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OFÍCIO GP. Nº 085/PRESIDÊNCIA/2021.                       

 Cuiabá, 05 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor Ministro 

Walter Braga Netto 

Ministro da Defesa  

Brasília – DF 

 

 

C/C 

 

 

Excelentíssimo Senhor  

Tenente –Brigadeiro Raul Botelho 

Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA) 

Brasília – DF 

 

 

 

ASSUNTO: Solicitação de Apoio na Fiscalização das Medidas 

Restritivas Válidas e na operacionalização da aplicação das 

vacinas em Mato Grosso. 

 

 

 

Excelentíssimos Senhores, 

 

A Associação Mato-Grossense dos Municípios, através 

do seu Presidente Neurilan Fraga, sempre na defesa dos 

interesses dos Municípios de Mato Grosso, em especial 

neste momento crítico, que estamos passando, com a 

PANDEMIA DA COVID-19, declarada pela Organização Mundial 
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de Saúde – OMS, e devido ao agravamento acentuado o que tem 

levado nos últimos dias o país a enfrentar a segunda onda, com 

um crescente número de casos de contágios e óbitos e com o 

consequente colapso da saúde pública inclusive no nosso Estado, 

com o objetivo de unir forças e buscar as melhores alternativas 

para o enfrentamento, vem por meio deste solicitar ao 

Excelentíssimo Senhor Ministro e ao Chefe do Estado-Maior 

Conjunto das Forças Armadas (EMCFA, apoio das forças armadas do 

Brasil no sentido de auxiliar as ações voltadas a fiscalização 

do cumprimento das medidas válidas impostas para conter a 

disseminação da COVID-19 no nosso Estado, bem como na efetiva 

operacionalização das vacinas em todo nossos municípios mato-

grossenses. 

 

Ressaltamos que, já solicitamos formalmente apoio 

nesse sentido ao General Reinaldo Salgado Beato, Comandante da 

nossa 13ª Brigada aqui de Mato Grosso, o qual nos dispensou 

toda atenção, porém nos informou ser necessária autorização 

prévia do Ministério da Defesa, que ora, Vossa Excelência é o 

Senhor Ministro.   

 

Certos de poder contar com Vossa atenção ao nosso 

pleito, a Associação Mato-grossense dos Municípios coloca-se à 

disposição na soma de esforços nas ações contra a pandemia, 

assim como antecipamos nossos agradecimentos, nos colocando a 

inteira disposição para qualquer esclarecimento.  

 

Respeitosamente, 

 

                            NEURILAN FRAGA 

          Presidente da AMM 
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