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Ofício Presidência nº50/2020/AMM                          

                                         Cuiabá, 24 de Junho 2020. 

 

 

Prezado Governador e Secretários Estaduais, 

 

 

A ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS - AMM, 

representado pelo seu Presidente NEURILAN FRAGA, sempre na defesa 

dos interesses dos Municípios de Mato Grosso, vem a emérita 

presença de Vossa Excelência, considerando o tempo de Pandemia em 

que estamos vivendo, o qual tem ceifando milhares de vidas em todo 

País, requerer a Vossa Excelência que seja estabelecido a 

limitação de atividades em torno das praias, rios, lagos, e demais 

localidades relacionadas a lazer existentes nos perímetros do 

municípios, diante das considerações as seguir.  

 

Considerando que, o Governo do estado de Goiás, editou 

Decreto Nº 9.674/2020, que “Dispõe sobre a limitação de atividades, 

em torno do Rio Araguaia” com objetivo de evitar aglomerações de 

pessoas, com intuito de buscar lazer; 

 

Considerando que, a Constituição Federal divide entre a 

União e os Estados o “domínio da água”, (CF. art. 20, inciso III e 

26, inciso; 

 

Considerando que, a decisão emitida pelo Ministro do STF 

Alexandre de Moraes, deu competência a polícia no seguinte sentido: 

“A polícia pode barrar aglomerações nas praias 

"As pessoas devem respeitar a saúde da 

coletividade", Diante da pandemia do Coronavírus, 
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autoridades, como a polícia, podem barrar aglomerações, inclusive 

interditando praias, desde que haja proporcionalidade na limitação à 

locomoção, o direito de ir e vir não é violado; 

 

Assim diante, das considerações acima, requer a Vossa 

Excelência em nome de todos os Municípios Mato- Grosso, que edite 

Decreto Estadual, face a competência para barrar aglomerações, 

PROIBINDO OS FESTIVAIS DE PRAIAS e CONCENTRAÇÃO DE PESSOAS EM TODOS 

OS RIOS DE MATO GROSSO. 

 

Sem mais para o momento, reitero os protestos de elevada 

e distinta consideração,  

 

Atenciosamente, 

 

 

NEURILAN FRAGA 

          Presidente da AMM 

 

 

Exmo. Sr. 

MAURO MENDES FERREIRA  

Governador do Estado de Mato Grosso. 

 

A/C  

Exmo. Sr. 

MAURO CARVALHO JUNIOR 

Secretário Estadual Chefe da Casa Civil. 
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