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ATA DA SÉTIMA 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 dezessete dias do mês de abril de dois mil e vinte, sexta-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. 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 14h08min. O Comitê debateu diversas questões relacionadas à 

pandemia de COVID-19, destas destacaram-se: 1) a dificuldade de realização de testes 

rápidos para detecção do Coronavírus no Brasil. Esta questão causou muita preocupação 

aos Vereadores, porque vem ocorrendo uma enorme subnotificação dos casos, que não 

refletem o atual cenário, uma vez que o avanço das contaminações pode ser maior do que 

se tem noticiado; 2) a preocupação com a proximidade da cidade de São Paulo com o 

município de São Roque, visto que a capital paulista é a que tem o maior número de óbitos 

no País por Coronavírus; 3) os Vereadores lamentaram a “guerra política” entre o Estado 

de São Paulo e o governo federal, uma vez que tal disputa não agrega em nada para o 

enfrentamento à pandemia de COVID-19; 4) os Vereadores sugeriram o agendamento de 

uma reunião com representantes da Associação Comercial do município para dialogar 

sobre medidas que contribuam com a economia, sem descuidar das recomendações das 

autoridades sanitárias; 5) a necessidade de apurar, junto ao Departamento de Saúde, a 

conduta de profissionais da Santa Casa de Misericórdia na condução dos procedimentos 

para diagnosticar os pacientes que até lá se deslocam. Munícipes relataram aos Vereadores 

o descaso ao chegar com sintomas até a Santa Casa, e receber um atendimento negligente 

dos médicos, ao não dar a devida importância à avaliação, tratando de maneira geral, 
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indistintamente, os casos como uma simples gripe e 6) o planejamento para uma segunda 

etapa de distribuição das cestas básicas às famílias com filhos nas escolas da rede 

municipal, por conta da morosidade que ocorreu na primeira etapa, com quase um mês até 

a distribuição. Por fim, os Vereadores agradeceram a presença de todos e encerraram a 

reunião às 14h52min e, para constar, foi lavrada a presente Ata que, após lida, se aprovada, 

segue assinada pelos membros presentes.  
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