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Ao  primeiro dia do mês de abril 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 que terão que ser feitas no decreto 

anterior e o que foi acrescentado neste que esta em vigor. O Prefeito Municipal fez a leitura da 

Medida do Ministério Publico sob o coronavirus e também do oficio da Acito – Associação Comercial 

de Campo Bonito, o qual solicita a abertura do comércio local de maneira gradativa, tomando todos 

os cuidados necessários. Passou-se a palavra para o Dr. Rodrigo Scaldelai, o qual explanou sobre as 

mudanças no atendimento na Secretaria de Saúde afim de preservar a saúde dos trabalhadores da 

área e também dos usuários. Também citou a situação do Hospital Nossa Senhora de Fátima, caso 

ocorra internamentos, onde este não possui uma estrutura para atender as demandas necessárias na 

eventual possibilidade de uso de leitos. A enfermeira Edmara falou sobre todos os cuidados sobre 

aglomerações e das recomendações do Ministério da Saúde nas medidas necessárias ao coronavirus 

e também citou que foram vacinados  513 pessoas até o momento, com a vacina da gripe. O prefeito 

afirmou que em decorrência do decreto baixado sobre coronavirus, manterá paralisados os serviços 

da administração, salvo serviços essenciais e que manterá o atendimento na área da Secretaria de 

Saúde tomando todas as medias cautelares. Citou ainda que será baixado outro decreto, para que o 

comercio local trabalhe parcialmente (meia porta aberta), vedado os bares e similares, também regras 

para velórios, e dados necessários de segurança, saúde e a prevenção para atendimento ao publico 

tomando cuidados necessários e assim evitar fluxo e aglomerações de pessoas. Nada mais havendo 

encerrou-se a presente ata que segue assinada por todos os presentes. 


