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Aos seis dias do mês de maio  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 

vírus. O Prefeito Antonio Carlos Dominiak  iniciou a presente reunião agradecendo a 

presença de todos e expôs  vários assuntos relacionados ao COVID 19 e expôs a 

proposta da reabertura dos bares, onde após discussão ficou decido que serão 

reabertos os bares e similares das 08:00 horas da manhã às 20:00 horas, com os 

cuidados necessários, como mascaras, álcool gel e que não tenha aglomerações.. O 

Padre Claudio Moratelli falou que esta dando certo as missas com redução de fiéis e 

com os cuidados que foram adotados para todos os participantes tenham  

segurança. Dr. Carlos explanou sobre o aumento expressivo dos casos de COVID 

19 no pais e de que em muitos lugares não se faz o isolamento adequado para 

prevenção do virus. A secretaria de Saúde, senhora Eliane de Camargo, falou existe 

uma pressão do municipio de Cascavel para que o CISOP volte as suas atividades 

normais mas preocupa-se com relação ao fluxo de pacientes até em razão do 

transporte sanitário. Discutiu-se também a hipotese do municipio de Campo Bonito 

fazer parceria com Guaraniaçu, com a montagem de um hospital deCamapnha, 

desde que os Municipios de Campo Bonito e Diamante do Sul contribuam 

financeiramente, mesmo que não utilizem essa estrutura. A secretaria de saúde 

informou que foi confeccionado duas mil mascaras com previsão para mais duas mil. 

A Secretaria de Assistencia Social informou que também esta confeccionando mais 

mascaras. O COE aprovou para que a campanha de vacinação ocorra nos sábados. 

A enfermeira Edemara informou que a um caso suspeito de COVID 19 no municipio, 

mas que o paciente veio de outra cidade. O Prefeito informou sobre os recursos que  

 



 

 

 

 

 

serão repassados por Deputados, quais estes serão para pagamento ao Hospital 

Nossa Senhora de Fatima, no valor de R$ - 27.500,00 – vinte e sete mil e 

quinhentos reais, pagamento ao CISOP e também de medicamentos.Nada mais 

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


