
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: 29.07.2020, às 14,15 horas: 

Presidente da reunião: Gilmar Cadamuro, Vice-Prefeito, em substituição ao Sr. 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 anterior e a pauta dos 

assuntos apresentados para discussão e deliberação. Inicialmente manifestou-se a Diretora do 

Departamento de Saúde, expondo no número de casos positivos (112), recuperados (81), sendo 

que dos 31 ativos há um hospitalizado, com mais de 1.000 casos suspeitos e 254 pessoas em 

acompanhamento domiciliar, bem como que há uma média de 60/85 atendimentos diários na 

unidade São Pedro; destacou que, por solicitação da SESA foram realizados 54 exames entre 

idosos e trabalhadores do asilo local, dos quais 20 já foram concluídos e com resultado negativo, 

bem como esse procedimento será realizado a cada 10 dias; o Sr. Fernando Vandresen sugere 

um vídeo para divulgar a informação e o Vice-Prefeito um pronunciamento do próprio asilo. O 

Diretor do Departamento de Segurança informou fiscalizações realizadas no final de semana, 

bem como a intenção de contratar fiscais, por credenciamento. Em relação aos assuntos 

pautados foi aprovado, por maioria, que a Câmara de Vereadores possa indicar mais um 

representante; aprovado por unanimidade que a sexta-feira seja incluída nas restrições de 

funcionamento de bares, lanchonetes e restaurantes; que as reuniões do Comitê passem a 

ocorrer na terça-feira, e negada, por unanimidade, a liberação de jogos de futebol. Abordados 

outros temas os mesmos poderão ser incluído na pauta da próxima reunião. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. 


