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ATO N° 03/2022, DE 25 DE MAIO DE 2022.

Dispõe e disciplina sobre o acesso da população de 
forma gradual ao Prédio Virgílio Monteiro dos Santos 
França, observadas as normas de distanciamento, 
durante o velório de ANA CLAUDIA GIOVANELLI 
FAZZER1.

CONSIDERANDO a necessidade de minimização da transmissão da infecção humana pelo 
Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO que a reabertura das dependências do Prédio Virgílio Monteiro dos Santos 
França à população também deve ser feita de forma gradual, e com restrições, observadas as 
normas de distanciamento social definidas pelas autoridades sanitárias;

CONSIDERANDO, que o Prédio da Câmara Municipal será cedido para velar o corpo da cidadã 
ilustre do Município ANA CLAUDIA GIOVANELLI FAZZERI, uma vez que seu falecimento 
gerou grande comoção local entre os munícipes e autoridades públicas que a estimavam como 
profissional e ser humano.

A Mesa da Câmara Municipal de Roseira, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

CAPÍTULO I - Do acesso às dependências da Câmara.

Art. Io Os cidadãos que tenham interesse em participar presencialmente do velório que ocorrerá 
das 23:00 horas do dia 25/05/2022 até as 9:00 horas do dia 26/05/2022 deverá, preferencialmente, 
estar utilizando máscara de proteção facial.

§1° Será feita a prévia aferição de temperatura dos cidadãos entrada nas dependências da Câmara 
Municipal, sendo vedada a entrada daqueles cuja temperatura seja superior a 37,2 graus.

§2° Será disponibilizado álcool em gel 70% na entrada do prédio da Câmara Municipal.

§3° Os visitantes deverão manter distância entre si de no mínimo 1,5 metros, correspondente à dois 
assentos de distância no auditório, devidamente sinalizado previamente.

Art. 3o A circulação dos visitantes ficará restrito ao plenário, ao auditório e ao banheiro localizado 
no acesso principal do plenário, sendo vedado o acesso à área administrativa da Câmara Municipal.

Art. 4o O tempo de permanência máxima de cada cidadão nas dependências do prédio não 
ultrapassará 15 minutos, sendo que a entrada dos munícipes e autoridades será feita de forma 
intercalada, de modo à não atingir um número superior à 10 (dez) pessoas a cada período de 15 
minutos no velório.
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Parágrafo único. É terminantemente vedado a utilização de aparelhos de captura de áudio e vídeo 
do velório, de modo a assegurar a intimidade dos familiares e o respeito ao corpo da Senhora ANA 
CLAUDIA GÍOVANELLI FAZZERI, sob pena de responsabilização cível, administrativa e 
criminal do infrator.

Art. 5o Não se aplica o disposto no caput do artigo anterior aos membros da família da falecida e 
aos servidores designados a acompanhar o velório, que poderão permanecer nas dependências do 
prédio durante todo o período do velório.
Parágrafo único. Será deferida a realização de horas extraordinárias aos servidores designados para 
dar suporte à cerimônia, caso necessário.

CAPÍTULO II - Das disposições finais

Art. 5o Caso haja decretação de luto oficial por parte do Prefeito Municipal, ficará suspensa a 
atividade administrativa da Câmara Municipal durante o respectivo período.

Art. 6o. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.

Roseira, 25 de maio de 2022.

Vereador Isaías Eleutério da Silva
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