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ATA DA DÉCIMA SÉTIMA 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 oito dias do mês de 

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

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

Veterinário); Sr. Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo e Sr. Rafael Tanzi 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 14h05min. Os Vereadores 

iniciaram a reunião comentando sobre o anúncio feito nesta sexta-feira pelo governador de 

São Paulo, que estendeu a quarentena no estado até 31 de maio. Comentaram também sobre a 

divergência nas ações da capital paulista com o estado de São Paulo, na questão do rodízio de 

carros, que foi ampliado e será mais restritivo a partir de segunda-feira (11/05). O Vereador 

Rafael Tanzi comentou que isso pode prejudicar o transporte de caminhões, que são 

importantes para não ocorrer o desabastecimento dos produtos essenciais. Na sequência, o 

Vereador Etelvino retomou o assunto da suspensão do atendimento aos pacientes do Centro 

de Apoio Psicossocial (CAPS) abordado na reunião passada. Sugeriu aos demais colegas para 

elaborar um novo documento com os apontamentos atinentes a essa questão e encaminhar ao 

Sr. Marcelo Marques (Chefe de Gabinete da Prefeitura) na próxima reunião (quarta-feira, 

13/05). Ainda sobre a saúde pública, o Vereador Alexandre Veterinário entende que a 

Prefeitura deveria realizar uma contratação emergencial de profissionais para substituir os 

médicos (pediatras, cardiologistas e demais especialidades), pertencentes ao grupo de risco, 

que pediram afastamento do trabalho nos Postos de Saúde do município. Persistindo essa falta 

de médico, prosseguiu o Vereador, morrerão mais pessoas em decorrência de outras doenças 

do que por Coronavírus. Os Vereadores lamentaram essa precarização da rede básica de saúde 

e comentaram que dá a impressão que pararam de atender nos Postos de Saúde, o que seria 

inadmissível. O Vereador Guto Issa soube que uma criança de 11 anos testou positivo por 

Covid-19 em São Roque e comentou que ainda não possui maiores detalhes sobre o caso. 
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Outra situação apresentada pelo Vereador Guto Issa diz respeito à divulgação publicada pela 

vinícola Góes nas redes sociais sobre a venda de vinhos, por meio do sistema de drive thru. 

Segundo o Vereador, isso é complicado, pois os demais comércios no centro da cidade estão 

fechados. Em seguida, os Vereadores mostraram-se bastante preocupados com projeções de 

alguns especialistas apontando que o Brasil poderá superar a maioria dos países que tiveram 

mais mortes por Covid-19 no mundo. Na sequência, o Vereador Guto Issa comentou sobre a 

necessidade de o Comitê acompanhar a correta aplicação dos valores correspondentes ao 

Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, aprovado pelo Senado Federal, que 

destinará o montante de R$ 10.180.230,58 ao município de São Roque. O Vereador Etelvino 

comentou que hoje em dia existem mecanismos para combater os mal-intencionados na 

questão do gasto do dinheiro público e relembrou que antigamente era pior. Em seguida, o 

Vereador Guto Issa comentou que circulou uma informação que a Prefeitura estava pagando 

50% da quantia prevista em contrato às empresas que prestam serviços de transporte escolar 

no município. O Vereador Rafael Tanzi foi categórico ao responder que a Prefeitura não está 

pagando nada a elas. O Vereador Etelvino comentou aos colegas que essa questão foi 

formulada no documento encaminhado ao Sr. Marcelo Marques a fim de que este despache ao 

jurídico da Prefeitura. O Vereador Rafael Tanzi conversou com funcionários da empresa 

Mirage Transportes, que disseram que não estão recebendo o salário, mesmo a empresa 

recebendo quase R$ 500 mil de subsídio da Prefeitura. A concessionária anterior à Mirage, 

destacou o Vereador, prestou serviços por vários anos sem receber nada de subsídio e sempre 

teve 100% da frota circulando. Nesse ponto, os Vereadores sugeriram ao Executivo verificar 

com a empresa Mirage para que ela disponibilize parte do subsídio ao pagamento dos 

funcionários, que estão passando por enormes dificuldades financeiras em virtude da 

pandemia de Covid-19. O Vereador Guto Issa comentou que essa questão do subsídio, em que 

a Prefeitura continua pagando o valor integral à Mirage, sem a contraprestação de fornecer o 

serviço integral (100% dos ônibus em circulação), pode ser analisada pelo Ministério Público 

e causar problemas ao Sr. Prefeito. O Sr. Yan informou aos membros que já há uma ação civil 

pública tramitando na justiça, pois o Ministério Público entende ser nebulosa essa relação, 

pois demonstra um possível favorecimento. O Vereador Rafael Tanzi complementou dizendo 

que outras empresas não tiveram esse favorecimento, a exemplo das empresas de transporte 

escolar e de merenda, que tiveram o corte no pagamento. Em que pese não estar relacionado 



 

3 
 

diretamente à pandemia de Covid-19, o Vereador Etelvino compartilhou com os demais 

colegas todo o impasse que vem ocorrendo na obra de conclusão da Estrada do Caetê. Por 

fim, os Vereadores agradeceram a presença de todos e encerraram a reunião às 15h03min 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) 
 

 

  

  

 

 

MARCOS AUGUSTO ISSA 

HENRIQUES DE ARAÚJO 

Vereador (Membro) 

 RAFAEL TANZI DE ARAÚJO 

Vereador (Membro) 
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