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Aos dezesseis  dias do mês de setembro  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), Padre Claudio Moratelli, representante da 

Associação Comercial, Vereadores Ildo Grassi e Cleonildo Treviso, 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 falou dos 10 

casos do COVID 19 confirmados, 01 internamento. Que em referencia aos 10 casos 

confirmados não se sabe até onde houve contato com outras pessoas tendo que 

ficar em alerta para saber a dimensão de transmissão. Que este aumento nos casos 

foi um descuido da população, principalmente no uso de mascaras. Jair Ortiz falou 

que houve descuido da população e também falou que a equipe de fiscalização 

orientou o comércio local na questão da segurança e medidas de proteção contra o 

vírus. A secretaria Eliane de Camargo Dominiak falou sobre os idosos, os quais 

cobram a volta das atividades, pois estão ociosos a tempos, mas tomando todos os 

cuidados e medidas necessárias para proteção, por tratar de grupo de risco. O 

secretario Jandir Gregolon falou que foi realizada uma reunião com a equipe de 

fiscalização juntamente com o representante da saúde, na qual foram tratados 

diversos assuntos relacionados com o COVID 19. Disse ainda que na sexta-feira 

(18/09) será realizado um trabalho de rua com a equipe de fiscalização, saúde, para 

orientação da população e também do comércio local. A secretaria Claudia Rocha 

falou que não há previsão de volta as aulas presenciais no momento. A enfermeira 

Edemara falou da dificuldade em relação ao comércio e outros, sobre funcionários 

que estão em isolamento ou precisam se isolar, tendo barreiras dos proprietários na 

liberação  



 

 

 

 

 

destes, pois querem    descontar dos   salários  destes funcionários, o tempo que 

irão ficar isolados. Que as demais decisões permanecem inalteradas Nada mais 

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


