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ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA COVID-19, NO ÂMBITO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SÃO ROQUE, criado pelo ATO DA MESA nº 02/2020-L, de 18 de
março de 2020, tendo sido seus membros designados através do ATO DA MESA
nº 03/2020-L, de 23 de março de 2020, a saber: nobres Vereadores Etelvino
Nogueira, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Rogério Jean da Silva,
Júlio Antonio Mariano e José Alexandre Pierroni Dias. Realizada aos 23 dias do
mês de março do ano 2020, segunda-feira, no Plenário da Câmara Municipal da
Estância Turística de São Roque, às 15:38 horas. Presentes os integrantes do
Comitê nobres Vereadores Etelvino Nogueira, Marcos Augusto Issa Henriques de
Araújo, Rogério Jean da Silva, Júlio Antonio Mariano e José Alexandre Pierroni Dias.
Presentes, também, os nobres Vereadores Rafael Marreiro de Godoy, Alacir Raysel,
Israel Francisco de Oliveira (Presidente desta Câmara Municipal), Rafael Tanzi de
Araújo, Flávio Andrade de Brito, e os servidores desta Câmara senhores Heredes
Piedade, Gerente de Informática; Yan Soares de Sampaio Nascimento, Diretor
Geral; Amanda Maria Cóllo Daniek, Gerente de Comunicação Social; e Vinícius
Tancler de Campos, Assistente Parlamentar. O Vereador Rafael Marreiro de
Godoy falou que está muito preocupado com a situação causada pelo coronavírus,
que se piorar, dentre outros problemas, poderão ocorrer saques. O Vereador
Etelvino Nogueira falou das dificuldades de relacionamento do pessoal da
Prefeitura, dos cancelamentos de consultas. O Vereador Rogério Jean da Silva
falou da dificuldade criada para a Prefeitura devido à situação atual. O Dr. Yan
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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO E DE INSTALAÇÃO DO COMITÊ

trabalhando no enfrentamento da crise. O Vereador Etelvino Nogueira falou que
está preocupado com a situação da merenda. O Vereador Rogério Jean da Silva
sugeriu que o Executivo faça pronunciamentos diários. O Vereador Israel Francisco
de Oliveira disse que hoje estão querendo ajudar o Executivo. O Vereador Marcos
Augusto Issa Henriques de Araújo disse que é preciso desde que tenha o retorno
de lá. O Dr. Yan Soares de Sampaio Nascimento perguntou se há previsão para a
compra de kits de teste. O Vereador Júlio Antonio Mariano sugeriu que com o
dinheiro da Educação se faça a compra de kits. O Vereador Etelvino Nogueira
disse que as obras do Departamento de Obras não devem ser paralisadas. O
Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo sugeriu que haja mais
divulgação, e sejam disponibilizadas lições de casa para os alunos. O Vereador
Rogério Jean da Silva falou das dificuldades enfrentadas pelo Executivo. O
Vereador Júlio Antonio Mariano falou que é necessário dar sugestões para ajudar
senão está fora da Comissão. O Vereador Israel Francisco de Oliveira disse que
a Comissão foi montada para ajudar nessa crise. O Dr. Yan Soares de Sampaio
Nascimento falou que tem que levar uma certa demanda, mas que seja no papel,
referente ao assunto. O Vereador Alacir Raysel falou que o que já passou, passou,
que precisam ver daqui para a frente. O Vereador Marcos Augusto Issa Henriques
de Araújo disse que eles têm que ajudar principalmente a população, que há
pessoas que o procuram em busca de alimento. O Vereador Júlio Antonio Mariano
disse que quer protocolar as seguintes sugestões: 1) Que todos os supermercados
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Soares de Sampaio Nascimento falou da importância do Legislativo continuar

anteriores); 2) A possibilidade do setor de saúde estender as vacinas aos idosos nas
residências deles; 3) Que seja montada uma UTI de média complexidade; 4) Que o
Executivo providencie gêneros alimentícios para o pessoal que está com o comércio
fechado; 5) Que seja enviado Ofício ao Governo do Estado de São Paulo sugerindo
que a CPFL e a SABESP deixem de cobrar as contas de água e luz durante a crise.
O Vereador Etelvino Nogueira sugeriu que o atual estoque de merenda seja
distribuído para os mais carentes, e que seja dada atenção para a higienização de
pessoas em bairros carentes, ajudando e conscientizando. O Vereador Marcos
Augusto Issa Henriques de Araújo disse que é necessário um novo cadastro social
para a alimentação das pessoas carentes. O Vereador Júlio Antonio Mariano citou,
como exemplo, os “chapas” que carregam caminhões e ficarão sem alimentos. O
Vereador José Alexandre Pierroni Dias disse da importância de se manter os
CRAS nesse momento. O Vereador Júlio Antonio Mariano sugeriu incluir álcool
em gel na entrada dos ônibus e da Santa Casa. O Dr. Yan Soares de Sampaio
Nascimento falou sobre a importância de se higienizar as mãos. O Vereador
Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo sugeriu que sejam feitas reuniões por
videoconferência, através de aplicativo. O Vereador Etelvino Nogueira falou da
dificuldade criada quando são tirados os horários dos ônibus. O Vereador Rogério
Jean da Silva disse que até o Governador João Dória suspendeu a gratuidade dos
ônibus para os idosos a partir dos 60 (sessenta) anos. O Vereador José Alexandre
Pierroni Dias sugeriu que se dê mais poder à Guarda Municipal para atuar, que a
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deixem na entrada álcool em gel ou 70, ou 96 diluído devidamente se não tiver (os

Issa Henriques de Araújo disse que apoia quase 100% (cem por cento) o esforço
da Prefeitura, mas a feira-livre não, porque concentra pessoas. O Comitê decidiu
enviar um ofício ao Executivo com sugestões e um ofício ao Governo do Estado
referente à CPFL e à SABESP sobre a possibilidade de suspensão de cobrança das
contas de luz e água. Nada mais havendo a ser tratado o Comitê encerrou a reunião
às 16:21 horas.
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cidade é pequena, e que a Polícia Militar deve orientar. O Vereador Marcos Augusto

