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Cria Comissão Especial para o acompanhamento das 
ações de prevenção, controle e enfrentamento 
adotadas pelo Poder Público relacionadas ao 
combate do novo coronavírus (COVID-19) no 
Município de Formosa. 
 

 
Autoria: Ver. João Batista. 
 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA aprova:  
 
Art. 1º Fica constituída Comissão Especial, nos termos do art. 75, caput, Regimento 

Interno, para o acompanhamento das ações de prevenção, controle e enfrentamento adotadas pelo 
Poder Público relacionadas ao combate ao novo coronavírus (COVID-19) no Município de Formosa. 

Art. 2º Essa Comissão Especial, será composta por no mínimo um Vereador de cada 
Partido representado nesta Casa de Leis e no máximo oito membros. 

§ 1º-  Os Edis deverão ser indicados pela liderança de cada bancada para a composição 
da referida Comissão. 

Art. 3º A Comissão Especial por um prazo de cento e vinte dias, podendo ser prorrogado 
por mais cento e vinte dias, discutirá as ações do Poder Executivo Municipal para enfrentamento a 
pandemia do Covid-19, fiscalizará a utilização de recursos destinados a este fim exclusivo, realizará 
audiências públicas para discussão de propostas de enfrentamento, convidará profissionais da 
Saúde para elaboração de protocolos de tratamento e prevenção, emitirá pareceres, ofícios e 
requerimentos referentes a estas ações. 

Art. 4º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

 

Câmara Municipal de Formosa, 6 de março de 2021. 
 

┌ 

Vereador 
 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Este Projeto de Resolução visa, na criação de uma Comissão Especial para servir como agente 
interlocutor e fiscalizador perante órgãos do Poder Público desse Município.  
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 A declaração do COVID-19 como pandemia, em 12 de março de 2020 pela Organização 
Mundial de Saúde, provocou efeitos em cadeia mundo afora. Governantes adotaram medidas, 
alguns tardiamente, para reduzir contatos sociais, estabeleceram confinamentos, alguns rigorosos, 
outros mais amenos. No início, a humanidade não tinha ideia da complexidade da crise sanitária, 
trazendo inseguranças nos campos científicos, sociais, tecnológicos, econômicos e políticos. 
Estudos científicos buscam a resposta de quais medidas seriam mais seguras, porém a realidade 
evidenciada em cada região gera resultados distintos para uma mesma medida adotada em cada 
população. Estamos, portanto, diante de uma imprevisibilidade de números de sujeitos que serão e 
estão infectados no mundo, ficando incerto uma tentativa de cenarizar qual será o nosso futuro. 

É mister salientar que a Pandemia atingiu a todos, tanto na saúde, como educação, 
financeiro, nas relações interpessoais, no alto índice de criminalidade, principalmente, um número 
crescente de violência doméstica, abusos infantis e suicídios. 

Outrossim, no Brasil, uma República Federativa constituída por Estados e Municípios 
possuidores de autonomia, está se adotando medidas restritivas análogas as de outros países. 
Porém, as tais ações não têm impedido a ocorrência nos três primeiros meses do corrente ano de 
um colapso no sistema de saúde. Alguns municípios brasileiros declararam estado de calamidade 
pública e, em contrapartida, adotaram medidas restritivas para conter o avanço da Covid-19. 
Infelizmente, o mau uso dos recursos destinados a enfrentamento da crise sanitária e social tem 
gerado severas consequências, como a falta de leitos em hospitais e o aumento do desemprego. 

Por conseguinte, o Poder Executivo de Formosa, seguiu o mesmo direcionamento de alguns 
municípios goianos, adotando medidas restritivas, tais como a decretação do Lockdown nesse 
Munícipio no mês de março de 2020 e também agora no início do mês de março de 2021. Porém, 
ficou evidente a falta de interação com Sociedade na adoção de tais medidas, gerando 
descontentamento e baixa eficiência devido à falta de adesão popular. 

Após doze meses, é de suma importância ressaltar que continuamos a passos miúdos, 
quanto a campanhas mais assertivas no combate e enfrentamento da Covid-19. Partindo dessa 
premissa, se faz necessário acompanhar as ações de prevenção, controle e enfrentamento tomadas 
pelo Poder Público em relação ao novo coronavírus (COVID-19) no município de Formosa-Go, 
através de uma Comissão Especial compostas pelos Edis dessa Casa de Leis. 

Essa Comissão poderá contribuir para criação de grupos de discussão compostos por 
profissionais da área de saúde para elaboração de um novo protocolo da Covid-19 para este 
Munícipio, incluindo o calendário para grupos prioritários para vacinação mais justo e eficiente, 
garantindo maior segurança aos grupos de risco e os profissionais diretamente envolvidos, incluindo 
a Segurança Pública. Com intuito ainda de viabilizar através da inclusão de medidas mais assertivas, 
a possibilidade de tratamento precoce e, a disponibilização de exames específicos e uso de outros 
medicamentos que até o momento não são disponibilizados pela Secretaria de Saúde desse 
Munícipio. 
          Pautado no objetivo supracitado, solicito a criação dessa Comissão Especial com urgência. 
 
          Ante o exposto, peço aos pares a aprovação desta matéria. 
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