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OFICIO 079/2020 
ASSUNTO: Solicitação (faz) 
SERVIÇO: Gabinete da Presidência 

 
 

Manhuaçu/MG, 23 de Abril de 2020 
 

 Exma. Sra. Prefeita, 
 

Com nossas cordiais saudações, venho solicitar que seja avaliado pelo 
Ministério Público, o Poder Executivo Municipal e pelo Comitê de Enfrentamento 
à Covid-19 a possibilidade de abertura das igrejas com restrições de público e 
medidas de prevenção e controle, nos moldes do que foi adotado pelo comércio 
e também da Deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19 Nº 17, de 22 de 
Março de 2020, do Governo do Estado de Minas Gerais. 

 
Tal solicitação se justifica em vários pontos que passo a considerar, após 

encontro com representantes de denominações diversas de nosso município. 
 
As igrejas são como uma terapia e ponto de socorro para a população. 

Quantas pessoas que estão doentes psicologicamente ou espiritualmente vão 
buscar apoio na igreja e na fé?  

 
O Presidente da República baixou um decreto que proíbe o fechamento 

das igrejas, entendendo que elas devem ser mantidas abertas mantendo o padrão 
de segurança orientado pelo próprio Ministério da Saúde. 

 
Além disso, a Deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19 Nº 17 prevê 

que são permitidas reuniões públicas e privadas com até 30 pessoas. 
 
Não podemos impedir que as pessoas frequentem uma instituição religiosa 

e busque sobretudo a sua confiança em Deus.  
 
Passados mais de 30 dias dessa proibição, acredito que da mesma forma 

que foram permitidas as atividades comerciais, está na hora de rever as limitações 
às igrejas. 

Sobre a aglomeração de pessoas com abertura dos templos, reforço o 
entendimento com diversos líderes que me procuraram no sentido de que os fiéis 
sabem respeitar as normas, são pessoas educadas e que podem seguir as 
recomendações. 

 
Acredito que, com normas específicas de prevenção, é possível abrir as 

igrejas, ainda mais porque acolhem pessoas carentes e dependentes químicos 
que precisam desse apoio fundamental. 
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Por tudo isso, gostaria que revisassem as restrições no sentido de permitir, 

gradativamente, com número reduzido e todas as medidas de prevenção, a 
retomada das atividades religiosas, como missas e cultos. 

 
Cordialmente, 

 
 

 
JOÃO GONÇALVES LINHARES JÚNIOR 

Inspetor Juninho Linhares 
Presidente da Câmara Municipal 

 
 
 

ROGÉRIO FILGUEIRAS GONÇALVES 
Vereador 

 
 
 

BERENICE MARIA FERREIRA 
Vereadora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exma. Sr. 
Cici Magalhães 
Prefeita de Manhuaçu 
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OFICIO 080/2020 
ASSUNTO: Solicitação (faz) 
SERVIÇO: Gabinete da Presidência 

 
 
 

Manhuaçu/MG, 23 de Abril de 2020 
 
 

 Exmo. Sr. 
 
 

Com nossas cordiais saudações, venho solicitar que seja avaliado pelo 
Ministério Público, o Poder Executivo Municipal e pelo Comitê de Enfrentamento 
à Covid-19 a possibilidade de abertura das igrejas com restrições de público e 
medidas de prevenção e controle, nos moldes do que foi adotado pelo comércio 
e também da Deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19 Nº 17, de 22 de 
Março de 2020, do Governo do Estado de Minas Gerais. 

 
Tal solicitação se justifica em vários pontos que passo a considerar, após 

encontro com representantes de denominações diversas de nosso município. 
 
As igrejas são como uma terapia e ponto de socorro para a população. 

Quantas pessoas que estão doentes psicologicamente ou espiritualmente vão 
buscar apoio na igreja e na fé?  

 
O Presidente da República baixou um decreto que proíbe o fechamento 

das igrejas, entendendo que elas devem ser mantidas abertas mantendo o padrão 
de segurança orientado pelo próprio Ministério da Saúde. 

 
Além disso, a Deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19 Nº 17 prevê 

que são permitidas reuniões públicas e privadas com até 30 pessoas. 
 
Não podemos impedir que as pessoas frequentem uma instituição religiosa 

e busque sobretudo a sua confiança em Deus.  
 
Passados mais de 30 dias dessa proibição, acredito que da mesma forma 

que foram permitidas as atividades comerciais, está na hora de rever as limitações 
às igrejas. 

Sobre a aglomeração de pessoas com abertura dos templos, reforço o 
entendimento com diversos líderes que me procuraram no sentido de que os fiéis 

http://www.camaramanhuacu.mg.gov.br/


CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

www.camaramanhuacu.mg.gov.br 
        Rua Hilda Vargas Leitão, 141 – Alfa Sul / Manhuaçu (MG) – CEP: 36900-000 

Tel.: (33) 3331-1740– Fax: (33) 3331-4740/ e-mail: secretaria@camaramanhuacu.mg.gov.br 

 

 

 

 

sabem respeitar as normas, são pessoas educadas e que podem seguir as 
recomendações. 

 
Acredito que, com normas específicas de prevenção, é possível abrir as 

igrejas, ainda mais porque acolhem pessoas carentes e dependentes químicos 
que precisam desse apoio fundamental. 

 
 
Por tudo isso, gostaria que revisassem as restrições no sentido de permitir, 

gradativamente, com número reduzido e todas as medidas de prevenção, a 
retomada das atividades religiosas, como missas e cultos. 

 
Cordialmente, 

 
 

 
JOÃO GONÇALVES LINHARES JÚNIOR 

Inspetor Juninho Linhares 
Presidente da Câmara Municipal 

 
 
 

ROGÉRIO FILGUEIRAS GONÇALVES 
Vereador 

 
 
 

BERENICE MARIA FERREIRA 
Vereadora 

 
 
 
 
 
 
 

Exmo. Dr. 
Paulo Elias Severgnini Mendes Júnior 
Promotor de Justiça 
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