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Aos vinte 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), 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 explicou sobre o Hospital de Campanha, onde precisa-se de 

custo operacional, onde foi enviado oficio ao Ministério Público da Comarca. Falou também 

para adquirir respiradores. O Dr. Carlos confirmou o caso da senhora idosa e que encontra-

se em casa de quarentena.Bem como os casos confirmados que são 02 (dois), descartados 

06 (seis), suspeitos 05 (cinco), monitorados 27 (vinte e sete), alta monitoramento 38 (trinta 

e oito), recuperados 01 (um), isolamento domiciliar 01 (um) e óbitos nenhum. Dr. Diego 

esclareceu que atendeu um paciente que esta com todos os sintomas do COVID-19. 

Também foi explicado ao vereador Cleonildo Treviso que no município não há como manter 

respiradores para pacientes que por ventura necessitem, que poderá manter um ou dois 

para transporte de pacientes ou até surgir vaga. O prefeito explicou que o dinheiro em caixa 

repassado pelo governo federal não poderá ser investido em equipamentos. A Secretaria 

de Saúde disse que conversou com os proprietários de mercados para que auxiliem mais 

com seus funcionários na questão de segurança sobre o vírus, e o controle da população 

em todos os critérios. Também foi feita a colocação de que a Administração criasse uma 

comissão para fiscalizar o comércio, haja visto que os bares e similares não estão 

cumprindo corretamente o decreto municipal em todo seu teor, onde foi aprovado por 

unanimidade. Também foi sugerido o fechamento de todos os bares e similares, onde foi 

aprovado pelo COE, também por unanimidade. Que os mercados e demais 

estabelecimentos abrirão as 09:00 horas e serão fechados às 16:00 horas, a   partir da 

publicação do novo decreto. Que a comissão a ser criada terá respaldo de fiscalizar, multar 

e notificar todos os estabelecimentos, residências que haja festas com aglomerações de 

pessoas. O vereador Cleonildo falou que o decreto deve ser cumprido totalmente e poderia 

ser até criado uma lei no município em relação a este contesto. Que ficou decidido que será 

criada a comissão para fiscalizar todos os comércios. Nada mais havendo encerrou-se a 

presente ata que segue assinada por todos os presentes. 


