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OFÍCIO 0037/2020       

 Miracema do Tocantins, 28 de Maio de 2020. 

A Vossa Excelência, a Comissão 

COMITÊ GESTOR COVID – 19 Miracema 

Prefeitura Municipal 

Miracema do Tocantins 

 

 

Assunto: Funcionamento de Restaurantes e Academias - Miracema 

 

  

 Precedendo-me de cordiais saudações, a Associação Comercial, Industrial e 

Agropecuária de Miracema – ACIAM, na pessoa do seu Presidente Pedro Quixabeira da Silva 

vem por meio deste, informar que as medidas adotadas pelo Comitê gestor de Crise COVID – 

19 através do Decreto Municipal nº134/2020 em vigor, que restringe alguns seguimentos do 

comércio e orienta as formas de funcionamento, tem tido seu cumprimento na íntegra em 

especial nos restaurantes e academias de nossa cidade, sendo assim, ressaltamos que o 

isolamento social adotado para evitar a propagação do vírus é especialmente prejudicial para 

esses estabelecimentos, pois a diminuição drástica de circulação das pessoas a fim de evitar o 

contato social resulta na redução das atividades e dos rendimentos dos estabelecimentos, uma 

vez que a maior parte das empresas do segmento são de pequeno porte.  

Sendo assim, pedimos ao Ministério Público, a Defensoria Pública, ao Comitê 

Gestor da Crise COVID-19, Ao Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Saúde, Secretário de 

Meio Ambiente e a Câmara Municipal de Vereadores que possa intervir de maneira que esses 

estabelecimentos continuem a funcionar em conformidade ao Decreto citado, seguindo os 

mesmos critérios, sob pena de entrar em colapso e deixarem de existir no Município em um 

futuro próximo, trazendo a realidade de que o faturamento de hoje tem sido apenas para a 

manutenção de seus estabelecimentos comerciais a citar em Academias 95%, vazias e 

restaurantes operando apenas com o mínimo de funcionários resultante de demissões. 

De forma que pede o posicionamento favorável ao presente documento, Colocando-

se a inteira disposição como cidadão e como representante legal da Associação Comercial, 

Industrial e Agropecuária de Miracema – ACIAM. 

Atenciosamente,  

 

PEDRO QUIXABEIRA DA SILVA 

Presidente da ACIAM 


