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

dependências do Centro do Idoso, os membros do COE Municipal (Comitê de Operações de 

Emergência) para tratar de assuntos referentes a assuntos relacionados ao corona virus, o Prefeito 

Municipal Antonio Carlos Dominiak, iniciou a presente reunião agradecendo a presença de todos e 

expôs  vários assuntos relacionados. O Dr. Diego explanou para manter-se o isolamento padrão 

conforme nível de Brasil para a segurança de toda a população e assim sendo conter a 

contaminação. A enfermeira Edemara citou que deve-se manter o atendimento  da forma que esta 

para que não se aumente a aglomeração de pessoas nestes locais.O Dr. Carlos ainda falou que se 

deve reforçar e manter o trabalho para o isolamento social e ainda citou que em sua opinião a 

academia não deveria estar funcionamento. A Secretária de Saúde senhora Eliane  sobre a 

dificuldades de comprar os EPI’s para os funcionários da área de saúde e também relatou sobre os 

preços abusivos dos mesmos. Esclareceu ainda sobre os trabalhos realizados na Micro-Região e da 

discussão sobre internamentos se serão realizados nos dois hospitais de Guaraniaçu ou a hipótese 

de um hospital somente absorver os infectos pelo coronavirus, ou se seria mais viavel a criação de 

um hospital de campanha no município sede (Guaraniaçu) para estes internamentos. Ainda na 

reunião foi relatado as dificuldades para chegar a um acordo entre os três municípios (CAMPO 

BONITO, DIAMANTE DO SUL E GUARANIAÇU), onde ficou acordado uma Audiência a ser 

agendada entre estes três municípios e o Ministério Público. Disse ainda que os exames em 

Cascavel somente serão em casos de urgência e emergência e que o CISOP encontra parado. Que o 

Dr. Rodrigo disse que a melhor saída seria a criação do hospital de campanha para a micro região 

devido ao custo que os municípios terão na manutenção deste hospital.  Também a pedido da 

Associação Comercial solicitou o uso obrigatório de máscaras a toda a população e aceito pelos 

membros do COE, a partir do dia 20/04/2020. A Dra. Elizabete frizou que não poderia ser permitida a 

entrada crianças de até 12 anos no comércio local.  Que o Prefeito Municipal expôs uma proposta de 

que os vendedores ambulantes do Município poderiam estar comercializando seus produtos, 

proposta esta, acatada pelos membros do COE. Que o Prefeito ainda frizou do grande numero de 

pessoas cadastradas para receber o benefícios tanto emergências quanto do Bolsa Familia que 

ultrapassa o valor de R$ - 280,000.00 – duzentos e oitenta mil reais “mês”. Nada mais havendo 

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


