
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO COE – COMITÊ DE OPERAÇÃO EMERGENCIAL COVID 19 – 

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU (PR) 

 

Local: Auditório Cecília Meireles, prédio do Departamento de Educação e Cultura, localizado na 

Rua Bernardino Bogo, 155, Mandaguaçu (PR); 

Data e horário: 18.08.2020, às 14,09 horas: 

Presidente da reunião: Maurício Aparecido da Silva, Prefeito Municipal.  

Reunidos os membros componentes do Comitê, nomeados pelo Decreto Municipal 7291/2020, 

e que assinaram a respectiva Lista de Presença, foi lida a ata da reunião do dia 04.08.2020. O 

Sr. Prefeito agradeceu o comparecimento virtual da Promotora de Justiça, Dra. Simone 

Rodrigues Borba Paim. A Sra. Francielli Martins de Lima Dário, falando em nome do 

Departamento de Saúde, esclareceu que na reunião anterior foram informados números de 

casos como sendo da semana, quando na realidade eram alusivos aos dias 10 e 11.08.2020; 

que na última reunião representantes do Departamento de Saúde saíram antes do seu término 

para atender situação emergencial; a Sra. Eloisa reportou-se aos números de casos divulgados 

diariamente em boletim, bem como que está havendo um aumento no número de casos 

positivados, destacando o crescimento entre idosos e crianças; que há superlotação no posto 

de atendimento, gerando dificuldades; que o Estado diminuiu o repasse de testes durante a 

semana; que o Município adquiriu exames do Núcleo Diagnostico; que o Estado informou que 

aumentará o número de kits na semana; que haverá complementação com testes rápidos; 

apresentou panorama dos municípios da 15ª Regional de Saúde. O Servidor João Renato 

apresentou gráficos demonstrando número de positivados em relação e ao número de testes 

realizados, a taxa de crescimento semanal dos casos confirmados, o coeficiente de casos 

positivos a cada 10 mil habitantes, e também comparativos na 15ª Regional de Saúde, 

havendo comentários do Sr. Prefeito a respeito desses assuntos. O Sr. Prefeito noticiou 

reunião realizada com os gerentes de supermercados e de bancos, ocasião em que foi 

abordada a limitação do número de ingresso de pessoas nos estabelecimentos, bem como que 

informem os nomes dos responsáveis pela organização desse ingresso. O Diretor do 

Departamento de segurança registrou a diminuição de denúncias no final de semana. 

Comerciante Ronaldo sugere atendimento em horário normal pelos bares, sendo possível o 

controle de pessoas, tendo o Sr. Prefeito determinado a inclusão do assunto para a próxima 

reunião. A Sra. Promotora de Justiça observou que nota controle no Município, apesar do 

crescimento do número de casos, bem como demonstrou preocupação pela ausência de 

informações sobre casos confirmados que não estejam respeitando o isolamento, o que seria 

pela ausência dessa situação ou pela sobrecarga de tarefas do Departamento de Saúde. A 

servidora Francielli esclarece que foi informado um caso. A servidora Juliana afirmou que não 

há dificuldade para a contratação e pessoal, mas a demanda pelo atendimento cresceu muito. 

A servidora Eloisa abordou o fluxo do atendimento até o monitoramento do paciente. O 

Prefeito informou a limitação de recursos humanos na saúde e na fiscalização, bem como que 

o Município procura suprir essas lacunas. A Procuradora Keetby registra a falta de interessados 

nas vagas. Indagado pela Dra. Simone, o Sr. Prefeito reiterou continuará os esforços para o 

reforço da saúde e da fiscalização. O representante da ACIMAN registrou os esforços que tem 

realizado na conscientização e no fornecimento de material aos comerciantes. Adentrando ao 

primeiro tema da pauta, o Presidente da Câmara asseverou que o horário proposto para o 

funcionamento do comércio os sábados, das 08 às 12 horas poderá diminuir a aglomeração de 



pessoas, sendo que a Sra. Promotora de Justiça observou que esse horário poderia ser para 

todos os sábados, com o que concordou o Sr. Presidente da Câmara, porém, sugerindo que 

essa proposta específica fique para oportunidade futura, com o que também concordou a Sra. 

Promotora, também havendo assentimento de todos e do Sr. Prefeito. Por final, o Sr. Prefeito 

agradeceu a Deputada Aline Sleutjes, que por intermédio do Vereador Manoel Monteiro atuou 

na doação de um respirador ao Município. 

 Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. 


