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OFÍCIO Nº072/PRESIDÊNCIA/2021 

    Cuiabá/MT, 17 de março de 2021. 

 

 

Excelentíssimo Senhor 

Mauro Mendes 

Governador do Estado de Mato Grosso 

Cuiabá/MT 

 

 

            Prezado Governador, 

 

A Associação Mato-Grossense dos Municípios - AMM, 

através do seu Presidente Neurilan Fraga, sempre na defesa dos 

interesses dos Municípios de Mato Grosso, vem, por meio deste, em 

razão do cenário estadual com crescente número de mortes diárias, 

e por termos registrado nessas últimas semanas o maior pico de 

contágio desde o início da pandemia, e mesmo com a adoção de 

medidas mais restritivas de prevenção, controle e contenção de 

riscos à saúde pública, de vossa autoria, onde os Municípios 

Mato-grossense em sua maioria acolheram por completo, onde vários 

Municípios restringiram muito mais as medidas de prevenção para 

evitar e conter a disseminação do vírus em seu território. 

 

Contudo apesar, da grande luta dos Municípios, bem 

como do Estado de Mato Grosso em conter a disseminação do vírus, 

mas infelizmente no momento, estamos vivendo uma nova onda da 

pandemia, com um grande aumento do número de casos graves de 

Covid-19, o que por conseguinte trouxe a ocupação 

máxima dos leitos hospitalares, com o consequente 

aumento no consumo de oxigênio. 
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Assim há vários dias, esta instituição, está sendo 

alertada e até mesmo recebendo pedidos de ajuda de muitos 

Prefeitos de diferentes regiões do Estado com relação a “Falta de 

Cilindros de Oxigênio”. Inclusive alguns Municípios já fizeram 

mutirões, visando a aquisições dos mesmos com a participação da 

sociedade, mas mesmo assim, não estão sendo suficientes para 

atender a demanda, desta segunda onda da pandemia. 

 

Registramos, que há relatos que em alguns Municípios 

onde normalmente o consumo era de 3 a 4 cilindros diários, com o 

endurecimento da pandemia, o consumo passou para mais de trinta 

cilindros dias. 

 

Senhor Governador, já havíamos comunicado 

informalmente ao vosso Secretário Chefe da Casa Civil Mauro 

Carvalho, sobre essa situação porem não obtivemos resposta e, com 

aumento das solicitações de ajuda dos Prefeitos, estamos 

oficialmente solicitando a Vossa Excelência, que auxilie os 

Municípios na “Aquisição de Cilindros de Oxigênio”. 

 

Certo de contarmos com a vossa compreensão, 

apresentamos os nossos protestos de elevada e distinta 

consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

 

                          Neurilan Fraga 

                            Presidente 
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