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 dezesseis dias do mês de abril de dois mil e vinte, quinta-feira, por meio de
videoconferência. Participaram da reunião os nobres Vereadores: Sr. Israel Francisco de
Oliveira (Presidente), Sr. Etelvino Nogueira (Membro), Sr. José Alexandre Pierroni Dias
(Membro); Sr. Júlio Antônio Mariano (Membro); Sr. Marcos Augusto Issa Henriques de
Araújo (Membro) e Sr. Rogério Jean da Silva (Membro). 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 14h07min. Antes de adentrar nas questões
fins, o Comitê chegou ao consenso que os assuntos abordados nas reuniões, quando não
houver unanimidade, serão decididos por meio de votação em aplicativo próprio. O Comitê
debateu diversas questões relacionadas à pandemia de COVID-19, destas destacaram-se: 1)
reforço no cuidado com as medidas de segurança e higienização dos servidores da
Educação ao realizar a distribuição das cestas básicas, agendada para iniciar na data de
hoje, segundo informação repassada pelo departamento responsável ao Vereador Rogério
Jean da Silva; 2) a questão da vacinação contra a Influenza H1N1. Para o Vereador Marcos
Augusto Issa Henriques de Araújo, há muita burocracia na escolha dos grupos
selecionados para receber as vacinas. Já para o Vereador Rogério Jean da Silva, o
procedimento está correto, pois são poucas vacinas por lote; 3) a possibilidade de
flexibilização da vacina contra a Influenza H1N1 também aos caminhoneiros que possuam
a CNH “C”, visto que a determinação inicial era somente aos que possuíssem a categoria
“D”. Neste momento da reunião, o Vereador Rogério Jean da Silva comunicou a todos que
se ausentaria temporariamente para telefonar ao setor da saúde e expor a questão do tipo de
CNH, no que foi aceito pelo Município e passaria a orientar os profissionais de saúde a
ampliar a vacinação daquela categoria; 4) embora sejam assuntos não relacionados
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ATA DA SEXTA REUNIÃO DO COMITÊ DE ACOMPANHAMENTO E

diretamente com a pandemia de COVID-19, para o Vereador Etelvino Nogueira, o

Empresa prestadora dos serviços de roçada não pode deixar de recolher o capim roçado dos
acostamentos das estradas, pois as pessoas podem pôr fogo e causar maiores problemas; 5)
tramitação do Projeto de Lei do Executivo que altera a alíquota da contribuição
previdenciária do funcionalismo público; 6) em relação à questão fiscal, questionar o
Executivo sobre as medidas que foram adotadas para cortar os custos das contas públicas,
em virtude da queda de arrecadação oriunda da crise econômica advinda por conta da
pandemia de COVID-19. Por fim, os Vereadores agradeceram a presença de todos e
encerraram a reunião às 14h51min e, para constar, foi lavrada a presente Ata que, após
lida, se aprovada, segue assinada pelos membros presentes.
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Departamento de Obras não pode negligenciar a manutenção das estradas, assim como a

