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ATA DA OITAVA 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 vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e vinte, 

quarta-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. Júlio Antônio Mariano (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. O Comitê debateu diversas questões relacionadas à pandemia de COVID-

19, destas destacaram-se: 1) a questão da flexibilização do comércio em São Roque, 

diante da iminência da publicação do Decreto Municipal tratando de tal assunto, 

segundo informações divulgadas nas mídias locais. Os Vereadores decidiram 

questionar o Executivo, por meio de ofício, sobre os critérios médico-sanitários, que 

embasaram a Administração Pública a editar o Decreto Municipal visando à liberação 

do funcionamento de alguns setores da economia; 2) os aspectos acerca do isolamento 

social, diante da satisfatória adesão da população são-roquense, conforme divulgado 

pela mídia televisiva. Para os Vereadores, essa questão deve ser analisada com cautela 

pelo Executivo, para que a flexibilização da reabertura de algumas atividades 

econômicas, no momento em que se aproxima o pico dos casos de contaminações por 

COVID-19 no Brasil, segundo previsão de autoridades sanitárias, não seja precipitada; 

3) a requisição de escolas pelo governo do Estado para a criação de hospitais de 

campanha, para o tratamento de pacientes com sintomas leves de Coronavírus. O 

Comitê também decidiu questionar o Executivo, por meio de ofício, se tal medida 

poderá ser adotada em São Roque, diante da demanda de pacientes, do município e da 
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região, que poderá aumentar significativamente no momento em que ocorrer o pico dos 

casos de COVID-19; 4) os Vereadores lamentaram a falta de diálogo do Poder 

Executivo, ao não debater algumas questões cruciais ao enfrentamento da pandemia de 

COVID-19 com o Comitê. Por fim, os Vereadores agradeceram a presença de todos e 

encerraram a reunião às 14h50min e, para constar, foi lavrada a presente Ata que, após 

lida, se aprovada, segue assinada pelos membros presentes.  
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