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ATOS DO PODER EXECUTIVO 

 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

GABINETE DO PREFEITO 

 

PORTARIA Nº 169/2020. 

 

                      O PREFEITO MUNICIPAL DE 

SOLÂNEA, Estado da Paraíba, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo art. 69, II, c, 

da Lei Orgânica do Município, e em razão do 

Estado de Emergência em Saúde declarado 

através do Decreto Municipal 003/2020, RESOLVE: 

                               

  Art. 1º - O Comitê Municipal de 

monitoramento e enfrentamento ao coronavírus - 

Covid-19, no município de Solânea/PB, criado pela 

Portaria 144/2020, passa a ter a seguinte 

composição: 

I – Gabinete do Prefeito – Kayser Nogueira Pinto 

Rocha 

II – Secretaria de Gestão Pública – Milton Paulo 

de Souza Filho 

III – Secretaria de Saúde – João Elísio da Rocha 

Neto 

IV – Secretaria de Desenvolvimento Social e 

Cidadania - Márcia Cristina Belísio Rocha 

V – Secretaria de Serviços Públicos, 

Transportes e Estradas – Marcus Vinicuis 

Rodrigues Cordeiro 

VI - Secretaria de Educação – Virnália Maria 

Fagundes da Costa Luna 

VII – Procuradoria Jurídica – Genival Lavine 

Viana Lopes de Azevedo 

VIII – Secretaria da Fazenda – José Iran Leite da 

Silva 

IX – Câmara de Vereadores – Flávio Evaristo de 

Azevedo 

X – Conselho Municipal de Saúde – José 

Wellington Cândido do Nascimento 

XI – Ministério Público do Estado da Paraíba – 

Dr. Henrique Cândido Ribeiro de Morais (Promotor) 

http://www.solânea.pb.gov.br/
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           Art. 2º - O Comitê Municipal de 

monitoramento e enfrentamento ao Coronavírus – 

Covid-19, passará a ter as seguintes atribuições: 

I- Sugerir ao governo municipal 

políticas de enfretamento e combate a crise 

causada pelo COVID-19, contribuindo na tomada 

de decisões; 

II- Atuar buscando sempre a 

transparência dos gastos de valores repassados 

aos cofres do município que tenham por finalidade 

o enfretamento ao COVID-19; 

III- Buscar a intermediação junto à 

sociedade civil através de contatos com 

associações comunitárias e sindicais legalizadas e 

ainda junto aos representantes das classes 

comerciais, industriais, prestadores de serviços, 

entidades religiosas e de assistência comunitária, 

sem qualquer restrição, visando a cooperação para 

ações; 

IV- Fiscalizar a gestão da crise 

acompanhando todos os atos e decisões acerca do 

seu objetivo, no período de duração de seu 

funcionamento; 

V- Participar de forma ativa na 

tomada de decisões que se referirem ao 

funcionamento do comércio, serviços e feira-livre; 

VI- Acompanhar a atuação das 

secretarias municipais, buscando informações de 

ações e sugerindo medidas a serem tomadas; 

VII- Fiscalizar e acompanhar as 

medidas referentes à suspensão e retomada das 

aulas nas escolas públicas e privadas, bem como o 

funcionamento do ensino remoto; 

VIII- Participar ativamente da 

elaboração do plano de retomada da economia 

local, sugerindo e fiscalizando a sua 

implementação. 

 Art. 3º - O comitê funcionará 

enquanto subsistir o Decreto de calamidade pública 

no município; 

 Art. 4º - O comitê se reunirá, 

preferencialmente, por meio de videoconferência, a 

cada 15 (quinze) dias, podendo reunir-se 

extraordinariamente por convocação de maioria 

simples de seus membros ou da diretoria, que será 

formada por: 

I – Representante do Gabinete do Prefeito – 

Presidente; 

II – Representante do Ministério Público do Estado 

da Paraíba – Vice-presidente; 

III – Representante da Câmara de Vereadores – 

Secretário; 

IV – Representante do conselho municipal de 

saúde – Secretário – adjunto. 

 Parágrafo primeiro – Quando for 

possível reunião presencial, esta terá como local, 

dia e horário àquele determinado pela diretoria. 

 Art.5º – Esta Portaria entra em 

vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 Registre-se e Publique-se. 

 

Solânea – PB, em 20 de março de 2020. 

 

 
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA 

Prefeito Municipal 
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