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Aos vinte e sete  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, 

Padre Claudio Moratelli, representantes da Comissão de Fiscalização do COVID 19, 

vereador Cleonildo Treviso, 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 as medidas tomadas para o combate do vírus. O senhor Eloi Simioni, 

da Comissão de Fiscalização – COVID 19, falou sobre os trabalhos até então 

realizados, os quais surtiram efeito positivo na sociedade. A enfermeira Edemara 

passou o número de casos confirmados do Covid 19 que são 06 (seis), suspeitos 08 

(oito), descartados 10 (dez), isolamentos 36 (monitorados – dentre estes 16 

funcionários da Coopavel). O Prefeito falou sobre a campanha dos órgãos do 

município para conscientização da população. O Dr Carlos disse que as medidas 

tomadas são coerentes e corretas para a segurança das pessoas. O Dr. Rodrigo 

falou dos novos casos que surgiram e ainda a possibilidade do aumento dos 

infectados. Disse também que será aumentados o número de exames do COVID 19. 

O Dr. Diego falou que as novas medidas é realmente para conscientizar  e fazer com 

que a população se adéqüe nos cuidados necessários  ao vírus. Disse ainda que 

com certeza há mais casos que ainda não foram confirmados. O Prefeito falou sobre 

a compra de equipamentos para auxiliar pacientes com o vírus. O Presidente da 

ACITO falou da tranqüilidade das medidas tomadas e que estão surtindo efeito.O 

Padre Claudio falou da cobrança de pessoas para a Secretaria de Saúde divulgasse 

os nomes das pessoas infectadas, onde foi explicado que uma ética na área de 

saúde e dos profissionais, e que não se pode revelar nomes.A Secretaria de  

 



 

 

 

 

 

 

Assistência Social Marli falou sobre os programas para atendimento a população, 

seguindo um cronograma, para um melhor atendimento.A senhora Ivani falou que no 

Distrito de Sertãozinho esta tudo tranqüilo e que estão fazendo vários atendimentos 

em domicilio para evitar aglomeração no Posto de Saúde. A enfermeira Fatima falou 

da preocupação de pessoas que vem de outras cidades, muitas vezes sem os 

cuidados necessários. A enfermeira Edemara falou sobre o atendimento domiciliar e 

das pessoas que encontram- se em isolamento, onde várias dessas, não respeitam 

e acabam saindo de suas casas, onde pediu a Comissão da Fiscalização do COVID 

19 para que auxiliasse no monitoramento dessas pessoas, quando solicitado, onde 

será feito pela comissão o devido apoio. A Secretaria de Saúde Eliane falou sobre a 

regularização pelo Estado,  do uso obrigatório de mascaras. Falou também do 

grande fluxo de pessoas na Secretaria de Saúde procurando atendimento, não 

somente do COVID 19, mas sim para outros tipos de atendimentos.. Nada mais 

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


