
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO COE – COMITÊ DE OPERAÇÃO EMERGENCIAL COVID 19 – 

MUNICÍP9IO 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: 09.07.2020, às 14,00 horas: 

Presidente da reunião: Antonio Alessandro Tassi Mansano, Secretário de Segurança Pública, 

Mobilidade Urbana e Transporte, designado pelo 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 pauta dos assuntos apresentados 

para discussão e deliberação, após o que procedeu-se a leitura da ata da reunião anterior. Em 

seguida, após discussões entre os presentes, foi deliberado o seguinte 

a) Por maioria, recomendar o uso de termômetro infravermelho nos estabelecimentos 

comerciais e templos religiosos, com circulação simultânea acima de 50 pessoas, de 

forma a evitar o ingresso de pessoas que apresentem temperatura corporal superior a 

37,5 graus; 

b) Apreciando requerimento formulado por munícipe, em que o mesmo pretende 

autorização para a celebração de casamento em local aberto, com a recepção de 

convidados e obediência às normas estabelecidas em Decretos, decidiu-se pelo 

indeferimento da pretensão, devido à anterior proibição de eventos em chácaras; 

c) Apreciando ofício oriundo do CREAS, em que a Coordenadora informou solicitação 

realizada pelo Poder Judiciário, objetivando a retomada de medidas socioeducativas, 

em meio aberto, com a adoção de medidas de segurança para a garantia de saúde dos 

adolescentes e servidores, o Comitê manifestou concordância com as conclusões da 

Coordenadora, pela inviabilidade do retorno das atividades; 

d) Aprovado o cancelamento das multas aplicadas às pessoas em decorrência da não 

obediência às regras de distanciamento; 

e) Apresentada, como sugestão de pauta para a próxima reunião, o fechamento do 

comércio no sábado, às 13 horas, com reabertura somente na segunda feria. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. 


