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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA 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); 

Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo (Membro) e Rafael Tanzi de Araújo (Membro). 

Realizada aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e vinte, quarta-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 14h12min. O Comitê debateu diversas questões relacionadas à 

pandemia de COVID-19, destas destacaram-se: 1) o Vereador Etelvino manteve contato 

com o Vereador Júlio Antônio Mariano, membro do Comitê, o qual concordou em ser 

substituído por outro colega, devido à dificuldade de acompanhar as reuniões. No entanto, 

colocou-se à disposição do Comitê para contribuir com as demais atividades relacionadas 

com o enfrentamento e controle da pandemia de COVID-19. O Vereador Rafael Tanzi se 

ofereceu para substituir o Vereador Júlio, iniciando a sua participação a partir da próxima 

reunião; 2) conforme discutido na reunião de ontem, o Vereador Etelvino procurou o Sr. 

Marcelo Marques (Chefe de Gabinete da Prefeitura) e explicou sobre a dificuldade de 

comunicação que o Comitê vem enfrentando para tratar dos assuntos relacionados à 

pandemia de COVID-19 com o Executivo. Na conversa, ficou acordado que o Sr. Marcelo 

participaria de uma reunião por semana com os membros do Comitê, preferencialmente às 

quartas-feiras, consoante solicitou o Chefe de Gabinete; 3) a questão da falta de 

comunicação do Fundo de Solidariedade com as famílias que aguardam o recebimento de 

doação de cestas básicas preocupou os Vereadores, pois muitas famílias, que realmente 

necessitam, não foram cadastradas para receber; 4) os Vereadores sugeriram elaborar uma 

pauta nos próximos dias, destacando as questões mais urgentes relacionadas à pandemia de 

COVID-19 e encaminhá-la, antecipadamente, ao Sr. Marcelo, de maneira que a reunião, 

agendada para a próxima quarta-feira (06/05), com a presença do representante do 
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Executivo, preze pela objetividade nas ações de enfrentamento à atual crise sanitária, que 

vem colapsando o sistema de saúde e devastando a economia pelo mundo afora; 5) dentre 

os assuntos sugeridos para constar na pauta da reunião do dia 06/05, os Vereadores 

citaram: a) a necessidade da presença de mais médicos nos Postos de Saúde, visto que 

estes locais estão sendo negligenciados pelo Poder Público; b) a questão do aparelhamento 

do sistema de saúde municipal, de modo geral, quantidade de leitos de UTI e taxa de 

ocupação até o momento, bem como se há profissionais de saúde e medicamentos 

suficientes, em caso de o crescente número de infectados permanecer; c) como a Prefeitura 

vem agindo em relação às famílias que estão em casa, sem renda, em virtude da crise 

econômico-social que as afligiu; d) a questão das doações de cestas básicas realizadas por 

empresas do município e região à Prefeitura, pois é preciso dar publicidade e transparência 

nas distribuições, a fim de que aquela família necessitada receba o seu alimento em tempo 

razoável; e) a necessidade de a empresa Mirage Transportes adequar os horários de ônibus, 

a fim de disponibilizar o coletivo aos profissionais da Educação nos horários de início e 

término de sua jornada de trabalho, uma vez que eles retornaram às atividades em regime 

de plantão. Essa adequação de horários deve ser dinâmica, ou seja, à medida que os 

profissionais do setor público ou privado retornem às suas atividades as linhas de ônibus 

devem acompanhar; 6) os Vereadores sugeriram elaborar um documento para que a Caixa 

Econômica Federal se comprometa em disponibilizar o uso de álcool em gel às pessoas que 

estão nas longas filas para sacar o auxílio emergencial do governo federal, bem como as 

orientar sobre o uso de máscaras faciais e o respeito à distância mínima de 1,5m a 2m entre 

uma pessoa e outra. Para os Vereadores, as instituições bancárias auferem lucros 

astronômicos no Brasil e teriam totais condições de atender a essas questões sanitárias, 

para conter a transmissibilidade do vírus à nossa população; 7) o Vereador Etelvino 

comentou que os diretores das escolas não se planejaram para montar as atividades 

escolares aos alunos e, por isso, terão muitas dificuldades para fazerem agora. O Vereador 

Guto Issa corroborou com o apontamento do colega parlamentar e lamentou a falta de 

planejamento. Acrescentou que muitos pais não conseguiram imprimir os materiais, por 

não terem acesso à internet ou não terem renda para comprar as folhas de sulfite, cabendo 

ao Poder Público intervir nessa questão; 8) os Vereadores comentaram sobre a necessidade 

de responder ao ofício enviado pelo Sr. Anderson de Oliveira, Presidente do Conselho de 
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Representantes da Santa Casa de Misericórdia de São Roque. Por fim, os Vereadores 

agradeceram a presença de todos e encerraram a reunião às 14h48min 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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