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ATA 07/2021- REUNIÃO DE PREFEITOS DA AMVARP – R28 COVID 

 

Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às 10 horas, através 

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

Técnico Regional R.28. O Presidente, Prefeito de Vale do Sol, Maiquel Silva, deu por 

aberta à reunião cumprimentando os presentes. Em seguida, apresentou a Pauta: 1) 

Deliberação do Novo Plano de Ação da R.28; 2) Assuntos Gerais. De imediato, passou 

a palavra ao Assessor Jurídico do CISVALE, Dr. Diogo Frantz, que em nome do Comitê 

Técnico Regional apresentou os novos protocolos e um novo Plano de Ação para a 

Região R28 do Vale do Rio Pardo para os próximos dias. Trazendo assim, boas 

noticias vindo do Gabinete de Crise do Estado, onde surgiu a possibilidade de rediscutir 

as medidas a serem tomadas, uma vez que tenha ocorrido uma melhora nos 

indicativos, ou seja, possibilitou discutir novamente as ações. Há ainda, dois pontos 

que refletem negativamente a região nos indicadores, que é o caso da fiscalização e a 

vacinação, embora tenha melhorado o índice de vacinação, continua abaixo da média 

estadual. O Estado sinaliza com a possibilidade da manutenção do Plano de Ação 

vigente, não se fazendo assim necessário esta semana, como previsto, a 

implementação do plano apresentado na Reunião dos Prefeitos com o Comitê Técnico 

Regional R.28 no dia quinze do mesmo mês. Neste sentido, o Estado recomenda uma 

ação redobrada na fiscalização, da mesma forma um reforço nas campanhas de 

comunicação, bem como um cuidado na política de testagem. A Diretora do Consórcio 

Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (CISVALE), Léa Vargas, relata os 

dados disponibilizados hoje sobre a questão epidemiológica, que mostram uma 

diminuição na taxa de ocupação, cujo é de 85,5% dos leitos de SUS e 140% nos leitos 

privados. Com isso, o Médico Infectologista Dr. Marcelo Carneiro comenta sobre a 

melhora no indicador e acredita que isso irá favorecer a região na próxima semana. O 

prefeito de Vale do Sol e presidente da AMVARP, Maiquel Silva, elogia o trabalho bem 

sucedido da equipe do Comitê Técnico Regional, pela eficiência na atualização de 

dados e frisa para que os gestores permaneçam atentos às informações, 



 
                      

 
 

==================================================================================
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. 

 
 

Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo 
AMVARP - Fundada em 13 de maio de 1961. CNPJ: 95.442.414/0001-87 

amvarp61@gmail.com - 51 99673 6188 - https://www.amvarp.org.br 
Rua Ernesto Alves, 875 - Santa Cruz do Sul/RS – CEP: 96.810-144 

 
principalmente hospitalares. Em seguida, disponibiliza a palavra para que os gestores 

possam manifestar sua opinião sobre o Plano de Ação. Entrando em pauta por 

recomendação da Vice-Prefeita do município de Venâncio Aires, Izaura Landim onde 

pede que a questão de música ao vivo em bares, restaurantes e similares seja vedado. 

Neste sentido, a Prefeita do município de Santa Cruz do Sul, Helena Hermany, 

expressa sua vontade na liberação e frisa “esse setor já foi muito prejudicado. Temos 

que pensar nas pessoas, nas famílias e não vejo impedimento algum se tiver dois 

músicos tocando com um bom distanciamento”. Neste interim, o Vice-Prefeito do 

município de Rio Pardo, Rogério Monteiro, “concordo com a Prefeita Helena, eu acho 

que não seria neste momento, já que estamos avançando proibir esse tipo de 

atividade”. Para os demais gestores que se encontram presentes, esses votam pela 

liberação da música ao vivo em bares, restaurantes e similares. Em seguida, o Prefeito 

do município de Venâncio Aires, Jarbas da Rosa, manifesta-se preocupado com a 

situação de seu município ser próximo ao município de Lajeado, onde saiu um decreto 

liberando as atividades esportivas em todos os ginásios. Mariluce Reis, Coordenadora 

Regional de Saúde (13ª CRS), relata sua preocupação perante a curta estabilidade da 

região, onde não possui uma baixa constante, e acredita na permanência das 

restrições da semana passada e na necessidade de aumentar as fiscalizações. Por fim, 

o Presidente Maiquel Silva, põe em votação a manutenção no Plano de Ação, onde por 

unanimidade o plano foi aprovado. 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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