
Câmara Municipal de São José dos Campos 
 
Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, nº 33 
Vila Santa Luzia – São José dos Campos – SP 
CEP 12209-535 – Tel.: (12) 3925.6566 – Fax: (12) 3925.6759 
Email: câmara@camarasjc.sp.gov.br 

 
 

 

JUSTIFICATIVA 
 

 

Tendo em vista o advento da Lei Federal nº 13.979, de 06 

de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de 

saúde pública,  decorrente do Coronavirus em face do surto de 2020, bem como da Portaria  

n¿ 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a regulamentação 

e operacionalização do disposto na Lei Federal acima citada e da Declaração da Organização 

Mundial de Saúde de pandemia, com a adoção de medidas de vigilância para identifica, isolar, 

diagnosticar e tratar cada caso e romper a cadeia de transmissão,  a Prefeitura de São José 

dos Campos, por meio do Decreto nº 18.467 de 12 de março de 2.020,  instituiu o Comitê 

Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao novo Coronavírus – COVID-2019.  

Assim, o Comitê foi criado com o objetivo de apoiar as 

ações de políticas s públicas em âmbito municipal, visando o acompanhamento e 

intensificação de medidas previstas no plano de Enfrentamento e Contingencia para a doença 

respiratória de 2019 – Ncov. 

Em 23 de agosto de 2.021 o Comitê foi alterado em sua 

composição formalizando a presença de representantes da Administração Pública Municipal 

e Instituições, CEMADEN, AGEMVALE, faculdade de Medicina Humanitas, Associação 

Comercial e Industrial de São José dos Campos e Santa Casa de Misericórdia de São José dos 

Campos. 

O Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao 

novo Coronavírus – COVID-2019 vem atuando de forma decisiva e eficiente com análises e 

discussões sobre diversos temas relacionados ao Coronavírus. Também vem agindo com 

firmeza nos piores momentos da doença, opinando tecnicamente sobre medidas protetivas.  
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Seu posicionamento constava de deliberações onde se 

recomendava à administração, que dada a seriedade técnica do Comitê foram acatadas e 

serviram como freio à doença em nossa cidade, permitindo que o número de casos e óbitos 

fosse ao longo do tempo para São José dos Campos fosse  o  menor do Estado de São Paulo  

entre os municípios de mesmo porte.  

As reuniões do Comitê não foram interrompidas e nas fases 

mais críticas, quando se recomendava o distanciamento social mais severo, se deram de forma 

remota, sempre com grande presença de seus membros. 

O Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao novo 

Coronavírus – COVID-2019 é considerado um órgão técnico que com sua postura vem atuando 

firmemente, discutindo, analisando e recomendando, tudo na busca de ofertar cuidados a 

saúde em meio ao cenário da Pandemia. 

Em face deste trabalho, apresentamos esta proposta como 

forma de agradecimento a todos os profissionais dedicados a esta causa, cujo trabalho teve 

início em 2020 e perdura até o momento em 2021, já como melhora, mas ainda não afastadas 

novas variantes o Coronavirus.  

 

Desta forma, contamos com o apoio dos Nobres Pares na 

aprovação desta proposta. 

 
 

 

Plenário "Mario Scholz", 13 de dezembro de 2021. 

 

 
Ver. Dr. José Cláudio 

PSDB 
 


