
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: 04.08.2020, às 14,15 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 anterior. Presentes 

representantes de bares do Município, os mesmos registraram que estão sendo fiscalizados 

aos finais de semana, enquanto os pesqueiros e outros estabelecimentos não, havendo 

manifestações do Fiscal e do Diretor do Departamento de Segurança Pública de que foram 

fiscalizados os pesqueiros. A Diretora do Departamento de Saúde informou 12 novos casos 

positivos, totalizando 143, com 56 ativos e 87 recuperados; que Maringá possui 18$ dos casos 

ativos, e Mandaguaçu 38%; distribuiu informações do número de atendimentos no 

ambulatório; que por iniciativa do MPT de Maringá estão sendo avaliadas as situações 

específicas dos frigoríficos, ante o número de casos; que todos os resultados até agora 

divulgados nos exames feitos no Asilo foram negativos. O Presidente da Câmara Municipal 

informou que encaminhará documentos de medidas profiláticas, conforme sugerido pelo MP 

de Foz do Iguaçu (PR). Lida a pauta apresentada foi aprovado, por maioria, o fechamento total 

do comércio aos domingos, a permissão de “delivery” aos domingos; a abertura do comércio 

no sábado (08.08.2020) até as 18,00 horas; a abertura de supermercados, mercados, 

minimercados, mercados familiares, mercearias, açougues, padarias, confeitarias, serviços de 

alimentação descritos no inciso I, do Art. 25, do Decreto 7346/2020, serviços de “buffet” para 

autosserviço (self service), restaurantes, lanchonetes, conveniências de bebidas e de postos de 

combustíveis, bares e tabacarias na sexta (07.08.20) até as 20 horas, e negada, por 

unanimidade, a liberação de missas, cultos e reuniões todos os dias. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. 


