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OFICIO Nº 233/2020/SECGAB/PMSMJ  

 

Santa Maria de Jetibá - ES, 30 de Março de 2020. 

 

Ao Excelentíssimo Senhor 

GILSON DANIEL BATISTA 

Presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo  

Santa Maria de Jetibá- Es 

 

Assunto: Encaminha informações e propostas para ações relacionadas às restrições ocorridas em razão 

do combate ao coronavirus – COVID-19. 

 

Prezado Presidente, 

 

Nesse momento difícil vivido por nosso país, com reflexos em nosso Estado e consequentemente em 

nossos municípios, é mais do que nunca exigido do gestor sabedoria e equilíbrio para enfrentamento de 

problemas, buscando sempre compatibilizar as restrições impostas, com as possibilidades de manutenção 

de um mínimo necessário de atividade econômica. 

 

Sabemos que o momento é difícil e exige responsabilidade e respeito com a vida do próximo, não 

desprezando a gravidade da pandemia. Neste sentido o Município de Santa Maria de Jetibá vem adotando 

e acatando as recomendações de determinações do Governo do Estado do Espírito Santo, trabalhando 

para que possamos o mais rápido possível ultrapassar mais este desafio. 

 

Com este objetivo, o município criou um Comitê Intersetorial, formado por representante do setor 

público e da sociedade civil organizada, com o intuito de pluralizar o debate, ampliar as visões e dar mais 

uniformidade às ações e procedimentos. 

 

Neste sentido, da última reunião realizada, uma das principais demandas apresentadas foi a da 

necessidade de reabertura das feiras livres nos municípios que determinaram seu fechamento. Nosso 

município é o principal fornecedor de hortifrutigranjeiros do Estado, estando presente nas feiras livres de 

quase todos os municípios, trata-se de uma atividade essencial, que leva até a casa dos cidadãos 

alimentos saudáveis, tão necessários nesse momento em que se quer preservar a saúde das pessoas. 
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Entendemos que a manutenção das atividades das feiras livres, como ocorre, por exemplo, nos 

supermercados, com os devidos controles sanitários, restringindo o número de pessoas, a idade, 

fornecimento de material de proteção, entre outros, ajudará no não desabastecimento das famílias, 

contribuirá, imensamente, para a continuidade da renda dos agricultores. 

 

Encaminhamos ainda, em anexo, um ofício que me foi endereçado, subscrito pela Associação Comercial 

de Santa Maria de Jetibá, pelo Sindicato dos Agricultores e Agricultoras Rurais de Santa Maria de Jetibá 

e por representantes de outros seguimentos, pleiteando que sejam estudadas e adotadas medidas para a 

retomada da atividade econômica. 

 

Portanto, respeitosamente, requeremos que, a AMUNES, como entidade representativa dos municípios 

do Espírito Santo, leve as demandas ao Governo do Estado, para que juntos, possamos encontrar as 

melhores soluções aos problemas e desafios que estamos vivendo.  

 

Certos de que seremos atendidos, renovamos nossos votos da mais elevada estima e admiração. 

 

Atenciosamente 

 

 

HILÁRIO ROEPKE 
Prefeito Municipal 

 

 


