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ATA DA DÉCIMA OITAVA 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 doze dias do mês de 

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

os nobres Vereadores Sr. Etelvino Nogueira e Sr. Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo. 

Também participaram da reunião o Dr. 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 14h07min. O Vereador Guto 

Issa comentou que várias prefeituras estão divulgando os casos de Covid-19 separados por 

bairro, sendo bastante interessante tal medida. Prosseguiu o Vereador, ao abordar a questão 

crítica da saúde mental no município, em que pessoas estão surtando, por falta de medicação 

desde o começo do mês passado, conforme mensagens de munícipes a ele enviadas. Reforçou 

que essa questão já foi debatida diversas vezes nas reuniões do Comitê e precisa ser repassada 

ao Chefe de Gabinete da Prefeitura, Sr. Marcelo Marques, na reunião de amanhã (13/05), pois 

isso é uma prioridade absoluta. O Vereador Etelvino corroborou com o apontamento do 

colega e acrescentou que isso precisa constar no documento, pois, realmente, é preocupante. 

Ainda sobre a saúde mental, o Vereador Etelvino reiterou a necessidade de disponibilizar 

vagas para internação daqueles pacientes que precisam do tratamento. Citou dois casos de 

pacientes que demandam acompanhamento do CAPS, devido à gravidade da situação. Em 

seguida, os Vereadores sugeriram encaminhar um ofício do Comitê ao Departamento 

Regional de Saúde de Sorocaba (DRS XVI), órgão vinculado à Secretaria de Estado da Saúde 

do Estado de São Paulo, para que reveja os protocolos de suspensão dos demais atendimentos 

da saúde pública municipal, para as demais causas de doenças que acometem a nossa 

população. Também sugeriram encaminhar ofício ao Conselho Regional de Enfermagem do 

Estado de São Paulo (COREN-SP) e ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São 

Paulo (CREMESP), por meio de sua Delegacia Regional de Sorocaba, para solicitar a 

fiscalização das dependências da Santa Casa de Misericórdia no tocante ao isolamento dos 

pacientes internados por Covid-19, uma vez que não há uma separação segura aos demais 
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pacientes internados. O Vereador Guto Issa acredita ser esse o melhor caminho, diante da 

falta de informação por parte do Executivo Municipal, pois, assim, será possível tranquilizar a 

população e os profissionais da saúde. O Vereador Etelvino lamentou o fato de alguns 

vereadores da Câmara se ressentirem quando o Comitê questiona as estratégias de 

enfrentamento da pandemia de Covid-19 adotadas pela Santa Casa de Misericórdia de São 

Roque. Na sequência, explicou os pormenores relacionados à questão das eleições dos cargos 

e funções da Santa Casa de São Roque, visto que isso vem tirando o foco da parte mais 

importante, que é o atendimento prestado à população. O Vereador Guto Issa disse que 

também não consegue compreender isso, pois estamos diante de uma crise terrível. Em 

seguida, o Vereador Etelvino comentou que na próxima reunião o Chefe de Gabinete da 

Prefeitura deve trazer algumas respostas ao ofício do Comitê da semana passada. Ponderou o 

Vereador, dizendo que é preciso ter bom senso, visto que foram inúmeras questões 

encaminhadas a ele. Na sequência, o Vereador Guto Issa abordou sobre a publicação do 

Decreto Municipal nº 9.266 de 10 de maio de 2020, que dispõe sobre a prorrogação da 

quarentena até 31 de maio no município e institui o Comitê de Crise e Combate ao Covid-19. 

Prosseguiu dizendo que neste decreto o Comitê (Executivo) a ser instituído contará com um 

representante do Legislativo e, na sua opinião, deveria fazer parte alguém do nosso Comitê 

(Câmara), por já vir acompanhando e discutindo há quase dois meses as ações e estratégias de 

enfrentamento à pandemia de Coronavírus em nossas reuniões. O Vereador Etelvino entende 

que esse membro, representante do Legislativo, deveria ser um servidor público. O Diretor 

Geral da Câmara, Dr. Yan Soares de Sampaio Nascimento, disse que conversaria com o 

Presidente da Câmara para comunicá-lo sobre as sugestões discutidas nesta reunião. Em 

seguida, discutiram o Decreto nº 10.344, de 8 de maio de 2020, publicado ontem (11/05) no 

Diário Oficial da União (DOU), de autoria do Chefe do Executivo Federal, Jair Messias 

Bolsonaro. Comentaram que o Decreto incluiu como atividades essenciais as academias, 

salões de beleza e barbearias. Por fim, os Vereadores agradeceram a presença de todos e 

encerraram a reunião às 14h49min e, para constar, foi lavrada a presente Ata que, após lida, se 

aprovada, segue assinada pelos membros presentes.  

 

ETELVINO NOGUEIRA  MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO 

     Vereador (Membro)         Vereador (Membro) 
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