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Aos treze 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, 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. O Dr. Rodrigo 

falou sobre o caso positivo do COVID 19, paciente este que reside na localidade de 

Mato Queimado, Município de Guaraniaçu, o qual veio até a unidade de saúde local 

para consulta, onde apresentava os sintomas, e que então após o teste rápido 

constatou-se como caso positivo. Disse ainda que não pode se descuidar e que estão 

feitos atendimentos domiciliares periodicamente. A enfermeira Edemara informou que 

o paciente com o caso positivo que reside em Mato Queimado, como se trata de 

morador de Guaraniaçu, será ajustado no Sistema da Secretaria de Saúde, sendo 

repassado o caso para a cidade de origem, e que o Município  de Campo Bonito não 

terá casos positivos confirmados. Disse ainda que a população se preocupa mas 

afirmou que a melhor prevenção é o isolamento, uso de máscaras e higiene. O Dr. 

Carlos disse que a situação no município esta controlada, Dr. Diego confirmou. A 

senhora Ivani também falou que a situação esta sob controle. A Secretaria Claudia 

Rocha disse que a riscos sim, mas as pessoas tem que se conscientizar  dos cuidados 

necessários.  Disse ainda que os alunos estão tendo aulas remotas, assunto também 

discutido em reunião realizada na AMOP, com os demais municípios que fazem parte 

da Associação. A Secretaria Marli Pazzinato  informou que estão sendo feitos 

atendimentos a população para a entrega do Cartão Comida Boa. O COE mantém a 

proibição de vendedores ambulantes de outras cidades, evitando assim o contato e o 

risco de possivelmente contrair o vírus COVID 19. Nada  mais havendo encerrou-se a 

presente ata que segue assinada por todos os presentes. 


