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ATA DE REUNIÃO

Aos 23 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, no gabinete da 5ª
Promotoria de Justiça de Caldas Novas, situada na Avenida Antônio Sanches, Quadra
AI, Lote D, Setor Itaguai III, Caldas Novas, reuniram-se, virtualmente, o Promotor de
Justiça Dr. Vinícius de Castro Borges titular da 5ª Promotoria de Caldas, em
substituição perante a 3ª Promotoria e em auxílio à 6ª Promotoria (JECRIM), a
Promotora de Justiça Dra. Karina D’Abruzzo, coordenadora do CAO Saúde, o Assessor
da 5ª Promotoria de Justiça de Caldas Novas, Alan Denil, o Secretário de Saúde do
Estado de Goiás, Dr. Ismael Alexandrino, o Prefeito do Município de Caldas NovasGO, Kleber Marra, o Secretário de Saúde de Caldas Novas-GO, Ângelo Paulo da Silva,
o Procurador do Município de Caldas Novas, Andrei Barbosa, a Prefeita do Município
de Rio Quente-GO, Ana Paula Oliveira, a Diretora do Departamento de Epidemiologia
de Rio Quente, Tarine Cândida Almeida, o Secretário Executivo do Ministério do
Turismo, Daniel Nepomuceno, a Deputada Federal Magda Mofatto, o Presidente da

Autos 202000142271 - 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Caldas Novas - MOVIMENTO NÃO CONSOLIDADO.
Movimento 186 - Juntada 2021000937529 - Documento gerado por Vinicius de Castro Borges, em 23/02/2021, às 11:51.

5 ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA
DE CALDAS NOVAS

Câmara de Vereadores de Caldas Novas-GO, Marinho Câmara, o Presidente da AQUA,
Marcelo Palmerston, o Presidente da SINDHORBs, William Akio, o Presidente da
ABRACALDAS, Fabrício Arantes, o Presidente da ASCONCN, Ueliton Gomes da
Silva, o empresário José Roberto Assy, o representante do Grupo AVIVA, Munir
Calaça, e o representante do Grupo Privé, Daniel Ribas. A reunião se deu a pedido dos
empresários interessados. Inicialmente, o Promotor Dr. Vinícius se apresentou e falou
do escopo da reunião, abrindo a fala para o grupo empresarial, tendo o Sr. Marcelo
Palmerston, representante da AQUA, iniciado a explanação e externado a importância
do turismo na região de Caldas Novas-GO, declinando os números que representam
essa importância, em geração de receitas e empregos, dentre outros fatores. Falou da
atuação dos empresários junto ao Poder Público no combate à pandemia desde de março
de 2020. Aduziu que a atual situação de Caldas Novas-GO, no que toca à taxa de
letalidade da COVID, é inferior à do Estado de Goiás e do Brasil como um todo. Falou
dos esforços para locação de UTI’s para Caldas Novas-GO, pelo prazo de 3 meses,
externando os nomes de todos os colaboradores, empresários da região, dispostos a
unirem para implementação de tais leitos. Falou da necessidade de o Ministério Público
integrar o comitê que discute assuntos relacionados à COVID no Município e, ainda,
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defendeu o não fechamento do comércio, em defesa da população, e pelo fato da queda
da média móvel na região, afirmando que a segunda onda da COVID está em
decréscimo constante agora em fevereiro/2021. Por fim, pediu ao Estado de Goiás que
entenda a situação de Caldas Novas e que também repasse os valores destinados à saúde
que estejam eventualmente atrasados. Na sequência, o Promotor Dr. Vinícius esclareceu
os motivos de não integrar o Comitê que debate assuntos relacionados à COVID, com
decisões de gestão. Ressaltou que compete ao Ministério Público fiscalizar e não
participar das decisões de gestão do Município, esclareceu que o Ministério Público
realizou reuniões recentes, ocasião em que cobrou aprimoramento dos decretos
municipais, para que fosse conceituado o termo aglomeração, com reflexos criminais
(artigo 268 do CPB), a título de exemplo, o que foi acatado pelo Município de Caldas
Novas-GO o que possibilitará que o Ministério Público tenha melhores subsídios para
atuar no âmbito criminal. Ressaltou, como fez em reuniões anteriores, que o maior
gargalo de Caldas Novas-GO é a fiscalização, que deve ser reforçada, inclusive com
anúncios em rádios da possibilidade de autuação criminal pela falta de cumprimento às
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normas sanitárias e decretos de enfrentamento ao COVID-19. Sugeriu que os autos de
infração lavrados pelos Municípios sejam encaminhados à Polícia Civil, para que seja
lavrado TCO (artigo 268 CPB). Pontuou doravante, que proporá, se cabível, transação
penal, em valor mínimo de 2 salários mínimos para tais casos, valor aproximado de uma
diária de leito de UTI, conforme dito em reunião pelos empresários. Na sequência, o
Promotor passou a palavra para o Secretário de Saúde de Caldas Novas, que informou
acerca da viabilidade do Município gerir essas UTIS financiadas pelo empresariado e
que o Município tem pessoal qualificado para trabalharem nas unidades de terapia
intensiva. Após, o Secretário Estadual de Saúde tomou a palavra e iniciou a explanação
dos pontos relacionados a Caldas Novas, sob o enfoque do Governo Estadual. O
Secretário explicou que tem a expectativa de vacinar toda a população goiana ainda em
2021, mas não sabe se conseguirão debelar a pandemia neste ano. Explicou que Caldas
Novas é referência nessa iniciativa empresarial, destacou o engajamento social
demonstrado durante a reunião e disse que todos os cidadãos goianos e brasileiros
deveriam seguir esse exemplo. A respeito da Nota Técnica 001-2021 explicou que
existem várias frentes de combate a partir dela, sendo que a abertura de leitos de UTI
representa uma dessas frentes. Esclareceu, todavia, que no que diz respeito à saúde,
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Caldas Novas não acompanhou o crescimento que teve em outros aspectos, relatando
que a estrutura hospitalar de Caldas Novas é insuficiente para a robustez da cidade. O
Secretário explicou que não é a favor de nenhuma forma de fechamento, porém,
segundo estudos técnicos, o Estado entende que ainda não se chegou ao pico da
pandemia, pois ainda estamos em subida sustentável, de modo que devem ser adotadas
medidas para frear o crescimento do contágio. Afirmou que o feriado de carnaval
provocou aglomerações e, neste momento, a circulação do vírus é grande em todos os
municípios goianos. Explicou que Caldas Novas está aberta para o mundo todo e que já
temos duas variantes identificadas em Goiás. Disse que disponibilizar leitos de UTI é
importante porque salva vidas, mas não é a única medida a ser adotada. Em relação aos
protocolos de saúde no combate à pandemia, tem sido observado em Caldas Novas, nas
áreas restritas, porém há situação de encontros clandestinos em chácaras e frequentes
festas clandestinas que devem ser combatidos. Falou que a estrutura de Caldas Novas é
melhor do que a de Rio Quente, na área da saúde. Ressaltou que durante a pandemia
não há uma melhor medida e nem tão pouco como só olhar para um município, pois
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todos têm que estar seguros. Desse modo, entende que não serão somente os leitos de
UTI suficientes ao combate, destacando que o decreto estadual prevê outros fatores
técnicos que devem ser observados (artigo 4º do decreto 9.653/2020) e que a nota
técnica estadual pauta-se nesses fatores. Explicou que a redução de horários de
funcionamentos de determinados estabelecimentos, em alguns casos, é equivocada, em
outros é correta e que o norte deve ser sempre evitar aglomerações. Falou das
aglomerações em reuniões realizadas em igrejas, que possui a mesma taxa de
contaminação ocorrida em bares etc, destacando não ter qualquer viés ideológico e que
respeita a liberdade de crença e a manifestação religiosa dos cidadãos goianos. Disse
que é importante implementar as UTIs, pois o Estado precisa dessa ajuda. Esclareceu
que o Município tem autonomia na decisão e é importante uma decisão conjunta, com a
participação do MP. Aduziu que o Estado está bem abastecido com oxigênio e insumos,
mas o problema é relacionado à atuação do governo municipal. O Estado ratifica a
recomendação, pois foi feita com base em estudos técnicos e bastante pensada. Disse
que duvida que, caso essas UTIs sejam abertas, que elas venham a atender inteiramente
as exigências técnicas de operabilidade, em razão da provável falta de pessoal. Disse
que o Estado está aberto ao diálogo, que a iniciativa adotada é importante, mas esse
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momento é crítico e precisa ter a atenção necessária. Na sequência, a palavra retornou
ao Promotor Dr. Vinícius, que falou da atual situação e da preocupação do MP com a
falta de leitos, falou da importância da iniciativa dos empresários, anunciando que eles
realmente se organizaram para tanto e que a abertura de leitos é bem-vinda, porém
novamente esclareceu da necessidade de fortalecimento da fiscalização, o que levou o
Ministério Público a expedir a recomendação. Falou que o momento é sério e é preciso
enfrentar o problema com soluções científicas. Exigiu que os Municípios tomem suas
decisões pautados em critérios científicos, comprometendo-se a colocar o Ministério
Público ao lado deles, se assim se pautarem. Destacou que Caldas Novas-GO realizou
estudo sanitário atendendo recomendação do Ministério Público, analisando e
demonstrando a viabilidade de retorno das aulas, de forma híbrida. Destacou que as
escolas estão seguindo os protocolos. Ressaltou que estudo da UFG demonstra que o
ambiente escolar é seguro, desde que atendidos os protocolos e que o fechamento de
escolas é uma medida extrema que deve ser evitada (estudo UFG, Dra. Cristina
Toscano, citando evidências do CDC Europeu, CDC EUA e recomendações da

Autos 202000142271 - 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Caldas Novas - MOVIMENTO NÃO CONSOLIDADO.
Movimento 186 - Juntada 2021000937529 - Documento gerado por Vinicius de Castro Borges, em 23/02/2021, às 11:51.

5 ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA
DE CALDAS NOVAS

UNICEF). Solicitou os e-mails das secretarias de saúde de estado e municípios. Após, a
palavra foi passada ao Sr. José Roberto Assy, empresário, que informou que estão
trabalhando com dados científicos para o enfrentamento em Caldas Novas-GO,
explanando que a taxa de contaminação está em queda e que fizeram testes que não
demonstraram nada de anormal no turismo, no que toca ao suposto poder de
contaminação trazido por turistas. O Secretário Estadual retomou a palavra e comentou
que os empresários de Caldas Novas fizeram o dever de casa até aqui, aduzindo que
Caldas Novas poderia ser enquadrada em outro patamar classificatório pelo Estado,
desde que ocorra o aumento da oferta de leitos de UTI. Mais uma vez, colocou-se à
disposição e disse que faz questão de continuar o diálogo com o setor hoteleiro,
ressaltando a necessidade de se observar os demais fatores (artigo 4º do decreto
estadual). Por fim, sugeriu que a proposta seja analisada por todos. Na sequência, o
Promotor Vinícius passou a palavra à Promotora Karina D’Abruzzo, Coordenadora do
CAO Saúde do MPGO, a qual, por sua vez, em linhas gerais, falou da atuação do
Ministério Público que deve ser pautada na ciência. Destacou que o MP não está aqui
para decidir o que fecha ou não. Ressaltou a independência dos Municípios, desde que
pautada em critérios técnicos. Falou que a situação de Caldas Novas tem que ser
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observada de perto, em razão da Nota Técnica estadual. Ressaltou que a questão de
saúde tem que ser pensada levando em consideração a situação da região como um todo,
e não de maneira casuística. Por fim, se colocou à disposição de todos. Na sequência, o
Promotor Dr. Vinícius fez as considerações finais, pedindo que todos os esforços para a
melhora da situação de Caldas Novas sejam envidados, sobretudo a partir da
implementação das UTIs e com uma melhora na fiscalização dos protocolos de saúde.
Destacou que encaminharia nota à imprensa nessa oportunidade, ressaltando a
necessidade de se enrijecer a fiscalização. Considerando a justificativa apresentada pelo
advogado do Município de Caldas Novas-GO Dr. Renan, em momento anterior à
reunião, de que a recomendação ministerial fora encaminhada após o expediente de
sexta-feira, no email da Prefeitura e que o Prefeito somente teve acesso a ela na
segunda-feira, o que de fato se deu, foi oportunizada resposta à recomendação até sextafeira, dia 26.02.2021, para ambos os Municípios. O Secretário Estadual pontuou que na
manhã de sexta-feira será feita nova análise da situação dos Municípios. Agradecendo a
participação de todos o Promotor de Justiça colocou a promotoria de justiça à
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disposição e solicitou o encaminhamento do slide que seria apresentado pelo empresário
Marcelo (o que não ocorreu por motivos operacionais), ao email institucional da PJ. A
ata foi assinada digitalmente e será encaminhada aos e-mails dos Secretários de Saúde
participantes, ao CAO SAÚDE, ao Comando do 26º BPM, ao Delegado Regional de
Caldas Novas-GO, bem como ao setor de imprensa do Ministério Público para
divulgação, para que todos os demais participantes ou interessados tenha acesso a ela.
Nada mais havendo a constar, foi encerrado o presente termo digitado pelo assessor da
5ª Promotoria, durante a reunião, com revisão do Promotor de Justiça titular desta
unidade de execução ministerial.

Vinícius de Castro Borges

Karina D’Abruzzo

Promotor de Justiça

Promotora de Justiça
CAO SAÚDE-MPGGO

Ismael Alexandrino

Alan Denil dos Santos

Sec. Saúde do Estado de Goiás

Assessor 5ª Promotoria de Justiça
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Kleber Luiz Marra

Ana Paula Oliveira

Prefeito de Caldas Novas

Prefeita de Rio Quente

Ângelo Paulo da Silva

Tarine Candida Almeida

Sec. Saúde de Caldas Novas

Dir. Dep. Epidemiologia de Rio Quente

Daniel Nepomuceno

Magda Mofatto

Sec. Executivo do Ministério do Turismo

Deputada Federal

Marinho Câmara

Marcelo Palmerston

Presidente da Câmara Municipal de

Presidente da AQUA

Caldas Novas

William Akio

Fabrício Arantes

Presidente da SINDHORBs

Presidente ABRACALDAS

Ueliton Gomes da Silva

José Roberto Assy

Presidente da ASCONCN

Empresário

Munir Calaça

Daniel Ribas

Grupo AVIVA

Grupo Privé
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Andrei Barbosa
Procurador do Município de Caldas Novas
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