
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: 22.09.2020, às 14,10 horas. 

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

Camille Lima Cardoso Faccin, 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 01.09.2020. O Sr. 

Prefeito reiterou que em face de apontamos realizados pelo Ministério Público, houve por bem 

em decidir que as pautas serão formuladas antes das reuniões, ouvido o Departamento de 

Saúde. A Diretora do Departamento de Saúde informou que encaminhou aos membros do COE, 

via whatsapp, uma tabela com o levantamento das últimas 10 semanas; que no mês de agosto 

os números evoluíram, mas em setembro houve uma queda do número de casos; que nesta 

semana foram confirmados 12 casos; que ocorreu um óbito na semana passada; que na que 

próxima semana será avaliado o reflexo do dia 07 de setembro; que houve uma diminuição de 

atendimento no ambulatório de referência. O Prefeito esclareceu que é falso um áudio que tem 

circulando nas redes sociais, com relação a valores que seriam recebidos pelo hospital e pelo 

Município, em função do número de óbitos por COVID. O Diretor de Segurança Pública informou 

que houve apenas monitoramento no final de semana, sendo constatado que o Decreto 

Municipal está sendo cumprido. Apresentada a pauta pela Secretária, e após discussões, ficou 

autorizada a presença de idosos e o aumento para 50% da capacidade de presentes em Igrejas, 

assim como o aumento do limite para 100 (cem) pessoas presentes em centros de evento que 

tenham esses eventos como sua atividade principal, e desde que obedecidas as restrições e 

critérios estabelecidos pelo regramento vigente, além daqueles que serão estabelecidos, e, 

ainda, a elaboração de um plano de contingência que contenha medidas de prevenção. Iniciada 

discussão quanto à liberação de futebol, a enfermeira Juliana solicitou que conste em ata o 

posicionamento contrário do Departamento de Saúde; o Diretor do Departamento de Meio 

Ambiente enfatizou que teve notícias de que o Departamento de Saúde do Município de 

Maringá está realizando estudos quanto à viabilidade do retorno das atividades esportivas, em 

função do que deliberou-se por manter o assunto suspenso até a próxima reunião do COE. 

Também foi autorizada a abertura do comércio a partir das 08,00 horas. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. 


