
 

 

 

Ata 01/2020 

Aos vinte dias do mês de março de dois mil e vinte, às treze horas, nas dependências do 

gabinete do Prefeito Municipal, reuniram-se o Prefeito Municipal Antonio Carlos Dominiak, 

Secretários, Diretores, Chefes de Departamento, médicos, enfermeiras e colaboradores em 

geral, para tratar de assuntos referentes ao COVID-19 (CORONA VIRUS), para elaborar um 

decreto a respeito das medidas e  dos cuidados a serem tomados e também da criação do COE 

Municipal (Comitê de Operações de Emergência) afim de acompanhar todos os eventos a 

respeito da pandemia. Ficou decidido o uso dos meios de comunicação para informações e 

esclarecimentos, sendo criado um link na pagina da prefeitura para divulgação oficial das 

informações e acertado a divulgação de um boletim atualizado semanalmente na rádio 

comunitária com participação dos profissionais de saúde. Em relação ao decreto ficou decidido 

que constará, como medida de prevenção, o fechamento de bares e similares, academias 

fechadas e ao ar livre, salão de beleza e cabelereiros, praças esportivas, salão de festas e 

eventos com aglomeração de pessoas, mantendo se atendimentos nos serviços essenciais e 

naqueles que ofereçam entrega a domicilio. Já está sendo providenciada uma linha telefônica 

no Centro de Saúde exclusiva para epidemia, para que possam estar repassando informações, 

e também recebendo chamadas para visitas em casos suspeitos e outros fatos a respeito do 

COVID-19. Nesta mesma data no período da manhã a Secretária de Saúde Eliane de Camargo 

Dominiak participou de uma reunião no auditório da 10ª da Regional da Saúde Cascavel, com 

os membros do Conselho Regional de Secretários Municipais de Saúde – CRESEMS/10ªRS e 

membros do Conselho Regional de Secretários Municipais de Saúde – CRESEMS/20ªRS, equipe 

da 10ª Regional de Saúde, CONSAMU, HUOP, CISOP, COSEMS e Promotoria Pública de Cascavel 

para discutir o processo de trabalho e traçar estratégias de enfrentamento ao novo Corona 

vírus nas regiões de Saúde, repassando ao comitê municipal todas as orientações recebidas. A 

equipe da saúde apresentou o Plano Municipal de Contingência para enfrentamento da 

pandemia. O COE Municipal ficou instituído com a seguinte formação: Edson de Souza (Defesa 

Civil), Jandir R. Gregolon (Sec. de administração), Antonio Carlos Dominiak (Prefeito 

Municipal), Leandro Savi Mondo (Sec. de Viação e Obras), Adair dos Santos (Chefe de 

transportes), Rodrigo Donizete Scaldelai (Médico), Eliziane Carneiro Costa (Enfermeira ESF), 

Carlos Eduardo Martins Fontes (Medico ESF), Edmara Janey Soares Santos (Enfermeira 

epidemio), Douglas Rafael Pinheiro (Diretor de esportes), Sergio Panho (Urbanismo), Claudia 

Rosa Rocha (Sec. Educação), Vania T. Kemmerich (Sec. Finanças), Marli da Aparecida Pazzinato 

(Diretora Ação Social), Diego Marques Pereira (Medico ESF), Julvan Carlos Hemerich (sec. 

Agricultura), Eder Candido Dias (Presidente ACITO), Maria de Fatima Luciano (Enfermeira ESF), 

Elizabete Orth (Jurídico) e Eliane de Camargo Dominiak (Sec. Saúde). Criou-se um grupo de 

whatsApp para comunicação entre os membros do comitê e para os chamamentos de 

reuniões se necessário, ficando previamente programada uma reunião semanal. Não havendo 

mais nada a tratar encerrou-se a presente ata que segue assinada por todos na lista de 

presença. 


