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ATA DA DÉCIMA NONA 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 

quatorze 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. 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 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 14h22min. O Vereador 

Etelvino iniciou sua explanação agradecendo a participação do Sr. Marcelo Marques à 

presente reunião e perguntando se ele trouxe alguma resposta referente ao ofício do 

Comitê enviado na semana passada. O Sr. Marcelo Marques iniciou dizendo que, assim 

que recebeu o ofício (em 06/05), encaminhou aos departamentos envolvidos. Prosseguiu 

explicando que obteve a resposta de todas as 82 perguntas formuladas pelo Comitê, 

respondidas na íntegra pelos respectivos departamentos da Prefeitura. Comentou que 

ontem foram digitalizadas todas as perguntas, divididas por departamentos, e 

responderam ao ofício do Comitê às 12h18min, sendo encaminhadas ao Coordenador do 

Departamento Legislativo da Câmara de São Roque, o Sr. Luciano do Espírito Santo. Na 

sequência, o Vereador Etelvino disse que o Comitê solicitará o documento ao Sr. 

Luciano, para análise das respostas. Continuou o Vereador ao explicar que o Comitê não 

elaborou uma pauta para esta reunião, pois aguardava o recebimento das respostas do 

ofício enviado. Após a verificação das respostas, seguiu o Vereador, e caso persista 

alguma dúvida ou venha a surgir questionamentos novos, o Comitê encaminhará um novo 

documento ao Sr. Marcelo Marques. O Vereador Guto Issa cumprimentou a todos e 

agradeceu a presença do Sr. Marcelo Marques. Iniciou sua participação informando ao 
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Chefe de Gabinete da Prefeitura a questão da falta de atendimento em alguns Postos de 

Saúde do município, o que acarreta um sobrecarregamento do atendimento da Santa Casa 

e a questão da saúde mental, que é a mais preocupante, pois os pacientes estão desde abril 

sem a medicação, reforçou o Vereador. Diante disso, solicitou ao Sr. Marcelo Marques o 

encaminhamento dessas informações à Diretora do Departamento de Saúde, Daniela 

Groke, pois essas questões merecem uma atenção especial. O Vereador Etelvino explicou 

ao Sr. Marcelo Marques que tem conhecimento que o Posto de Saúde do Carmo está sem 

médico, pois a Dra. que lá atendia se afastou, por ser grupo de risco. Já em relação à 

saúde mental, o Vereador explicou que se uma pessoa, hoje, precisar ser internada, em 

umas das clínicas conveniadas pelos CAPS, não será possível. Como justificativa, o 

CAPS alega que, por conta da pandemia de Covid-19, não pode internar um novo 

paciente junto aos demais para evitar a contaminação de todos. O Vereador sugeriu 

deixar uma, dentre as três clínicas existentes, apenas para a internação desses novos 

pacientes. Exemplificou ao Sr. Marcelo Marques citando os casos de pacientes que 

necessitam de internação, devido à gravidade da situação. Na sequência, o Vereador 

Israel (Toco) citou um caso de uma paciente de São Roque, com sérios problemas 

intestinais, que não consegue ser internada no Hospital em Sorocaba. Disse que a Santa 

Casa de São Roque faz o papel dela, encaminha a Sorocaba para realizar a cirurgia, mas 

apenas medicam a paciente e mandam para a casa, justificando que não podem operar por 

causa do risco de contaminação por Coronavírus. O Vereador Etelvino explicou ao Sr. 

Marcelo Marques, diante desses casos de negligência no atendimento das demais 

doenças, que o Comitê enviou um Ofício, na terça-feira (12), ao Departamento Regional 

de Saúde de Sorocaba – DRS XVI – solicitando a revisão dos protocolos adotados, que 

suspenderam os demais atendimentos, não relacionados com a Covid-19, na rede de 

saúde básica. Explicou que no documento foi questionado o fechamento do AME de 

Sorocaba entre outras negligências que vêm ocorrendo na saúde pública. O Vereador 

Rafael Tanzi perguntou ao Sr. Marcelo Marques se a Prefeitura já tem uma posição em 

relação ao transporte coletivo, pois o Comitê já encaminhou ofício solicitando o aumento 

do número de ônibus em circulação. Complementou que esta semana já receberam o 

ofício de resposta do sindicato dos trabalhadores em transportes rodoviários de Sorocaba 

e região informando que já tem autorização para que a frota da empresa Mirage 
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Transportes circule com mínimo 60%, podendo chegar até 90% dos ônibus em 

circulação, aguardando somente a liberação da Prefeitura para os motoristas voltarem a 

trabalhar. Para o Vereador, tal medida é importante para se evitar a aglomeração de 

pessoas, especialmente nos horários de pico. Citou os Bairros de Maylasky e de São João 

Novo, em que os poucos ônibus transportam muitas pessoas. O Chefe de Gabinete da 

Prefeitura explicou que esse ofício do Comitê chegou ontem ao Prefeito, que o despachou 

ao Departamento de Desenvolvimento e, por isso, ainda não há uma resposta até o 

momento. Em seguida, o Vereador Etelvino perguntou ao Sr. Marcelo Marques se o 

Departamento Jurídico da Prefeitura já exarou parecer sobre a reivindicação dos 

motoristas terceirizados do transporte escolar, referente ao pedido de ajuda, por conta da 

suspensão dos pagamentos. O Sr. Marcelo Marques disse ter conhecimento de dois 

requerimentos recebidos pelo Executivo, sendo encaminhados pelo Sr. Prefeito ao Dr. 

Bonino, Diretor Jurídico, e este consultou o Sr. Leodir Francisco Ribeiro, Diretor de 

Educação, sobre a possibilidade de pagar os motoristas terceirizados, no entanto, concluiu 

o Chefe de Gabinete, até a presente data não há resposta sobre isso. O Vereador Rafael 

Tanzi perguntou ao Sr. Marcelo Marques sobre a origem dos recursos para pagar o 

transporte escolar. O Chefe de Gabinete respondeu que uma parte vem do Programa 

Nacional de Transporte Escolar (PNATE) e outra da própria Prefeitura. O Sr. Marcelo 

Marques explicou que, a priori, o Dr. Bonino tinha o entendimento que não era possível a 

Prefeitura realizar o pagamento, pois este era calculado por quilometro rodado e, diante 

da suspensão das aulas, não tinha a contraprestação do serviço efetuado. Ponderou que, 

diante dos pedidos dos motoristas, a Prefeitura estará reanalisando essa situação e 

verificará se é possível antecipar o pagamento. O Vereador Etelvino salientou que a 

Prefeitura precisa analisar com atenção, porque os motoristas estão numa situação 

extremamente difícil, em virtude da suspensão do pagamento. O Sr. Marcelo Marques 

comentou que o Diretor de Educação não sabe se ocorrerão as reposições das aulas, pois 

pode haver uma compensação por meio de EAD, e isso inviabilizaria o pagamento 

antecipado aos motoristas do transporte escolar. Em seguida, o Vereador Etelvino 

explicou que, diante da vigência dos decretos estadual e federal que declararam situação 

de emergência, é preciso que o Executivo analise cuidadosamente essa questão, pois se os 

motoristas efetivos da Prefeitura recebem os seus salários, mesmo sem desempenhar suas 
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atividades, seria justo os terceirizados do transporte escolar receber algo. Complementou 

o Vereador ao explicar que a empresa Mirage Transportes reduziu a frota de ônibus em 

circulação, no entanto continua a receber 100% do subsídio da Prefeitura, sem a 

contrapartida de prestar o serviço integralmente, e, por isso, deveria agir com equidade no 

atendimento à reivindicação dos motoristas terceirizados de transporte escolar, para 

garantir um mínimo de subsistência a eles. Na sequência, o Vereador Toco comentou que 

recebeu um ofício do Prefeito solicitando a indicação de um membro do Poder 

Legislativo para participar do novo Comitê a ser criado pelo Executivo. Comentou que a 

Mesa Diretora se reuniu e decidiu extinguir o Comitê da Câmara, para centralizar o 

debate apenas no novo Comitê do Executivo. O Vereador Etelvino comentou que na 

reunião da Mesa foi voto vencido, pois não sua opinião o Comitê não deveria ser 

destituído. O Vereador Toco parabenizou todo o trabalho realizado pelo Comitê até o 

momento, no entanto, ponderou que há a necessidade de mudar o formato. O Vereador 

Etelvino ponderou dizendo que, embora não concorde com o resultado, respeita a decisão 

aprovada pela maioria. O Vereador Gutto Issa comentou que também respeita a decisão 

da Mesa Diretora, embora lamente a destituição do Comitê, pois até o momento este tem 

funcionado bem. Opinou dizendo que, se o Prefeito tem a intenção de criar esse novo 

Comitê, não há a necessidade de excluir o Comitê atual, pois os dois podem caminhar 

juntos. Em seguida, o Vereador Toco ponderou que o Comitê foi criado no início da 

pandemia, em que as sessões da Câmara estavam suspensas, e, diante do retorno das 

sessões, hoje há a necessidade de redesenhar o formato, para ser aberta aos 15 vereadores. 

Destacou que o Comitê fez um trabalho muito forte, sendo uma das melhores comissões 

que este Legislativo já teve, mas que precisa ser modificado o formato neste momento. O 

Vereador Etelvino espera que o trabalho do novo Comitê caminhe bem, a fim de que a 

pauta seja discutida com objetividade, sem discussões paralelas, que não agregam em 

nada para o enfrentamento da pandemia de Covid-19, concluiu o Vereador. O Vereador 

Toco comunicou que na próxima segunda-feira ocorrerá a votação para eleger o 

representante do Legislativo, que irá participar do novo Comitê. Por fim, os Vereadores 

agradeceram a presença de todos e encerraram a reunião às 15h11min e, para constar, foi 

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

presentes.  
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ISRAEL FRANCISCO DE 

OLIVEIRA 

Vereador (Presidente) 

 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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