
 

PATOS– PB, 13 de abril de 2020. 

AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR 

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – MPF. 

 

ASSUNTO: DECISÃO DE REABERTURA DO COMÉRCIO NO MUNICÍPIO DE PATOS/PB. 

 

A CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL – CTB, vem 

através desta, por meio de seu representante legal, o Sr. José Gonçalves da Silva Filho, informar 

que, recentemente o Senhor Prefeito do Município de Patos/PB, reunido com poucos 

empresários desse município, e com a ausência de qualquer representante do MPF, do MPT, do 

MPE ou do Governo do Estado, além dos representantes de qualquer classe trabalhadora, 

decidiu de forma unilateral reabrir o comércio a partir da próxima quinta-feira, dia 16, conforme 

notícias veiculadas nos meios de comunicação que ora segue em anexo. 

 

Vale dizer que a decisão do gestor municipal, além de ir de encontro a 

determinação do MPF, do MPE, do MPT e do Governo do Estado, que, inclusive editou decreto 

proibindo a reabertura do comércio nos municípios onde tem casos confirmados de coronavírus, 

não apresentou qualquer atitude de como irá proceder com o tratamento dos pacientes 

acometidos com a doença. 

 

Outrossim, vale dizer que sequer os Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s 

estão sendo entregues a contento pelo gestor municipal, conforme é sabido por todos, mas a 

decisão de reabrir o comércio fora tomada. 

 

Assim, vem a central acima identificada, por meio de seu representante legal o Sr. 

José Gonçalves da Silva Filho, REQUERER que seja expedido determinação ao prefeito municipal 

de Patos/PB no sentido de que o mesmo seja obrigado a acatar as decisões do Ministério Público 

Federal – MPF, do Ministério Público Estadual – MPE, do Ministério Público do Trabalho – MPT 

e do Governo do Estado, bem como do Ministério da Saúde, no sentido de que o comércio seja 

mantido fechado como forma de se evitar a aglomeração de pessoas. 

 

Vale salientar que não é disponibilizado EPI - equipamento de proteção individual 

para os trabalhadores no comércio de Patos. 

 

Aproveitamos o ensejo para desejarmos votos de estima consideração e apreço. 

 

 

CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL – CTB. 

Pres. José Gonçalves da Silva Filho 


