, a vacinação, o rastreamento de contatos com politica de testagem, 

onde o Estado irá disponibilizar antígenos para que os Municípios utilizem, além dos já 

adquiridos por alguns Municípios, através do pregão do CISVALE. Prontamente, Diogo 

Frantz comenta as propostas de medidas restritivas apresentada, através do Plano de 

Ação da R28, que deve ser seguida no prazo de pelo menos catorze dias. No primeiro 

momento, as atividades administrativas, e educativas, assim como serviços diversos, 

serão determinadas em forma de escalonamento e revezamento. Para as indústrias e 

empresas com mais de cinquenta funcionários, que já possuem Plano de 

Funcionamento, deverá ocorrer a revisão de seus Planos, bem como, aquelas 

empresas e industrias que ainda não possuem, realizar e efetuar a entrega junto ao 

COE municipal no prazo de até cinco dias úteis. A restrição de 75% de lotação máxima 

da atividades da indústria. Já ao comércio varejista, restrição de 50% na lotação 

máxima. Aos supermercados e mercados, a entrada de uma pessoa pelo grupo 

familiar, bem como a restrição de 50% de lotação máxima, com atendimento até 22 

horas. Restrição de 75% da capacidade total para transporte coletivo e fretado. Os 

restaurantes a restrição deve ocorrer com 50% da locação máxima, com limite de 

quatro pessoas por mesa, não sendo possível música ao vivo, bem como a restrição de 

horário (das 06h às 22h). Para academias restrições de 30% da lotação máxima. Já os 

clubes sociais, centros de treinamento, piscinas, quadras esportivas e similares, o 

fechamento determinado por quatorze dias, neste sentido, as atividades de ensino de 

esporte, dança e artes cênicas, museus e centros culturais, devem permanecer 

fechado pelo mesmo prazo. As feiras corporativas, o fechamento por catorze dias. Os 

cinemas devem limitar a ocupação máxima de 20% das cadeiras. Controle da 

ocupação máxima de 10% das cadeiras nas missas e cultos. Restrição de 50% da 

lotação para serviços de higiene pessoal e beleza. Determinado o fechamento de 

parques temáticos, de aventura, de diversão, aquáticos, naturais, jardins botânicos, 

zoológicos. O Plano de Ação, ainda propõe que eventos infantis, sociais e de 

entretenimento em buffets em casas de festas, de shows, noturnas, bares, pubs e 

similares, estará vedado, somente mediante autorização, no entanto, os gestores por 

unanimidade expressam seu desejo, que seja de forma unificada para os Municípios. 

Outro ponto previsto era a vigência dos Decretos Municipais com início na quinta-feira, 
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dia 17.06.2021, após as 06:00 horas, contudo os gestores manifestam sua preferência 

com a entrada em vigor, na segunda-feira, dia 21.06.2021. O prefeito de Vale do Sol e 

presidente da AMVARP, Maiquel Silva, elogia o trabalho bem sucedido da equipe do 

Comitê Técnico Regional e relata “como na fala da Léia, o Comitê de Crise do Estado 

já pediu opinião do nosso Comitê Técnico para várias situações, levando como 

exemplo da nossa regional para as demais regionais.”. Neste interim, Mariluci Reis, 

parabeniza o grupo do Comitê Técnico Regional R.28, bem como expressa seu orgulho 

em fazer parte. O presidente da AMVARP, Maiquel Silva, abre discussão para as 

restrições propostas. Dessa forma, a prefeita de Santa Cruz do Sul, Helena Hermany, 

sugere que os gestores se reúnam com sua equipe do COE Municipal para debater os 

assuntos tratados e em seguida, no dia seguinte ocorra uma nova reunião em formato 

de continuação para votação das restrições previstas no Plano de Ação. 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. 
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