
 

1 
 

 

ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA 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) e Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo (Membro). 

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

videoconferência. Participaram da reunião os nobres Vereadores Sr. Etelvino Nogueira 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 16h08min. O Comitê debateu diversas questões relacionadas à 

pandemia de COVID-19, destas destacaram-se: 1) os Vereadores presentes à reunião de 

hoje foram comunicados sobre o pedido do Vereador Rogério Jean da Silva solicitando o 

seu desligamento como membro do Comitê, por meio do OFÍCIO VEREADOR nº 

518/2020, protocolado na Secretaria Administrativa da Câmara: “PROTOCOLO Nº CETSR 

28/04/2020 - 09:41 3729/2020/LMF”; 2) os Vereadores lamentaram a falta de um contato 

institucional da Prefeitura, para atualizar as ações e as estratégicas realizadas pelo 

Executivo diante da grave crise sanitária pela qual passamos. Após sugestões de nomes, os 

Vereadores decidiram conversar com o Sr. Marcelo Marques (Chefe de Gabinete de 

Prefeitura de São Roque) e convidá-lo a exercer tal papel; 3) o Vereador Etelvino Nogueira 

comentou que enviou mensagem à Mesa Diretora desta Casa solicitando a convocação de 

um procurador jurídico, aprovado no concurso público nº 01/2019, uma vez que a 

assessora jurídica da Câmara está sobrecarregada de trabalho e não daria conta de auxiliar 

nas respostas aos ofícios enviados ao Comitê; 4) o Vereador Marcos Augusto Issa 

Henriques de Araújo (Guto Issa) sugeriu que o Comitê enviasse um ofício à empresa 

Mirage Transportes para adequar os horários de ônibus, a fim de disponibilizar o coletivo 

em horário próximo ao início e após o término das aulas, que retornaram esta semana em 

regime de plantão; 5) o Diretor Geral da Câmara, Sr. Yan Soares, comentou que 

disponibilizará o acesso ao software de gerenciamento de documentos – SLACK – aos 
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vereadores, a fim de integrar os membros do Comitê e facilitar o compartilhamento de 

documentos, tornando mais ágil e organizado o trabalho desenvolvido. Por fim, os 

Vereadores agradeceram a presença de todos e encerraram a reunião às 16h41min e, para 

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

membros presentes.  

 

ETELVINO NOGUEIRA 

Vereador (Membro) 

   

   

 

MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO 

Vereador (Membro) 
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