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Aos doze  dias do mês de agosto  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, Vereadores Mario Weber, Cleonildo Treviso e Ildo Grassi, 

representantes da Comissão de Fiscalização do COVID 19,  para tratar de assuntos 

referentes a assuntos relacionados ao corona vírus. O Prefeito Municipal Antonio 

Carlos Dominiak,  iniciou a presente reunião agradecendo a presença de todos e 

expôs  vários assuntos relacionados ao COVID 19. A enfermeira Edemara fez uma 

apresentação de slides referente  ao controle do covid 19, por evolução de casos. 

Disse também que 47% dos casos são do sexo masculino e 53% são do sexo 

masculino. Dr. Diego disse que os casos foram estabilizados, apesar de vários 

exames realizados, mas estes todos negativos, e reforçou ainda que é necessário 

tomar todos os cuidados necessários. Rafael Pinheiro, Diretor de Esportes falou 

sobre as praticas esportivas, para a volta gradativa, sem público e com numero de 

atletas reduzidos, com horário Maximo até as 22:00 horas, fazendo o 

monitoramento, como, ver a temperatura, uso de álcool gel e todos os cuidados 

pertinentes. Fica ainda vedado a participação de menores de 12 anos e pessoas 

acima de 60 anos. O Vereador Cleonildo questionou o controle do horário no 

esporte, e não ter o controle no horário das missas, cultos, bares, lanchonetes, 

inclusive na questão de jogos que as pessoas querem ficar até mais tarde e não 

podem devido o horário ser somente até as 22:00 horas. O Prefeito falou sobre as 

responsabilidades dos atletas e dirigentes, para que assumam o compromisso dos 

cuidados necessários. A  secretaria Marli Pazzinatto falou sobre as dificuldades 

encontradas sobre a aplicação de atividades  pela Secretaria de Assistência Social e 

também da volta gradativa com pessoas de vulnerabilidade social, trabalhando como 

no máximo cinco pessoas em grupo para que a equipe técnica possa acompanhar  



 

 

 

 

esses grupos. Que após discussão pelo COE foi aprovado por todos e liberado o 

atendimento no centro do idoso, devido ao amplo espaço. O Pe Claudio solicitou 

para que se aumentasse o numero de fieis para assistir a missa, devido ao pedido 

da população, haja visto também, que todos os cuidados são tomados, o que foi 

aceito pelo COE, um aumento de 50% do numero atual. A Secretaria Claudia Rocha 

disse que fará uma pesquisa com os pais de alunos para ver sobre a forma da volta 

as aulas presenciais, e também de não ter a obrigatoriedade do aluno participar em 

sala de aula, continuando com as atividades remotas em casa. Nada mais havendo 

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


