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Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e vinte, às quatorze horas, reuniram-se nas 

dependências do Gabinete Municipal, anexo a Prefeitura, os membros do COE Municipal (Comitê de 

Operações de Emergência) para tratar de assuntos referentes aos Decretos Nº 3046/2020 de 

17/03/2020,  Decreto Nº 3047/2020 de 20/03/2020 e Nº 3048/2020 de 23/03/2020 que altera 

dispositivos do anterior baixados pelo Executivo Municipal, o Prefeito Municipal Antonio Carlos 

Dominiak, iniciou a presente reunião agradecendo a presença de todos e expôs  as mudanças feitas 

no decreto anterior e o que foi acrescentado neste que esta em vigor, também demonstrou 

preocupação com a fala do Presidente de voltarmos as atividades normais, passou a palavra a Dr. 

Rodrigo o mesmo declarou que devemos manter o isolamento social e que estamos articulando 

algumas ações  do que fazer a nossa população caso o vírus covid19 contamine alguém do nosso 

município, falou da importância de termos todos os equipamentos de segurança aos nossos 

profissionais da Saúde, e da necessidade de prever os medicamentos que possam ser necessários 

ao tratamento, demonstrou preocupação  de  como será feito o atendimento e direcionamento dos 

pacientes ao Hospital Nossa Senhora de Fátima e manutenção do mesmo, sugeriu que a Sra. Eliane 

de Camargo Dominiak, Secretária de Saúde entre em contato com o Dr. Junior para se reunirem e 

trocarem algumas informações. A Sra. Edmara enfermeira de epidemiologia relatou como está sendo 

organizados os serviços prestados a população e orientação tanto via telefone, como a ida dos 

profissionais de saúde  em algumas residências. A campanha de vacinação contra a influenza 

começou dia 23/03 para o nosso município veio 200 doses, 60 doses ficou para vacinar os 

profissionais da saúde, 40 doses foi para o interior e as outras 100 foi priorizado aos idosos 

acamados e os que procurassem os locais destinados para a vacinação, também comentou que o 

Estado estará disponibilizando mais doses a partir do dia 25/03 e que faremos o chamamento da 

população  de  idosos através dos meios de comunicação e pelos ACS nas suas áreas. Informou ao 

COE que devido a Portaria Nº 454 DE 20/03/2020 do Ministério da Saúde que declara em todo 

território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus (covid19) orientando que 

todas as pessoas que apresentarem sintomas respiratórios como tosse seca, dor de garganta ou 

dificuldade respiratória, acompanhada ou não de febre, deve ficar isolada durante 14(quatorze) dias e 

os demais que residam no mesmo endereço. Informou que temos 8 pessoas em isolamento social e 

que estamos seguindo os protocolos determinados pelo Ministério da Saúde.  A Secretária de Saúde 

demonstrou preocupação devido alguns profissionais da Saúde estarem afastados de suas funções, 

por vários motivos.  Que ficou decidido por unanimidade que será mantidos os trabalhos até agora 

desenvolvidos pelas Secretarias, acentuando-se a manutenção dos Decretos  pelo período de quinze 

(15) dias, com maior atenção aos idosos com mais de 60 anos e crianças. Em relação a velórios, 

caso ocorra neste período, será emitida uma nota técnica dos procedimentos e cuidados a serem 

tomados pelos familiares. Nada mais havendo encerrou-se a presente ata que segue assinada por 

todos os presentes. 


