
 

Página 1 de 3 

 

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DO COMITÊ DE ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE DA COVID-19, NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO 

ROQUE, criado pelo ATO DA MESA nº 02/2020-L, de 18 de março de 2020, tendo 

sido seus membros designados através do ATO DA MESA nº 03/2020-L, de 23 

de março de 2020, a saber: nobres Vereadores Etelvino Nogueira, Marcos 

Augusto Issa Henriques de Araújo, Rogério Jean da Silva, Júlio Antonio 

Mariano e José Alexandre Pierroni Dias. Realizada através de aplicativo de 

videoconferência aos 06 dias do mês de abril do ano 2020, segunda-feira, às 

14:13 horas. Presentes os integrantes do Comitê nobres Vereadores Etelvino 

Nogueira, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Rogério Jean da Silva, e José 

Alexandre Pierroni Dias. Presentes, também, o nobre Israel Francisco de Oliveira 

(Presidente da Câmara Municipal de São Roque) e os servidores desta Câmara 

Yan Soares de Sampaio Nascimento, Diretor Geral, e Vinícius Tancler de Campos, 

Assistente Parlamentar. O Vereador Etelvino Nogueira cumprimentou os 

presentes e falou do problema das pessoas no cadastro para recebimento do 

benefício do Governo Federal, que as pessoas não conseguem acesso, que 

precisam acompanhar. Disse que a prorrogação da quarentena anunciada pelo 

Governo do Estado de São Paulo sobre a Pandemia aumenta as dificuldades. O 

Vereador Israel Francisco de Oliveira disse que falou com o Prefeito hoje sobre a 

questão das cestas básicas. O Vereador Etelvino Nogueira disse que o Executivo 

deve mandar o projeto para agilizar. O Vereador Marcos Augusto Issa Henriques 

de Araújo falou sobre a importância das cestas básicas. O Vereador Israel 



 

Página 2 de 3 

 

Francisco de Oliveira disse que pelo que lhe passaram as cestas serão 

direcionadas aos alunos. Falou sobre a importância dos respiradores na área da 

Saúde. O Dr. Yan Soares de Sampaio Nascimento falou que com relação às 

cestas básicas está preocupado com aqueles que não têm filhos na escola, e que 

estão em situação de fome. O Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de 

Araújo falou que gostaria que o Executivo respondesse o que já foi feito e o que já 

foi descartado das dezessete ou dezoito sugestões que lhe foram enviadas, que 

pode até ser informal. O Vereador Etelvino Nogueira disse que tem tanta coisa 

que eles perguntam que deve haver um calhamaço, que entende que lá não deve 

estar fácil. O Dr. Yan Soares de Sampaio Nascimento disse que na questão do 

IPTU talvez estejam suspendendo o atendimento. O Vereador Rogério Jean da 

Silva disse que já estavam fazendo assim. O Vereador José Alexandre Pierroni 

Dias falou sobre as dificuldades da vacinação contra a gripe. O Vereador Rogério 

Jean da Silva disse que tão logo que puder dará um retorno sobre a questão da 

vacinação ao Vereador José Alexandre Pierroni Dias. O Vereador Israel 

Francisco de Oliveira perguntou se alguém mais gostaria de fazer alguma 

consideração. O Vereador Etelvino Nogueira disse que hoje o Departamento de 

Educação lançou um programa de ensino à distância, mas que muitas crianças não 

acesso, que não tem computador em casa, e que conversou com o Sr. Leodir e 

tentarão ver como isso fica. O Vereador Israel Francisco de Oliveira disse que 

precisarão realizar uma Sessão Extraordinária por videoconferência. O Dr. Yan 

Soares de Sampaio Nascimento falou que assim é necessário pela dificuldade de 
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se realizar uma reunião presencial no Plenário devido à aglomeração dos próprios 

Vereadores. O Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo falou que 

tem preocupação com o modo de contabilização dos casos de Coronavírus em São 

Roque. Nada mais havendo a ser tratado, o Comitê encerrou a reunião às 14:40 

horas.  
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