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Aos  vinte e nove 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 Igreja 

Evangélica, representante da ACITO – Associação Comercial, para tratar de 

assuntos referentes a assuntos relacionados ao corona vírus. A Secretária de Saúde 

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 

ainda não houve casos confirmamos do vírus. Falou também sobre a preocupação 

sobre a população que ainda não aderiu o uso de mascaras, o qual agora é 

obrigatório. Informou também sobre o auxilio emergencial, o qual esta sendo de 

grande ajuda as pessoas que estão recebendo. A Secretária Claudia Rocha falou 

sobre as aulas e a preocupação do ano letivo não terminar este ano. Informou 

também sobre atividades remotas, onde os professores farão seus trabalhos em 

casa e enviando para a escola, onde esta irá disponibilizar para pais e alunos. Ainda 

para os alunos do interior que não podem receber estas atividades, a Secretaria de 

Educação irá entregar nas residências deste alunos. Também disse que estas 

atividades remotas poderão contar como horas aulas, diminuindo assim os dias 

letivos.. Que serão feitas reuniões com os Conselhos Escolares lavrando em ata 

para homologar as decisões referente as atividades remotas. O pastor Valdelirio 

Godoy falou que outras regiões foi liberado de forma parcial os cultos, sendo uma 

horas para idosos, e que os cultos estão sendo realizados durante o dia, com uso de 

mascaras, álcool gel, respeitando o distanciamento previsto. O Padre Claudio 

Moratelli falou que na região estão sendo celebradas as missas, com restrições. 

Disse também que em relação a população em   grupo    de    risco,   não   seria   

viável a participação.  



 

 

Falou da importância das celebrações para as comunidades, mas tomando a cautela 

com linha de distanciamento, mascaras, álcool gel e todos os cuidados necessários, 

sendo vedado a pessoas acima de sessenta anos e crianças abaixo de doze anos. 

O Senhor  Tadeu Albuquerque falou sobre a preocupação do contado social, que as 

pessoas não usam mascaras e assim se tornando vulnerável ao vírus, mesmo com o 

decreto e lei exigindo todos os cuidados necessários. O senhor Douglas Rafael, 

responsável pela Secretaria de Esportes, falou que todas as atividades estão ainda 

suspensas. A Enfermeira Edemara  afirmou que o isolamento local esta sendo por 

sintomas gripal, e mesmo não apresentando febre ou outros sintomas, fica na 

quarentena, com a Secretaria de Saúde fazendo o monitoramento. Que o 

descumprimento do isolamento, será comunicado ao órgão responsável (empresa) 

do descumpridor (quando se tratar de funcionário público ao privado), e após esta 

comunicação este órgão comunicará o Ministério Público para providências cabíveis. 

O Dr. Rodrigo afirmou que deve ser rigorosa a cobrança para os cuidados contra o 

vírus, mesmo sabendo que não há casos confirmados, e acha muito importante as 

medidas até agora tomadas. Dr. Diego acha muito importante o isolamento para as 

pessoas do grupo de risco, se precavendo do contagio do COVID 19. Disse também 

da importância, caso necessário, de visitas de pessoas que necessitarem de auxilio 

medico. A senhora Evani relatou que no Distrito de Sertãozinho, os trabalhos estão 

sendo desenvolvidos na normalidade e não teve problemas. Se discutiu também 

sobre a prevenção da dengue e os cuidados necessários para  evitar o contagio. A 

Secretária Marli Pazzinatto falou sobre o grande fluxo de pessoas que preocupa a 

Assistência Social, devido aos Auxílios existentes, mas com funcionários fazendo 

monitoramente para evitar contato e aglomeração. .O Presidente da Associação 

Comercial falou sobre o grande numero de pessoas que vão para outras cidades, 

quais estas já possuem casos confirmados do COVID 19, não tomando os cuidados 

necessários. Que o COE continua com a decisão de manter os bares e similares 

fechados. Que, a pedido do Professor José Carlos Andrade, foi discutido sobre a 

liberação da reabertura do grupo de dança (ginástica), onde a decisão foi da não 

liberação.  Discutiu-se também em ter mais rigorosidade nas prevenções e cobrança 

aos cuidados que a população deve tomar. Foi lido e apresentado Oficio do 

Ministério Público, sobre o Hospital de Campanha, para agendamento de reunião 

para decisões necessárias sobre internamentos e outros, relacionado ao COVID 19.  

 



 

 

 

 

Ficou decido pelo COE que missas e cultos serão realizadas por agendamento, 

exceto ao grupo de risco acima de sessenta anos e abaixo de doze anos, tomando 

todos os cuidados e prevenção necessária. Nada mais havendo encerrou-se a 

presente ata que segue assinada por todos os presentes. 


