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Aos  vinte e dois 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  (Comitê 

de Operações de Emergência), o Padre Claudio Moratelli representante da ACITO – 

Associação Comercial, 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 ao 

COVID 19 e disse que no Município de Campo Bonito esta tudo sob controle e não 

casos confirmamos do virus. O Padre Claudio Moratelli falou sobre o fechamento da 

Igreja e também da reabertura, com restrições. Que a solicitação da população para 

celebração de missas nas capelas das comunidades, mas que não estão sendo 

realizadas. O senhor Tadeu Albuquerque falou da preocupação das pessoas que 

poderão ser infectadas e que não há estrutura para atendimento em leitos e UTI’s. O 

senhor Jandir Gregolon explanou sobre a paralisação do comércio local, que foi na 

hora certa evitando assim casos do vírus. Ainda ficou decidido que na próxima 

reunião serão tomadas medidas novas em relação ao COVID 19, sobre as missas e 

cultos. O Dr. Diego falou sobre o fluxo de pessoas na unidade de atendimento de 

saúde, que aumentou nos últimos quinze dias, não necessariamente do COVID 19, 

mas entende que isso é uma normalidade. A senhora Claudia Rocha falou que 

vários pais estão cobrando sobre a volta as aulas e se sente preocupada com 

relação a escola, e que pretende criar um link no site da Prefeitura para que os 

alunos tenham acesso de suas casas para não ficarem com o tempo ocioso. Que 

permanece fechado os bares e similares. Nada mais havendo encerrou-se a 

presente ata que segue assinada por todos os presentes. 


