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Ao primeiro  dia do mês de julho  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, Vereador João de Oliveira, representantes da Comissão de Fiscalização 

do COVID 19,  para tratar de assuntos referentes a assuntos relacionados ao corona 

vírus. O Secretario de Administração Jandir Rosario Gregolon  iniciou a presente 

reunião agradecendo a presença de todos e expôs  vários assuntos relacionados ao 

COVID 19. Dr. Carlos disse que esta uma situação delicada, que os leitos 

hospitalares estão super lotados e os medicamentos acabando. Dr. Diego falou que 

a preocupação maior são as pacientes de mais idade, dos quais muitos não 

cumprem as normas. A enfermeira Edemara falou que os exames que saiam em três 

dias agora demora até oito dias. Falou também que não houve tanta evolução nos 

isolamentos, que preocupa-se com o clima frio que pode agravar a situação e 

também preocupa-se com os funcionários dos frigoríficos. Que tem 54 casos de 

isolamentos, 11 casos suspeitos e 33 confirmados. A enfermeira Fatima falou quem 

em Sertãozinho esta tudo sob controle e tranqüilo. A secretaria Claudia Rocha falou 

que a preocupação serão ou  não de continuar com as atividades remotas. Que 

pretende para a próxima sexta feira, entregar as atividades aos alunos. O secretario 

Jandir Gregolon disse que seria bom aguardar mais dois dias para ver o que 

acontece devido ao novo Decreto do Governo do Estado. Que foi discutido sobre a 

abertura do comércio aos domingos, onde será aguardado as decisões do Decreto 

do Estado. A enfermeira Edemara falou que não há pacientes graves do COVID 19 

para encaminhar a cascavel, mas com outras demandas que necessitam ser 

atendidas. Que a AMOP fará a analise em dois dias sobe o novo decreto para que 

possa tomas as decisões necessárias. O Pe Claudio Moratelli falou que permanece 

as decisões sobre as missas, tendo como relevância todos os cuidados necessários.  



 

 

 

 

 

 

Ficou decidido ainda que será realizada outra reunião para serem tomadas decisões 

sobre o atendimento do comércio local. Que foi falado que todos os municípios 

deviam trabalhar da mesma forma para o bom andamento das precauções 

necessárias.Nada mais havendo encerrou-se a presente ata que segue assinada por 

todos os presentes. 


