




PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE
GUARANÉSIA/MG

Ofício n.º 141/2020/PJGnésia       Guaranésia, 09 de julho de 2020

Excelentíssimo Senhor,

O  Ministério  Público  do  Estado  de  Minas

Gerais,  por  intermédio  do  Promotor  de  Justiça  oficiante  nesta

comarca de Guaranésia, Dr. Ali Mahmoud Fayez Ayoub, no exercício

das  atribuições  na  Defesa  da  Saúde,  serve-se  do  presente  para

expor e solicitar o que abaixo segue:

Chegou  ao  conhecimento  deste  órgão  de

execução que, a despeito da necessidade de adoção de medidas de

enfrentamento à pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19)

e tentativas de contenção da disseminação comunitária da doença, O

Município  de  Guaranésia,  por  força  do  Decreto  nº  2.083,  de

09/07/2020, caminhará para a flexibilização do funcionamento das

atividades  econômicas  e  de  prestação  de  serviços,  para  além

daquelas atividades consideradas essenciais. 

Tal posicionamento é por demais preocupante,

diante  do  aumento  expressivo  de  casos  confirmados,  casos  sob

investigação e de óbitos por Covid-19 registrados nos últimos dias

no Município de Guaranésia e também no Município de Guaxupé (que é

referência  para  o  atendimento  hospitalar  na  Microrregião),

situação que poderá implicar em sobrecarga da rede assistencial.

Excelentíssimo Senhor 

Laércio Cintra Nogueira

Prefeito do Município de 

Guaranésia/MG
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Aliado a isso, sabe-se que os prefeitos dos

Municípios  integrantes  da  AMOG  (Associação  de  Municípios  da

Microrregião  da  Baixa  Mogiana)  estão  empenhados  na  busca  de

solução conjunta e alinhamento das medidas para evitar o avanço do

coronavírus  na  região  e  obstar  eventual  colapso  do  Sistema  de

Saúde,  respeitadas,  evidentemente,  as  peculiaridades  de  cada

localidade. 

Isto posto, serve o presente para solicitar e

recomendar a Vossa Excelência a suspensão da eficácia do Decreto

Municipal nº 2.083/2020 até a reunião dos Prefeitos dos Municípios

integrantes da AMOG, que se realizará no dia 10/07/2020. 

Sem  mais  para  o  momento,  este  órgão  de

execução  aguarda  a  manifestação  de  Vossa  Excelência  quanto  à

presente solicitação.

Respeitosamente, 

                               
                 Ali Mahmoud Fayez Ayoub

                  Promotor de Justiça

                  Portaria nº 1260/2018


