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ATA DA DÉCIMA QUINTA 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 seis 

dias do mês de maio de dois mil e vinte, quarta-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. Marcelo Marques (Chefe de Gabinete da Prefeitura); 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 14h08min. Inicialmente os Vereadores 

deram as boas-vindas ao Sr. Marcelo Marques (Chefe de Gabinete da Prefeitura de São 

Roque) por participar desta reunião do Comitê. O Vereador Etelvino Nogueira apresentou 

um resumo dos trabalhos do Comitê ao Sr. Marcelo e reforçou que o objetivo sempre será 

o de contribuir com as ações de enfrentamento ao Covid-19. Seguiu explicando que, ao 

final da reunião, o Comitê encaminhará a pauta desta reunião, por meio de ofício, ao Sr. 

Marcelo Marques. O Vereador Guto Issa agradeceu ao Sr. Marcelo Marques por tudo que 

tem feito pela cidade, sendo muito diligente nas ações executadas, quando solicitado. 

Reforçou que o trabalho do Comitê preza a isenção, sem se envolver em questões 

políticas, apenas trazendo os anseios da população são-roquense, sejam denúncias, 

críticas, sugestões ou elogios. Explicou ao Sr. Marcelo Marques que não é o papel do 

Comitê confrontar o Executivo, mas sim colaborar com as ações necessárias ao 

enfrentamento dessa grave crise pela qual passamos. Enfatizou ao Sr. Marcelo Marques 

que o Comitê necessita das informações do Executivo para responder às dúvidas das 

pessoas que nos procuram. Destacou que a presença de um representante da Prefeitura 

nas reuniões do Comitê proporcionará um alinhamento na comunicação entre Executivo e 

Legislativo. O Vereador Alexandre Veterinário corroborou com os comentários dos 
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colegas que o antecederam e salientou que antes da presença de um representante do 

Executivo havia a dificuldade de saber quais trabalhos a Prefeitura já realizou para o 

enfrentamento da pandemia de COVID-19. Enfatizou a importância do diálogo para a 

efetividade das ações e agradeceu a disponibilidade do Chefe de Gabinete da Prefeitura 

em participar da reunião do Comitê. O Sr. Marcelo Marques agradeceu pelo convite e 

comentou que o trabalho nas reuniões poderá ser produtivo, uma vez que os Vereadores 

conhecem as demandas da sociedade. Em contrapartida, explicou o Sr. Marcelo, a 

Prefeitura vai informando aquilo que vem fazendo, assim, o Comitê direcionará as ações 

para as questões que ainda não foram atendidas. O Vereador Rafael Tanzi explicou ao 

Chefe de Gabinete sobre a denúncia que recebeu de uma funcionária da Santa Casa, pois 

os pacientes infectados por COVID-19 não estão corretamente isolados, havendo risco de 

contaminação aos demais pacientes. Ainda sobre a denúncia, os profissionais da Santa 

Casa relataram que precisam reutilizar os EPIs, o que vem causando enorme preocupação 

a eles. O Senhor Marcelo Marques perguntou se essa questão e as que serão feitas 

constam no ofício. O Vereador Etelvino respondeu que estarão no ofício que o Comitê 

encaminhará a ele ao final desta reunião. O Chefe de Gabinete da Prefeitura solicitou aos 

Vereadores para avisá-lo quando houver perguntas que não constam no ofício, pois, nesse 

caso, faria a anotação dela para posterior resposta ao Comitê. O Vereador Israel Francisco 

de Oliveira (Toco) agradeceu a participação do Sr. Marcelo à reunião do Comitê. Na 

sequência, explicou a ele o momento que decidiram criar o Comitê e quais são os 

principais objetivos a serem alcançados nos trabalhos realizados. O Vereador Toco 

sugeriu ao Comitê a comunicação com os demais vereadores nas sessões ordinárias da 

Câmara, para mantê-los informados das principais ações e estratégias desenvolvidas no 

enfrentamento da pandemia de COVID-19. Prosseguiu seu discurso ao apontar a 

preocupação de muitas pessoas que perderam o emprego e não conseguem receber o 

seguro-desemprego, pois o PAT encontra-se fechado. O Vereador Etelvino comunicou 

que essa questão do PAT consta no ofício também, no item referente ao departamento do 

Desenvolvimento Econômico. O Sr. Marcelo Marques solicitou o envio do ofício o 

quanto antes, pois, assim, já despacharia aos departamentos da Prefeitura. Disse que 

espera trazer as respostas na próxima semana, se não for possível em sua totalidade, 

tentará trazer parte delas. O Vereador Etelvino explicou que logo após a reunião o ofício 
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será finalizado e, assim que estiver assinado digitalmente pelos membros do Comitê, será 

encaminhado via e-mail ou whatsapp. O Sr. Marcelo Marques aproveitou para comentar 

que a Prefeitura também vem realizando muitas reuniões para apurar os fatos 

relacionados à pandemia de Covid-19 e citou algumas ações em andamento: a) a 

Prefeitura já vem trabalhando para a próxima distribuição de cestas básicas para este mês 

de maio; b) o Fundo de Solidariedade vem organizando as cestas básicas recebidas de 

doações da JHSF; c) a Diretora de Saúde, Sra. Daniela Groke, está acompanhando todos 

os dias a montagem da sala de UTI na Santa Casa. Seguiu dizendo que já estão completos 

cinco leitos de UTI e que a Sra. Daniela está buscando o credenciamento junto ao 

Ministério da Saúde; d) destacou que ainda há o impasse na questão da devolução dos 

equipamentos de UTIs, requisitados administrativamente do Hospital São Francisco, uma 

vez que o departamento jurídico da Prefeitura aguarda o retorno da petição enviada ao 

STF e e) comentou que o pessoal do financeiro da Prefeitura vem realizando o 

acompanhamento e o comparativo na arrecadação de receitas. Por fim, disse que todos 

estão trabalhando, cada um na sua área, para que juntos possamos enfrentar essa crise e 

dar continuidade às atividades essenciais. O Vereador Guto Isso explicou ao Sr. Marcelo 

Marques o motivo pelo qual o ofício será extenso, pois representa o trabalho do Comitê 

ao longo de três semanas ou mais. Em seguida, parabenizou o trabalho da Câmara 

Municipal de São Roque, em nome do presidente Toco, pelo trabalho desenvolvido, nesse 

período de crise. Disse que tem conversado com vereadores de outras câmaras da região, 

e constatou que nelas não vem ocorrendo um trabalho semelhante de acompanhamento e 

controle da pandemia de COVID-19. O presidente Toco agradeceu o trabalho do Comitê, 

de todos os vereadores e servidores da Câmara. Na sequência os membros do Comitê 

debateram a questão do turismo no Morro do Saboó, no sentido de coibir o desrespeito às 

medidas de segurança para conter a disseminação do COVID-19 à população. Em 

seguida, o Diretor Yan explicou que não há problema de dar publicidade às reuniões 

gravadas do Comitê, pois a publicidade é a regra, conforme art. 37 da Constituição 

Federal. Acrescentou que deve se tomar o cuidado, ao realizar a publicação, de não haver 

a promoção pessoal do agente político, pois esta é vedada. Explicou que colocar nomes 

de vereadores, que fazem parte de um comitê ou comissão, dentro de um site 

institucional, não configura promoção pessoal. Finalizou dizendo que essa questão deve 
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ser analisada caso a caso. Por fim, os Vereadores agradeceram a presença de todos e 

encerraram a reunião às 14h50min e, para constar, foi lavrada a presente Ata que, após 

lida, se aprovada, segue assinada pelos membros presentes.  
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Vereador (Presidente) 
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RAFAEL TANZI DE ARAÚJO 

Vereador (Membro) 
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