
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: 23.11.2020, às 13,45 horas. 

Presidente da reunião: Maurício Aparecido da Silva, Prefeito Municipal, que designou a Sra. Ana 

Carolina de Andrade Borba, para secretariar os trabalhos.  

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 04.11.2020. A 

servidora Eloisa Sella informou a ocorrência de 81 novos desde a última reunião; que na última 

semana ocorreu um aumento do número de casos especialmente entre pessoas acima de 70 

anos; que atualmente há um total de 699 casos positivos, sendo 76 ativos, 8 óbitos e 613 

recuperados; que há um caso de reinfecção. A Diretora do Departamento de Saúde em exercício 

informou que a taxa de ocupação de leitos está alta, mesmo em hospitais particulares, o que se 

deve a reflexo de 15 dias atrás. O Prefeito informou que houve reunião entre Prefeitos de alguns 

municípios da região e que houve a percepção de que o contágio está alto em festas e não no 

comércio ou nas Igrejas; que o Município de Maringá intensificará a fiscalização quanto ao 

cumprimento dos Decretos que editou, o que também deverá ser realizado em Mandaguaçu. O 

Diretor do Departamento de Segurança Pública esclareceu que o foco maior será a 

conscientização e fiscalização, em especial com reuniões com empresários e donos de chácaras 

e lazer; que pelo menos nos próximos 15 dias será proibido com ao vivo em vares, restaurantes 

e lanchonetes. O representante da ACIMAN informou que haverá uma campanha de 

conscientização, através de banners e panfletos.  A Procuradora Geral manifestou-se favorável 

à aplicação de multas. O Comitê decidiu que, por ora, não haverá novo Decreto, porém, 

aumentada a fiscalização. A Diretora do Departamento de Ação Social indaga sobre a retomada 

das medidas socioeducativas, tendo a Diretoria do Departamento de Saúde em exercício se 

posicionado por uma reavaliação. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. 


