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ATA DA DÉCIMA SEXTA 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 sete dias do mês de 

maio de dois mil e vinte, quinta-feira, por meio de videoconferência. Participaram da reunião 

os nobres Vereadores Sr. Etelvino Nogueira; Sr. José Alexandre Pierroni Dias (Alexandre 

Veterinário) 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 14h10min. O Vereador Etelvino começou seu discurso ao sugerir 

que a comunicação de um membro do Comitê deve ser institucional. O Vereador Toco 

entende que um membro não pode dar publicidade somente a ele, quando se referir de 

trabalhos desenvolvidos pelo Comitê. O Vereador Alexandre Veterinário não vê com bons 

olhos a propaganda dos trabalhos do Comitê a um único integrante. Na sua opinião, deveria 

ser tudo em nome do Comitê e acaba com qualquer discussão sobre isso. O Vereador Etelvino 

sugeriu que, se algum vereador publicar uma matéria utilizando o nome do Comitê, sem 

consultar os demais membros, tal atitude deve ser repreendida pelo Comitê. O Vereador Toco 

não concorda se um membro sair dizendo por aí que o Prefeito fez algo atendendo a pedido 

seu, quando o trabalho tiver sido elaborado pelo Comitê. Seguiu sua explanação dizendo que 

é preciso ter cautela para proteger o próprio Comitê, porque existem outros vereadores na 

Câmara, que não fazem parte do Comitê, mas que também representam o Poder Legislativo. 

O Vereador Etelvino ressaltou a conquista do Comitê de poder contar com a participação do 

Chefe de Gabinete da Prefeitura nas reuniões para alinhar a articulação com os departamentos 

da Prefeitura envolvidos no enfrentamento da pandemia de COVID-19. No entanto, comentou 

que tem receio de que algum vereador da Câmara ache que o Comitê busca apenas dar 

trabalho ao Executivo, o que não é verdade. Enfatizou que o Comitê não pode deixar de fazer 

a sua parte, ainda que colegas da Câmara os critiquem. O Vereador Etelvino abordou sobre a 

preocupante situação dos pacientes que procuram o CAPS (Centro de Apoio Psicossocial) 

para iniciarem o tratamento por dependência química ou que envolva a saúde mental. Sugeriu 
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aos colegas para solicitar aos responsáveis a criação de uma ala separada para continuar a 

receber esses pacientes. O Vereador Toco comentou que essa situação se repete no sistema de 

saúde como um todo, pois vêm ocorrendo situações de pacientes com doenças graves, que 

estão sendo impedidos de prosseguir o tratamento, com a alegação de que a permanência no 

hospital é perigosa por conta do Coronavírus. O Vereador Alexandre Veterinário explicou 

que, infelizmente, esse é o reflexo da pandemia, pois vão morrer mais pessoas por AVC, 

infarto e coração, visto que não estão dando a devida importância a essas doenças. O 

Vereador Etelvino sugeriu aos colegas a elaboração de um documento para registrar essas 

preocupações com a saúde e encaminhar ao Departamento Regional de Saúde de Sorocaba 

(DRS). O Vereador Alexandre Veterinário questionou o fato de os Postos de Saúde não 

estarem com médicos para o atendimento dos pacientes. O Vereador Toco teve conhecimento, 

ao conversar com uma profissional de saúde do município, que boa parte dos médicos que 

atendiam nos Postos de Saúde eram maiores de 60 anos e, por fazer parte do grupo de risco, 

pediram afastamento. Na sequência, o Vereador Alexandre comentou que a questão das 

clínicas de repouso e asilos para idosos também deve ter toda a atenção por parte da 

Prefeitura, para evitar a disseminação do vírus, haja vista que são grupo de risco e, concluiu o 

vereador, deveria ter prioridade nos testes para detecção do Coronavírus nesses locais. Os 

Vereadores comentaram que ficaram espantados com a quantidade de pessoas nas ruas dos 

bairros em que moram, mesmo com o alarmante crescimento do número de casos por dia. Por 

isso, acreditam que o governador do estado irá endurecer as regras do isolamento social nos 

próximos dias. O Vereador Toco apresentou exemplos de comerciantes que estão passando 

por sérias dificuldades financeiras em decorrência da pandemia de COVID-19 que assola o 

País. Por fim, os Vereadores agradeceram a presença de todos e encerraram a reunião às 

14h53min 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) 
 

 

  

 ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA 

Vereador (Presidente) 
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