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Aos três  dias do mês de junho  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. Dr. Diego falou que tem que intensificar mais os cuidados, pois esta bastante 

preocupante a situação atual. Dr. Carlos falou da lotação dos hospitais em Cascavel 

e do aumento dos casos do COVID 19, e também que se deve manter as decisões 

tomadas. A enfermeira Edemara falou  que há 13 casos confirmados, desses 05 

recuperados, 08 em isolamento domiciliar. Também que a 14 casos descartados, 07 

suspeitos, 31 em monitoramento e 79 casos que já passaram pelo monitoramento. 

Também disse que após a confirmação dos casos, as empresas são comunicadas a 

respeito. Dr Rodrigo disse que é preocupante a situação que esta se passando e 

que se deve aumentar ainda mais os cuidados contra o vírus. Falou que os hospitais 

de Guaraniaçu não suportam tantos internamentos. Foi decidido pelo COE que será 

feito fiscalização no transporte de funcionários das empresas que levam os 

funcionários para outras cidades, para saber dos cuidados que estão sendo 

tomados. O funcionário Ariel falou que o Estado do Paraná, abriu sugestão de 

atendimento no DETRAN com agendamentos e que o atendimento seria somente 

para o município com horário das 08:45 às 12:30. Vereador Cleonildo Treviso falou 

que o comércio que não cumprir as determinações pertinentes, deverão ser 

notificados e multados. Também foi discutido pelo COE os horários do comércio 

local, que ficou das 08:00 horas até as 18:00 horas, de segunda à sábado, exceto 

aos domingos. O senhor Jair falou da Comissão  de  Fiscalização,  que  esta foi bem  



 

 

 

 

 

 

recebida pelos comércios e pode passas informações importantes aos cuidados do 

Covid 19. A Secretaria Marli Pazzinato falou que foi repassado a Assistência Social 

R$ - 15,000,00 – quinze mil reais, para aquisição de cestas básicas as famílias 

carentes. O senhor Tadeu falou da preocupação com os cuidados sobre o vírus, e 

que ainda há pessoas que não estão cumprindo com suas obrigações e cuidados. O 

senhor Jandir falou que as denuncias  de irregularidades  deverão ser feitas no site 

do município, no link da ouvidoria para providências necessárias. A Secretaria Eliane 

Dominiak falou para se focar no isolamento domiciliar, evitando assim a transmissão 

do vírus, pois a tendência é só aumentar os casos. Falou também da possibilidade 

do uso de pulseiras para as pessoas suspeitas e confirmados com o COVID 19, para 

melhor monitoramento, a exemplo de outras cidades que já aderiram o uso da 

pulseira, de será avaliado sua legalidade para posterior uso da mesma Também 

disse que ficou a cargo da 10ª Regional de Saúde, organizar uma reunião com os 

municípios da região para tratar de assuntos relacionados ao Covid 19 e também 

sobre o Hospital de Campanha.  A enfermeira Edemara falou dos exames do Covid 

19, que há critérios  a serem tomados, além das avaliações de rotina e então a 

realização destes. Nada mais havendo encerrou-se a presente ata que segue 

assinada por todos os presentes. 


