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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO DO COMITÊ DE ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE DA COVID-19, instituído por meio do ATO DA MESA Nº 02/2020-L, 

constituído pelos Vereadores: Israel Francisco de Oliveira (Presidente), Etelvino Nogueira 

(Membro); José Alexandre Pierroni Dias (Membro); Júlio Antônio Mariano (Membro); 

Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo (Membro) e Rogério Jean da Silva (Membro). 

Realizada aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte, sexta-feira, por meio 

de videoconferência. Participaram da reunião os nobres Vereadores Sr. Etelvino Nogueira, 

Sr. José Alexandre Pierroni Dias e o Sr. Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo. 

Também participaram da reunião o Sr. Yan Soares de Sampaio Nascimento (Diretor Geral 

da Câmara Municipal de São Roque) e o Sr. Fernando Aparecido Paulo (Oficial 

Legislativo da Câmara Municipal de São Roque). Após a conexão de todos os presentes no 

software de gerenciamento de videoconferência, deu-se início à reunião às 14h06min. O 

Comitê debateu diversas questões relacionadas à pandemia de COVID-19, destas 

destacaram-se: 1) a questão da falta de fiscalização dos estabelecimentos por parte da 

Prefeitura, pois vem ocorrendo desrespeito às medidas sanitárias de combate ao 

Coronavírus. Tal situação vem ocorrendo devido ao número limitado de fiscais, que não 

dão conta de autuar todos os descumprimentos cometidos. Em visita a outras cidades 

(Vargem Grande Paulista e Mairinque), os Vereadores perceberam um maior controle e 

fiscalização, o que não vem ocorrendo em São Roque. Por isso, entendem que o Executivo 

deve ser questionado sobre essa questão, para aumentar o efetivo de fiscais. Sugeriram o 

remanejamento de servidores para aumentar o contingente de fiscais; 2) os Vereadores 

entendem que apenas recomendar o uso de máscaras faciais de proteção à população, 

conforme prescreve o Decreto Municipal nº 9.250, de 23 de abril de 2020, não está 

adiantando, haja vista que a maioria das pessoas não vem utilizando. Nesse sentido, o 

Comitê irá sugerir ao Executivo, por meio de ofício, que retifique o referido Decreto para 

tornar obrigatório o uso de máscaras respiratórias em lugares públicos a todos os 

munícipes, visto que apenas a recomendação trazida no decreto não mobilizou a população 

a aderir o uso das máscaras; 3) os Vereadores lamentaram o crescente número de óbitos a 

cada dia no País. Assim, sugeriram ao Executivo a intensificação para conscientizar os 

cidadãos são-roquenses, por meio de vídeos e mensagens nas redes sociais, a respeitar a 
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quarentena e os cuidados sanitários para conter a disseminação do Coronavírus no 

município; 4) a questão financeira da Santa Casa preocupou os Vereadores, uma vez que 

há falta de transparência na divulgação dos gastos públicos com a Saúde. O Comitê não 

sabe como está a contratação de profissionais da área da Saúde, pois falta diálogo por parte 

da Administração Pública nessas questões. Por isso, os Vereadores entendem que essa 

questão financeira da Santa Casa também deve ser questionada por meio de um ofício 

específico destinado ao Executivo; 5) os Vereadores presentes à reunião de hoje sugeriram 

que a votação dos assuntos discutidos em cada encontro, que por ventura venham a fazer 

parte do ofício do Comitê a ser expedido, seja destinada apenas aos membros que 

participaram no dia, pois não é justo um membro do Comitê votar, sem ele sequer 

participar da reunião. E, havendo unanimidade por parte dos membros presentes, o assunto 

já poderá ser incluso no ofício, sem a necessidade de votação, para agilizar o 

encaminhamento dos documentos; 6) os Vereadores sugeriram o encaminhamento de 

Ofício do Comitê às empresas Gerdau, JHSF e CCR, solicitando doação de EPIs (máscaras 

respiratórias, luvas, álcool em gel), respiradores mecânicos, cestas básicas, kits de limpeza 

e higienização e 7) os Vereadores constataram, em visita à Santa Casa, que o movimento 

diminuiu bastante, visto que diminuíram os acidentes de carro e moto, envolvendo vítimas 

com fraturas e lesões mais graves. Diante disso, os Vereadores sugeriram o 

encaminhamento de Ofício do Comitê à Santa Casa solicitando o envio do número de 

atendimentos do pronto socorro referentes aos meses de março e abril. Por fim, os 

Vereadores agradeceram a presença de todos e encerraram a reunião às 14h49min e, para 

constar, foi lavrada a presente Ata que, após lida, se aprovada, segue assinada pelos 

membros presentes.  

 

 

ETELVINO NOGUEIRA 

Vereador (Membro) 

 JOSÉ ALEXANDRE PIERRONI 

DIAS 

Vereador (Membro) 

   

   

 

 

MARCOS AUGUSTO ISSA 

HENRIQUES DE ARAÚJO 

Vereador (Membro) 
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