
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: 11.08.2020, às 14,14 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. A 

Diretora do Departamento de Saúde informou 60 novos casos positivos, havendo 103 casos 

ativos, 124 recuperados, e 03 óbitos; que o Departamento de Saúde está sobrecarregado pela 

demanda. Eloisa salienta que a aglomeração e pessoas provoca a alta do número de casos e 

sugere restrições na circulação O Diretor de Segurança Pública entende pela falta de 

conscientização das pessoas, o que dificulta a fiscalização. Diretor da ACIMAM manifesta 

preocupação pelo fechamento do comércio local, enquanto Maringá está aberto. O Diretor do 

Meio Ambiente sugere uma consulta pública sobre a abertura do comércio. O Presidente da 

Câmara defende a abertura do comércio e a assepsia dos locais públicos. A Procuradoria 

Jurídica informa a abertura de licitação para a desinfecção e o Diretor do Meio Ambiente 

informa que em 12.08 reinicia a aplicação do quaternário de amônia. O Departamento de 

Controle Interno informa que o Ministério Publico colocou-se à disposição para colaborar no 

controle da epidemia. Com relação aos assuntos pautados deliberou-se: por maioria, pelo não 

fechamento do comércio não essencial aos sábados; quanto a manutenção do fechamento 

total do comércio aos domingos, como foi no dia dos pais, decidiu-se contra, por maioria; por 

unanimidade, que os mercados, bancos e afins enviem os nomes dos responsáveis pela 

organização das filas e utilizem senhas para entrada nos estabelecimentos; e pela inclusão de 

um dos fiscais como membro efetivo do Comitê, com direito a voto. 

 Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. 


