
 

1 
 

 

ATA DA DÉCIMA TERCEIRA 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 trinta dias do mês de abril de dois mil e vinte, quinta-feira, por 

meio de videoconferência. Participaram da reunião os nobres Vereadores Sr. Etelvino 

Nogueira; Sr. Rafael Tanzi de Araújo; Sr. José Alexandre Pierroni Dias (Alexandre 

Veterinário); Sr. Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo (Guto Issa) e Sr. Israel 

Francisco de Oliveira (Toco). 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 14h05min. Inicialmente os Vereadores deram as boas-vindas ao 

novo membro da Comitê, Vereador Rafael Tanzi. O Comitê debateu diversas questões 

relacionadas à pandemia de COVID-19, destas destacaram-se: 1) o Vereador Etelvino 

abordou sobre a falta de médico nos Postos de Saúde, algo preocupante nesse momento 

que vem avançando o número de casos positivos de COVID-19 no País; 2) o Vereador 

Guto Issa obteve a informação de que o Governador do Estado de São Paulo, João Dória, 

vai prorrogar a quarentena e endurecer o isolamento social. Em relação aos municípios 

vizinhos como Carapicuíba, Vargem Grande Paulista e Itapevi, o Vereador Guto Issa 

disse que a situação é assustadora, em virtude da iminência da falta de leitos hospitalares. 

E, caso isso se confirme, São Roque pode vir a receber pacientes destes municípios; 3) 

ainda sobre esse assunto, o Vereador Rafael Tanzi comentou que, no Morro do Saboó, 

impressiona o número de pessoas que vêm de ônibus, vans e carros de passeios de outras 

cidades para fazer turismo, um total desrespeito às medidas de segurança prescritas pelas 

autoridades sanitárias. O Vereador Israel (Toco) disse que tem conhecimento disso e que 

já comunicou o Executivo formalmente para realizar a fiscalização. O Vereador Etelvino 

tomou conhecimento desse mal exemplo de cidadania ao ver uma entrevista nas redes 

sociais e sugeriu que o Comitê oficie o Executivo para tomar as devidas providências. O 
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Vereador Guto Issa concordou, pois, no seu entendimento, a proprietária vem fazendo a 

sua parte, mas as pessoas não respeitam e, nessas situações, o Poder Público tem que 

fiscalizar com o apoio da Guarda Civil Municipal no local; 4) os Vereadores sugerirão ao 

Executivo a criação de uma força-tarefa para intensificar a fiscalização, pois, se o número 

de fiscais é limitado, a alternativa viável a se tomar seria a requisição de servidores de 

outros órgãos – que não se enquadrem no grupo de risco – para aumentar o efetivo; 5) o 

Vereador Etelvino criticou a falta de entrosamento dos profissionais da Educação na 

questão da disponibilização das atividades escolares aos alunos, pois cada diretor de 

escola faz uma coisa, é preciso uniformizar o procedimento, seja por meio da edição de 

uma portaria ou qualquer outro documento do Departamento de Educação para resolver 

essa situação; 6) o Vereador José Alexandre comentou que o Comitê poderia sugerir ao 

Executivo a edição de um Decreto Municipal tornando obrigatório o uso de máscaras 

faciais nos transportes coletivos, a exemplo do Governo do Estado de São Paulo, que 

adotou tal medida, que passará a vigorar a partir da próxima segunda-feira (04/05); 7) os 

Vereadores foram contundentes ao apontar o desrespeito das agências bancárias em não 

tomar as medidas de segurança para conter a transmissibilidade do vírus à população são-

roquense. Nesse sentido, o Comitê cobrará uma atitude urgente do Executivo para 

fiscalizar os bancos; 8) O Vereador José Alexandre perguntou aos demais colegas se a 

Santa Casa possui câmara fria, em ocorrendo uma fatalidade de vários óbitos no mesmo 

dia. Como nenhum membro soube responder, o Comitê acrescentará na pauta da reunião 

agendada com o Chefe de Gabinete da Prefeitura para obter essa informação. Antes de 

encerrar a reunião, os Vereadores Etelvino e Guto Issa reforçaram aos demais membros 

que não estavam presentes à reunião passada, sobre a participação do Sr. Marcelo 

Marques, Chefe de Gabinete da Prefeitura, na reunião do Comitê agendada para a 

próxima quarta-feira (06/05), às 14h, por meio de videoconferência. Por fim, os 

Vereadores agradeceram a presença de todos e encerraram a reunião às 14h35min e, para 

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

membros presentes.  

 

ISRAEL FRANCISCO DE 

OLIVEIRA 

Vereador (Presidente) 

 ETELVINO NOGUEIRA 

Vereador (Membro) 
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JOSÉ ALEXANDRE 

PIERRONI DIAS 

Vereador (Membro) 

 MARCOS AUGUSTO ISSA 

HENRIQUES DE ARAÚJO 

Vereador (Membro) 

 

 

 

 

  

RAFAEL TANZI DE ARAÚJO 

Vereador (Membro) 
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