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ATA DA QUARTA 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); Júlio Antônio Mariano (Membro); 

Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo (Membro) e Rogério Jean da Silva (Membro). 

Realizada aos quatorze dias do mês de abril 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. José Alexandre Pierroni Dias. Também 

participaram da reunião o Sr. 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 14h03min. O Comitê 

debateu diversas questões relacionadas à pandemia de COVID-19, destas destacaram-se: 1) 

a distribuição das cestas básicas destinadas às famílias de alunos da rede municipal, que, na 

opinião dos Vereadores presentes, deveria iniciar o quanto antes, devido à urgência que o 

caso requer; 2) o desrespeito às medidas de segurança por lojistas e instituições bancárias; 

3) a possibilidade de o Poder Executivo editar um decreto municipal para tornar 

obrigatório o uso de máscaras de proteção respiratórias por todos os cidadãos em 

ambientes públicos como forma de prevenção para a contenção do avanço da pandemia de 

COVID-19; 4) a necessidade de divulgação dos lugares de venda e de confecção das 

máscaras respiratórias às pessoas, bem como incentivar as empresas que trabalham com 

tecidos e as costureiras a confeccioná-las, tornando a oferta de máscaras disponível à 

população por preço justo; 5) a questão do isolamento social também foi debatida pelos 

vereadores, uma vez que as pessoas estão saindo cada vez mais de suas casas sem haver a 

necessidade. Em relação a esses principais pontos destacados pelos Vereadores, assim 

como outros abordados em reuniões anteriores, o Comitê decidiu encaminhar um Ofício 

apresentando ao Poder Executivo as principais dúvidas da população são-roquense, bem 

como as sugestões discutidas e as denúncias registradas por munícipes referentes à 

aglomeração de pessoas no comércio e nas instituições bancárias, sobretudo na Caixa 

Econômica Federal, por conta do pagamento do auxílio emergencial pelo governo federal. 
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Por fim, os Vereadores agradeceram o engajamento dos presentes ao trazerem ideias para a 

adoção de medidas preventivas para contenção da proliferação da pandemia de COVID-19 

e encerraram a reunião às 14h48min e, para constar, foi lavrada a presente Ata que, após 

lida, se aprovada, segue assinada pelos membros presentes.  

 

ETELVINO NOGUEIRA 

Vereador (Membro) 

 

 

 

JOSÉ ALEXANDRE PIERRONI DIAS 

Vereador (Membro) 

 

 

 

MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO 

Vereador (Membro) 
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