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ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA 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 dezenove 

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; Sr. Marcos Augusto Issa 

Henriques de Araújo e Sr. Rafael Tanzi 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 Etelvino iniciou a sua explanação 

lamentando a destituição deste Comitê e comentou que verificará com o Sr. Marcelo Marques 

a respeito da reunião de amanhã. Em seguida, o Vereador Rafael Tanzi iniciou sua 

participação explicando o caso do Giovani, morador do Distrito de Maylasky, que recebeu a 

notícia, pela manhã, de resultado negativo para Coronavírus e, no final da tarde, houve a 

retificação da notícia informando que, na verdade, era positivo. Antes de detalhar o caso, o 

Vereador retroagiu aos fatos em que tudo começou. Comentou que são dois casos positivos de 

Coronavírus envolvidos nessa história, são duas pessoas que trabalham na vinícola Bella 

Aurora, Maurício (motorista) e Giovani (ajudante), sendo o motorista que apresentou os 

primeiros sintomas. Continuou a relatar o caso, comentando que o motorista, ao passar mal, 

foi pela primeira vez à Santa Casa de São Roque, e lá, após breve atendimento, foi orientado a 

ficar em casa. Na segunda vez, a mesma coisa, liberado para ficar na casa. Já na terceira vez 

que passou mal, foi até o Posto de Saúde de Maylasky, recebendo um atendimento bastante 

prestativo. Nesse ínterim, o Vereador Rafael Tanzi recebeu uma ligação de seu pai, que 

também estava no Posto de Saúde de Maylasky e contou sobre o estado de saúde do Maurício. 

Após a ligação, imediatamente, o Vereador entrou em contato com a Dra. Daniela Groke, 

Diretora do Departamento de Saúde do município, para explicar toda a situação. Seguiu o 

Vereador, disse que o pessoal do Posto solicitou uma ambulância para transferi-lo à Santa 

Casa e, após o atendimento, ficou internado, com um diagnóstico inicial de ameaça de infarto, 

disseram que todos os sintomas eram cardíacos. Permaneceu internado por alguns dias e, 
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posteriormente, liberado para ficar em casa, com recomendações para ficar em isolamento até 

sair o resultado do teste de Coronavírus. O Vereador explicou que, aproximadamente no 

terceiro dia de alta em casa, o Maurício recebeu a notícia que o seu exame tinha dado positivo 

para Coronavírus. Após a confirmação, ficou em casa seguindo todas as orientações médicas. 

Em seguida, o Vereador comentou que o Giovani, poucos dias depois da confirmação de 

positivo em seu colega de trabalho, o ligou preocupado, dizendo que estava na Santa Casa, 

com sintomas, e o médico queria liberá-lo, sem fazer nenhum exame, nenhuma coleta de 

sangue para análise ou qualquer outra medida preventiva aos pacientes com sintomas de 

Coronavírus. Por prudência, o Vereador ligou novamente para a Dra. Daniela informando que 

a Santa Casa estava querendo liberar um paciente com sérios indícios de contaminação por 

Coronavírus, uma vez que era ajudante do Maurício, positivado dias antes. A Dra. Daniela, 

segundo o Vereador, foi bastante prestativa e, imediatamente, ligou para a equipe da Santa 

Casa e explicou os detalhes do caso, devido à enorme suspeita de ser mais um caso positivo. 

Feito isso, prescreveram a mediação para tratar os sintomas e liberaram para ficar em 

isolamento por 14 dias na sua residência, até quando saísse o resultado. O Vereador recebeu, 

no dia 16/05 (sábado), um ‘print” da publicação diária realizada pela Prefeitura, com a 

atualização dos casos de Coronavírus no município, enviado pelo Giovani, pois este ficou 

preocupado ao ler que tinha um mais um caso confirmado de um homem de 22 anos de idade. 

Sabendo disso, o Vereador ligou novamente para a Dra. Daniela para checar se esse novo 

positivado era o Giovani, mas ela informou que não era. No domingo, dia 17/05, a Prefeitura 

atualizou os casos de Covid-19, confirmando um novo caso de um homem de 21 anos de 

idade. O Vereador ligou para a Dra. Daniela para checar se poderia ser o Giovani, no entanto 

ela comentou que no domingo não poderia verificar essa suspeita e que na segunda-feira, logo 

pela manhã, a Vigilância averiguaria. O Vereador recebeu a ligação do Giovani, no dia 

seguinte, 18/05, agradecendo a todo apoio recebido, por articular com a Saúde, e informou 

que a Vigilância havia ligado a ele para informar que o resultado do exame tinha dado 

negativo. Já no final da tarde, o Vereador recebeu outra ligação do Giovani, que estava 

perplexo porque a Vigilância tinha ligado novamente informando que erraram ao comunicar 

que o resultado tinha sido negativo, pois, na verdade, era positivo. No mesmo instante, o 

Vereador mandou um áudio de whatsApp à Dra. Daniela, para verificar se realmente houve 

esse erro gravíssimo, pois, quando a Vigilância ligou da primeira vez informando que era 
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negativo o resultado, ele saiu do isolamento e teve o contato com diversos familiares. O 

Vereador disse que a Dra. Daniela ficou bastante preocupada com essa situação e que 

verificaria qual funcionário da Santa Casa deu essa informação. O Vereador disse a ela que 

não tinha cabimento a Vigilância errar na comunicação do resultado, pois havia um único 

caso a ser informado, nada justificando tal erro. O Vereador prosseguiu dizendo que a Dra. 

Daniela o ligou informando que a Sra. Luiza foi a funcionária que ligou passando 

erroneamente o resultado ao Giovani, pela manhã, e, à tarde, a mesma ligou retificando o erro. 

O Vereador recebeu outra ligação do Giovani, que estava bastante preocupado com a 

reviravolta que o caso tomou, pois, no mesmo dia, passou de negativado para positivado. 

Disse que não estava recebendo nenhuma ajuda sobre orientação de medicamento e 

informações por parte da Santa Casa. Diante de tudo isso, o Vereador ligou para a Dra. 

Daniela e pediu que alguém da Saúde acompanhasse o caso do Giovani e de sua família, 

prosseguiu dizendo que fez toda a articulação para colaborar até aqui, mas, por não ter 

formação na área médica, não tinha como contribuir efetivamente daqui a diante, cabendo ao 

Departamento de Saúde prestar todo o suporte. Após a insistência do Giovani e do seu irmão, 

César, para ser orientado por alguém da Saúde, o Vereador passou o telefone da Dra. Daniela 

ao César para que ela tranquilizasse o Giovani e prestasse toda a assistência necessária. O 

Vereador disse que o César adicionou a Dra. Daniela, enviou uma mensagem com um tom 

bastante cortês e educado, no entanto a doutora o bloqueou. Seguiu dizendo que o César ficou 

indignado com tal atitude, depois de tudo o que a Santa Casa fez com o irmão dele. O 

Vereador disse que, diante do descaso do pessoal da Saúde, o César postou um texto no 

Facebook manifestando toda a sua indignação com a falta de apoio, no momento em que o 

Giovani e a sua família mais precisavam e, como consequência, houve muita repercussão. Em 

seguida, a Dra. Daniela justificou que ficou chateada por causa que o irmão perguntou qual 

remédio o Giovani precisava tomar, uma vez que não há medicamento para tratar do 

Coronavírus até o momento. O Vereador explicou que, após a repercussão do caso, o Sr. 

Marcelo Marques (Chefe de Gabinete do Prefeito) disponibilizou um profissional da Saúde 

para ir até a casa do Giovani e realizar um acompanhamento efetivo do caso. Finalizou sua 

exposição dos fatos dizendo que vai acompanhar se, realmente, darão toda a assistência 

médica e orientações ao Giovani e à sua família. Na sequência, o Vereador Guto Issa 

comentou que estava impressionado com o relato do colega, pois só demonstra como o 
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pessoal da Saúde está desorientado e perdido, terminou dizendo que esse erro é muito grave. 

O Vereador Etelvino comentou que essa situação é bastante complexa e delicada, pois, com o 

erro cometido pela Saúde, o Giovani pode ter contaminado alguém da sua família. O 

Vereador Etelvino sugeriu encaminhar um Ofício solicitando ao Departamento de Saúde, para 

que sejam redobrados os cuidados com essa família, diante do fato ocorrido. O Vereador 

Rafael Tanzi abordou com o Comitê sobre a forma como deveriam ser divulgados os casos de 

Coronavírus em São Roque, que, na sua opinião, deveriam ser contabilizados por bairros. O 

Vereador Etelvino comentou que ninguém errou intencionalmente no caso exposto pelo 

colega, contudo é perceptível que o sistema de saúde do munícipio não se preveniu para criar 

um sistema robusto para enfrentar a pandemia de Covid-19. Em seguida, os Vereadores 

mostraram-se bastante preocupados com a questão dos feriados antecipados pela cidade de 

São Paulo, pois São Roque é uma estância turística bastante próxima da capital paulista, 

muito visitada nos feriados. Desse modo, decidiram os Vereadores que o Comitê 

encaminharia um ofício enfatizando a questão da fiscalização no sentido de criar barreiras que 

impeçam a vinda em massa de turistas nesse momento de pandemia. O Vereador Guto Issa 

sugeriu aos demais que o Comitê ainda se reúna na quarta-feira (20/05) com o Sr. Marcelo 

Marques (Chefe de Gabinete da Prefeitura) e, concluiu o Vereador, trabalharmos até o último 

minuto. O Vereador Etelvino disse que perguntará ao Sr. Marcelo Marques se ele ainda 

poderá participar, diante da iminência da criação do novo Comitê do Executivo. Por fim, os 

Vereadores agradeceram a presença de todos e encerraram a reunião às 15h01min e, para 

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

presentes.  
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