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Ao: Exmo. Senhor. Presidente da Câmara Municipal de Marilândia/ES. 
PAULO COSTA 

A vereadora que este subscreve, vem respeitosamente nos termos do artigo 
129, §3º e inciso X do Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Marilândia/ES, que após ouvido o Plenário desta Casa, encaminha-se o 
presente ao Ministério Público, solicitando pedido de abertura de 
procedimento de investigação para verificar possíveis negligências do 
Secretário de Saúde Sr. Roberto Carlos Partelli e do Exmo. Prefeito Municipal 
Geder Camata por testarem positivo para o coronavírus, assim como seus 
familiares e alguns servidores da saúde que executam tarefas próximas ao 
Secretário. Ocorre que o Senhor Secretário anunciou há 20 dias nas 
plataformas oficiais das redes sociais em transmissão ao vivo que estava com 
sintomas da covid-19. Foi observado que o secretário provavelmente não 
cumpriu a quarentena na forma como recomendam as autoridades sanitárias. 
Em poucos dias, após ter anunciado, esteve presente nas ruas do centro da 
cidade acompanhado por dezenas de agentes de saúde e em contato com a 
população em uma ação de orientações e distribuição de máscaras, mantendo 
sua rotina de atividades normal, assim como realizando divulgação dos 
boletins diários da Covid-19 nas redes sociais ao vivo e sempre com o Exmo. 
Prefeito e servidores. Diante dos fatos, a situação é que houve uma provável 
negligência por parte do secretário, razões pelas quais para tanto se faz 
necessário requerer ao Exmo. Senhor Promotor de Justiça da Comarca de 
Marílândia uma investigação rigorosa com as devidas apurações, e caso se 
confirme a imprudência e negligência do secretário e do Exmo. Prefeito por 
terem colocado a saúde dos seus familiares, servidores e população em risco 
sejam devidamente responsabilizados e processados criminalmente. 

Atenciosamente, 

Marilândia/ES, 09 de Junho de 2020. 
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i Ever Lorenzoni 
Vereadora 
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