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ATA DA VIGÉSIMA 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 quinze 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 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 14h08min. O Vereador Etelvino comentou que publicou todos os arquivos (em 

PDF) com as respostas ao ofício encaminhado ao Sr. Marcelo Marques no grupo do Comitê. 

Seguiu dizendo que imprimiu todas as respostas para poder examinar com calma.  O Vereador 

Guto Issa comentou que leu alguma coisa pelo celular, assim que recebeu os arquivos, e que 

também pretende imprimi-los para pode examinar com acuidade todas as respostas. Em 

seguida, o Vereador Etelvino, de posse das respostas, começou a lê-las e debater os pontos 

mais importantes com os presentes. Em relação aos questionamentos sobre o PAT, o Vereador 

Etelvino entendeu que algumas respostas foram vagas e sugeriu reencaminhar as dúvidas a 

fim de esclarecer melhor. O Vereador Alexandre Veterinário comunicou que realizará a 

leitura das respostas e, ao final, emitirá comentários daquilo que entendeu e compartilhará 

com os colegas do Comitê. Em seguida, perguntou ao Vereador Etelvino qual seria a melhor 

destinação, na área da saúde, de uma emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil, que está 

lutando para conseguir para o município de São Roque. O Vereador Etelvino sugeriu que 

fosse investido no aparelhamento da Santa Casa, com aquisição de EPIs e, se possível, de 

respiradores mecânicos. O Vereador Alexandre Veterinário comentou que é preciso verificar, 

primeiramente, com a Santa Casa no sentido de saber de terão profissionais intensivistas para 

operar os equipamentos, que por ventura venham a ser adquiridos. Em seguida, o Sr. Etelvino 

explicou ao Vereador Alexandre Veterinário sobre a decisão da Mesa Diretora em extinguir o 

Comitê, da qual ele e o Vereador Rafael Tanzi foram contra. Prosseguiu dizendo que tem 

receio de a comunicação não fluir com o novo Comitê. O Vereador Alexandre Veterinário 
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disse que o próximo passo agora será analisar todas as respostas. Continuou ao sugerir que, 

como teve uma quantidade boa de perguntas enviadas ao Chefe de Gabinete da Prefeitura, nos 

próximos documentos o Comitê pode enviar mais sugestões ao Executivo, em vez de outros 

questionamentos. O Vereador Etelvino ponderou dizendo que houve a necessidade de 

perguntar, pois o Comitê precisava ter uma noção das ações executadas pelos departamentos 

da Prefeitura diante desta pandemia que enfrentamos. Salientou que o papel do Vereador é o 

de fiscalizar, para ter conhecimento do que vem sendo feito e colaborar com essa situação. 

Por fim, os Vereadores agradeceram a presença de todos e encerraram a reunião às 15h13min 

e, para constar, foi lavrada a presente Ata que, após lida, se aprovada, segue assinada pelos 

membros presentes.  

 

ETELVINO NOGUEIRA 

Vereador (Membro) 

 MARCOS AUGUSTO ISSA 

HENRIQUES DE ARAÚJO 

Vereador (Membro) 
 

 

  

  

JOSÉ ALEXANDRE PIERRONI DIAS 

Vereador (Membro) 
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