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MUNICÍPIO DE ALTEROSA – MG 
PREFEITURA - PRAÇA GETÚLIO VARGAS, n.º 310 

TEL: (35) 3294-1050 

e-mail: gabinete@alterosa.mg.gov.br  

CNPJ: 18.243.238/0001-03 

 

Ofício n.º 169 /2021 PMALT 
 

Alterosa MG, 07 de dezembro de 2021. 
      

  
Ao 
Senhor Relator 
Senador Marcio Bittar 
 
 
 

Com os meus cumprimentos, venho solicitar o valor de R$ 400.000,00 
(quatrocentos mil reais), junto ao Ministério da Agricultura, para a aquisição de um 
Caminhão Truck Traçado. 

Esse recurso será muito importante para meu município, pois necessitamos e 
muito deste caminhão solicitado, para darmos continuidade na manutenção das 
estradas e melhorarmos o escoamento da produção rural e o deslocamento dos 
munícipes. 
 
 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 
 
 

                               ____________________________________ 
MARCELO NUNES DE SOUZA 

PREFEITO MUNICIPAL DE ALTEROSA 
 
 
 
 
 
 



às? .,» Câmara 9V1 umczpaí dê ÃnJmcías 
MINAS GERAIS 

OFÍCIO Nº. 295 / 2021 / VEREADORES Andradas, 07 de dezembro de 2021. 

Ao Excelentíssimo Senhor Relator 

Márcio Bittar 

Senador da República 

Assunto: Solicita 

Vimos por meio deste, como vereadores da Câmara Municipal de Andradas, 

solicitar a Vossa Excelência, o valor de R$500.000,00, junto ao Ministério da Agricultura, 

para a pavimentação rural. Destacamos que o nosso município possui cerca de 1.200 

quilômetros de estradas vicinais, portanto, tal recurso será de grande valia. 

Gratos pela vossa atenção, reforçamos nossos votos de apreço e estima. 

Respeitosamente, 

l, 1/ 
. uiz G . faç I‘ves Xavier 

Vereador / /  ereador 

Rua Leonardo Alves dos Santos, 315 — Jardim Bela Vista — Andradas, MG. — CEP 37795-000 

CNPJ nº 07.794.444/0001-95 Fone (35) 3731-1023 / 3731-6364 — Site: www.andradas.mg.leg.br 





 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA 

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS 

GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 

Avenida Targino Vargas, 45 – Recanto dos Ipês - Camanducaia/MG 
CEP: 37.650-000 CNPJ: 17.935.396/0001- 61 

(35) 3433 1323/ (35)9 8446-9938 
gestor.contratos@camanducaia.mg.gov.br 

 

 

OFÍCIO Nº 487 /2021 – GABINETE  

 

Camanducaia, 07 de Dezembro de 2021. 

 

 

Ao Exmo. Senhor, 

Márcio Miguel Bittar 

Senador, Relator Geral. 

 

Assunto: 

Solicitação de recurso para pavimentação de estrada vicinal. 

 

Senador, 

Com os meus cumprimentos, respeitosamente venho solicitar o valor de R$ 

800.000,00 (oitocentos mil reais), junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

- MAPA, para a pavimentação de estrada vicinal no município de Camanducaia/MG, com o 

objetivo de melhoria de infraestrutura para a trafegabilidade na região rural do município, o 

que beneficiaria toda a população. 

Sem mais a solicitar no momento, reitero votos de estima e admiração à V.Exa. 

 

Respeitosamente, 

 

 

Rodrigo Alves de Oliveira 
Prefeito Municipal de Camanducaia/MG 





 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

 CNPJ: 17.935.388/0001-15  
 

Av. Saturnino de Faria, 140         -          Centro               -                Careaçu  -  MG    -   CEP: 37.582-000 
Telefone: (35) 3452-1155         -        Fax: (35) 3452-1191      -                     e-mail: pcareacu@uol.com.br 

Careaçu/MG, 07 de dezembro de 2021. 

 

Ofício nº 118/2021 

Assunto: solicitação, (faz) 

Serviço : Gabinete do Prefeito 

 

Senhor Relator 

Senador Marcio Bittar 

 

  Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste solicitar de Vossa 

Excelência, o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), junto ao Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para aquisição de maquinários para 

melhoramento das estradas vicinais. 

  Esse recurso será de grande valia para meu município, pois irá beneficiar 

os produtores rurais, que utilizam as estradas vicinais de terras batidas.  Com aquisição 

dos maquinários/equioamentos o município poderá minimizar o problema dos buracos, 

ofertando aos usuários uma estrada de boa qualidade com menos buraco.  

  Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo, para apresentar a Vossa 

Excelência, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. 

 

      

 

Exmo. Sr. 

Marcio Bittar 

Senador da Republica 

Brasília – DF. 





 
 
   
 
 
 

 

 
 
OF./GAB/Nº 131/2021 
 

 
                Córrego do Bom Jesus, 07 de dezembro de 2021.  

 
 
A Sua Excelência o Senhor Relator 
Senador Márcio Bittar 
 
 Assunto: Solicitação de Recursos. 
  

 
 
Excelentíssimo Senhor Senador, 

 
  
            Ao cumprimentá-lo cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de 
solicitar recursos financeiros junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento para pavimentação de vias rurais no valor de R$ 400.000,00 
(quatrocentos mil reais).  
 

Esse recurso será de muita importância para nosso município, pois irá 
melhorar o trafego de veículos dos produtores rurais e da população que em épocas 
de chuvas sofrem com as estradas em lamas e buracos. 
        
           Sabendo do espírito empreendedor de V.Exa. e contando com a costumeira 
atenção e dedicação, aproveitamos a oportunidade para manifestar nosso apreço e 
admiração. 
 

 

           Atenciosamente, 

 
 

 
Eliana de Fátima Alves e Silva  

Prefeita Municipal 
 
 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
CNPJ 18.675.900/0001-02 

Av. Antônio Paulino, 47 – Centro – CEP 37566-000 
Fone: (0xx35) 3454-1000 E-mail:gabinete@espdourado.mg.gov.br 

 

                                         

Nº OFÍCIO: 112/2021  

ASSUNTO: Solicitação Faz 

SERVIÇO: Gabinete do Prefeito 

DATA: 07 de dezembro de 2021. 

 

 

 

    Excelentíssimo Senhor Relator, 

 

  

    Senador Marcio Bittar. 

 

 

   O MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO (MG), inscrito CNPJ 

nº 18.675.900/0001-02, com sede a Avenida Antônio Paulino, nº 47, neste ato representado por seu 

Prefeito Municipal o Senhor Adalto Luís Leal, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, 

requer o que segue: 

 

   Com os meus cumprimentos, venho por meio deste solicitar a liberação de 

recurso, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), junto ao Ministério da Agricultura, para 

Pavimentação Rural da estrada de acesso do Município de Espírito Santo do Dourado ao Bairro Passa 

Quatro.  

    Esse recurso é de extrema importância para nosso município, pois o acesso do 

Município ao Bairro Passa Quatro trata-se de uma das principais estradas rurais. 

 

    Nos últimos anos nosso município obteve enorme crescimento de investimentos 

na agricultura local, sendo a zona rural a principal via por onde escoa a grande maioria da produção 

agrícola do município. 

 

    A Pavimentação do acesso do Município de Espírito Santo do Dourado ao Bairro 

Passa Quatro é essencial, pois permitirá o escoamento da produção agrícola, com segurança e qualidade, 

uma vez que, em épocas chuvosas fica comprometida, obrigando o município a realizar sua manutenção 

diariamente, o que gera grandes custos ao município.   

   Portanto, a pavimentação da estrada rural, acima mencionada proporcionará 

economia aos cofres municipais. 

     Contamos com a colaboração dentro dos meios legais para liberação do recurso. 

 

mailto:prefeiturapraia@gmail.com


 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
CNPJ 18.675.900/0001-02 

Av. Antônio Paulino, 47 – Centro – CEP 37566-000 
Fone: (0xx35) 3454-1000 E-mail:gabinete@espdourado.mg.gov.br 

 

                                         

    Agradecemos antecipadamente a atenção que V. Sª., dispensar ao presente pedido, 

e certos de sua sensibilidade com relação a nossa necessidade, permanecemos no aguardo de suas 

providências, manifestando, na oportunidade, nossos protestos de consideração e apreço.   

     Atenciosamente, 

 

 
Adalto Luís Leal 

Prefeito Municipal 

 

 

 

mailto:prefeiturapraia@gmail.com








 

 

 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Ilha das Flores - SE, Rua Graccho Cardoso, nº192 -  CEP 49990-
000 – CNPJ:13.111.224/0001-12 

 

 

 

 
Ofício n° 26/2021 ASCONV 

Ilha das Flores, 21 dezembro de 2021. 

 
   

Ao Excelentíssimo Senhor 
Márcio Miguel Bittar 
Senador da República 
Brasília-DF 
 
 
 
Excelentíssimo Senador, 
 

Certos de contarmos com a sua colaboração e apoio, vimos, através do 

presente, solicitar alteração ao Oficio 25/2021 que tem como Objeto a  Reforma da 

Orla no Município de Ilha das Flores, para que a pactuação seja realizada através de 

convenio e não mais de execução direta.  

 
 

 Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

Ofício nº. 372 /SEMUG/2021 
 
 
 

Itajubá, 07 de dezembro de 2021. 
 

 
 

Ao cumprimentá-lo cordialmente, à Prefeitura Municipal de Itajubá, solicita ao nobre 
Senador Relator Márcio Miguel Bittar, sua intervenção junto aos Ministérios da 
Agricultura e da Saúde, para encaminhar os recursos abaixo relacionados ao município de 
Itajubá-MG:  

 

1) Ministério da Agricultura:  
 
Aporte de R$1.4000.000,00 (Um milhão e quatrocentos mil reais) para a aquisição de 
equipamentos e maquinários. O recurso citado acima será de grande importância ao nosso 
município pois com ele poderemos adquirir equipamentos que nos auxiliarão em diversas 
frentes de trabalho. Um dos equipametos que pretendemos adquirir é o caminhão de 
hidrojateamento. No período de estiagem que tivemos no ano de 2021, tivemos grandes 
dificuldades em controlar os focos de incêndio em nossa cidade, que é cercada por vegetação 
de mata atlântica,  pois a nossa cidade encontra-se inserida na Serra da Mantiqueira. O 
equipamento mencionado nos ajudará em muito como controle de incêndios em períodos 
de seca e também na manutenção de bueiros e das redes de drenagens pluviais, antevendo 
o período de chuvas. Além deste equipamento, pretendemos adquirir outros maquinários 
com a recurso ser destinado. 
 
 
 

2) Ministério da Saúde:  
 
 
A) Aporte de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) para os atendimentos MAC – Média 

e Alta Complexidade que será destinado ao Hospital de Clínicas de Itajubá. O Hospital 
de Clínicas de Itajubá é o único hospital quaternário da Sul de Minas credenciado pelo 
Ministério da Saúde para realização de transplantes de rim, figado, coração e medula 
óssea. É referência em Média e Alta Complexidade para a macro e micro-região sul de  
Minas Gerais.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 

B) Aporte de R$ 385.000,00 (Trezentos e oitenta e cinco mil reais) para a compra de 
equipamentos para a Atenção Básica, a serem destinados as UBS – Unidades Básicas 
de Saúde de Itajubá. Nosso município tem credenciado no Ministério da Saúde, 22 
equipes de Estratégia de Saúde da Família com cobertura populacional de  90,83% e 
temos já previsão para o orçamento de 2022 de credenciarmos mais 3 equipes, o que 
nos dará condições de podemos chegar a 100 % de cobertura de atendimento 
populacional. 

 
 
 

C) Aporte de R$ 615.000,00 (Seiscentos e quinze mil reais) para o custeio das ações e 
serviços da atenção básica – PAB. Com a ampliação de cobertura de equipes de 
Estratégia de Saúde da Família e demais serviços ofertados pela Atenção Básica se faz 
necessário recursos para o custeio das ações e serviços ofertados. 

 

 

Na certeza de seu prestimoso acolhimento ao nosso pedido, reiteramos apreço e respeito. 

 
 
 

Atenciosamente, 
 
 

 
 
 
 

____________________________________________ 
Christian Gonçalves Tiburzio e Silva 

Prefeito Municipal de Itajubá - MG 
 
 
 
 
 
 
Exmo. Sr.  
Márcio Miguel Bittar   
Senador Relator 
Senado Federal   





PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE  
PRAÇA NEMÉSIO MONTEIRO, 12  

CENTRO – CANA VERDE /MG 
CNPJ 18.244.426/0001-56  

           prefeitura@canaverde.mg.gov.br 
                                                          (35) 3865-1202 

 
 
 
Ofício nº   91 / 2021  

 Brasília,  09    de dezembro de 2021. 

 

Ao Excelentíssimo Senhor  
Senador Márcio Bittar 
Relator-Geral do Orçamento 
Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização 
 
 
Assunto: Solicitação de recurso 
 
 
 
  
 Senhor Relator Geral, 

 

 Com os meus cordiais cumprimentos venho, através deste, solicitar a 

possibilidade da liberação de recursos financeiros através de emenda de relator na ordem de 

R$ 1.110.000,00 (Um milhão cento e dez mil reaisde reais) para fins específicos de 

Pavimentação e ou Melhorias de Estradas Vicinais, junto ao Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento – MAPA. 

 A liberação desse recurso é fundamental para ajudar na melhoria do 

escoamento da produção agrícola e pecuária do município, além de contribuir com o acesso 

dos moradores da zona rural ao município. 

  Reiteramos protestos de admiração e respeito, e colocamo-nos à disposição.  

Atenciosamente, 

 

 



Prefeitura Municipal de Carvalhos 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Av. Esdras Thomaz Salvador, n° 295 – Centro – Carvalhos/MG CEP 37.456-000 
Telefone: (35)3345-1491/3345-1455 

www.carvalhos.mg.gov.br 
 

 

 
 

Ofício nº 172 / 2021  
 

 Carvalhos, 08 de dezembro de 2021. 
 
 

 
 
Ao Excelentíssimo Senhor  
Senador Márcio Bittar 
Relator-Geral do Orçamento 
Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização 
 
 
Assunto: Solicitação de recurso 
     
 Senhor Relator Geral, 

 Com os meus cordiais cumprimentos venho, através deste, solicitar a 

possibilidade da liberação de recursos financeiros através de emenda de relator na ordem 

de R$320.000,00, proposta 031526/2021 para fins específicos de Aquisição de Patrulha 

Mecanizada junto ao MAPA. 

 A liberação desse recurso é fundamental para ajudar o município e a 

comunidade a se beneficiar, devido de sua capacidade de melhorar as vias de 

escoamento de produção bem como o transito dos cidadãos que vivem ou trabalham na 

nossa região. Nosso município possui aproximadamente 260 Km de estradas vicinais e 

não possuímos maquinário adequado, visto o que temos se encontrar totalmente 

sucateados.  

 Reiteramos protestos de admiração e respeito, e colocamo-nos à 

disposição.  

 

 

 
 
 

 



  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES 
CORONEL XAVIER CHAVES - ESTADO DE MINAS GERAIS  

Rua Padre Reis, Nº. 84, Centro. CEP 36.330-000 

gabinete@coronelxavierchaves.mg.gov.br 
CNPJ – 18.557.546/0001-03 

Tel.: (32) 3357-1235 

 

  
Coronel Xavier Chaves-MG, 08 de dezembro de 2021. 

 
Ofício nº 185A/ 2021  
 
 
Ao Excelentíssimo Senhor  
Senador Márcio Bittar 
Relator-Geral do Orçamento 
Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização 
 
Assunto: Solicitação de recurso 
 

  
 Senhor Relator Geral, 

 Com os meus cordiais cumprimentos venho, através deste, solicitar a 

possibilidade da liberação de recursos financeiros através de emenda de relator na ordem 

de R$320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) para fins específicos de aquisição de 

retroescavadeira para manutenção das estradas vicinais. 

 A liberação desse recurso é fundamental para ajudar o município de 

Coronel Xavier Chaves, que tem a sua economia baseada no agronegócio, para 

condicionar o escoamento da produção agrícola de forma eficiente através de 

manutenções constantes nas estradas vicinais, a fim de evitar prejuízos aos nossos 

produtores rurais. 

 A aquisição de patrulhas mecanizadas é de suma importância para a 

manutenção dos serviços essenciais prestados pela prefeitura e atualmente a frota 

municipal está deficitária e a maioria dos bens existentes destinados as manutenções 

das estradas vicinais estão caminhando para o fim de sua vida útil. 

 Sabendo do empenho de vossa excelência para com a sociedade, 

ensejo votos da mais elevada estima e consideração. 

Atenciosamente, 

 

 
 

 

______________________________________________ 
Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto 

Prefeito Municipal de Coronel Xavier Chaves 





 

MUNICÍPIO DE DORES DE CAMPOS 
Praça Francisco de Castro, 28 Centro - Cep: 36.213-000 

Tel. (32) 3353-1662 CNPJ. 18.094.821/0001-08 

ADM. 2021/2024 

www.doresdecampos.mg.gov.br 
 

 

 

OFÍCIO Nº. 141/2021. 
SETOR: GABINETE DO PREFEITO. 

 

Brasília, 07 de dezembro de 2021. 

 
 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Senador Márcio Bittar 
Relator-Geral do Orçamento 
Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização 

Assunto: Solicitação de Recurso 

Senhor Relator Geral, 

 
Com os meus cordiais cumprimentos venho, através deste, solicitar a possibilidade da 

liberação de recursos financeiros através de emenda de relator na ordem de R$ 400.000,00 

(Quatrocentos Mil Reais) para fins específicos de Adequação de Estrada Vicinal com Calçamento de 

Pedra Poliédrica no Município de Dores de Campos/MG. Junto ao Ministerio da Agricultura, 

Pecuaria e Abastecimento. 

A liberação desse recurso é fundamental para ajudar No acesso da população em geral, mais 

precisamente aos Moradores da Comunidade Rural da Beira do Rio e as demais pessoas que 

necessitam transitar nesta estrada a qual liga o município de Dores de Campos a Rodovia LMG 

809, onde esta obra será de grande importância, além de atender um grande número de pessoas 

que serão beneficiados com esta obra de pavimentação, melhorando o escoamento da produção 

agrícola. 

Reiteramos protestos de admiração e respeito, e colocamo-nos à disposição. 

 
Atenciosamente, 

 

http://www.doresdecampos.mg.gov.br/


 

 
Ofício nº 155 / 2021  

 
 Ibertioga, 08 de dezembro de 2021. 

 
 

 
 
Ao Excelentíssimo Senhor  
Senador Márcio Bittar 
Relator-Geral do Orçamento 
Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização 
 
 
Assunto: Solicitação de recurso 
     
 Senhor Relator Geral, 

 Com os meus cordiais cumprimentos venho, através deste, solicitar 

a possibilidade da liberação de recursos financeiros através de emenda de relator 

na ordem de R$300.000,00, proposta 014780/2021 para fins específicos de 

Aquisição de Patrulha Mecanizada junto ao MAPA. 

 A liberação desse recurso é fundamental para ajudar o município e a 

comunidade a se beneficiar, devido de sua capacidade de melhorar as vias de 

escoamento de produção bem como o transito dos cidadãos que vivem ou 

trabalham na nossa região. Nosso município possui aproximadamente 260 Km de 

estradas vicinais e não possuímos maquinário adequado, visto o que temos se 

encontrar totalmente sucateados.  

 Reiteramos protestos de admiração e respeito, e colocamo-nos à 

disposição.  

 
 

 



 

MUNICIPIO DE NAZARENO  
E S T A D O  D E  M I N A S  G E R A I S  

P r a ç a  N o s s a  S e n h o r a  d e  N a z a r é  s / n º  -  C e n t r o   
N a z a r e n o / M G  –  C E P :  3 6 . 3 7 0 - 0 0 0  –  T e l .  ( 3 5 ) 3 8 4 2 - 2 8 0 0  

C N P J :  1 8 . 5 5 7 . 5 6 1 / 0 0 0 1 - 5 1  –  I N S C .  E S T . :  I S E N T O  

 
 
Ofício nº 241/2021  

 
 

 Nazareno, 10 de dezembro de 2021. 
 
 

Ao Excelentíssimo Senhor  
Senador Márcio Bittar 
Relator-Geral do Orçamento 
Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização 
 
 

Assunto: Solicitação de recurso 
 

  
 Senhor Relator Geral, 

 

 Com os meus cordiais cumprimentos venho, através deste, solicitar a 

possibilidade da liberação de recursos financeiros através de emenda de relator 

na ordem de R$320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) para fins específicos de 

aquisição de uma pá carregadeira para o Município de Nazareno-MG, junto ao 

Ministério da Agricultura. 

 A liberação desse recurso é fundamental para ajudar nos atendimentos aos 

Munícipes e na melhoria das estradas vicinais, o que vem de encontro às 

necessidades da população, em especial a população que reside na zona rural.  

 Reiteramos protestos de admiração e respeito, e colocamo-nos à 

disposição.  

 

Atenciosamente, 

 

 

 
José Heitor Guimarães de Carvalho 
Prefeito Municipal de Nazareno-MG 

 



OLARIA oLAR Preteitura Municpal 

Oficio n° 185/2021

Olaria, 08 de dezembro de 2021. 

Ao Excelentissimo Senhor 
Senador Márcio Bittar
Relator-Geral do Orçamento 
Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização 

Assunto: Solicitação de recurso 

Senhor Relator Geral,

Com os meus cordiais cumprimentos venho, através deste, solicitar a possibilidade da 
liberação de recursos financeiros junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento -

MAPA, através do emenda de relator na ordem de R$ 250.000,00 para fins especificos de 
Calçamentos de morros e construção pontes das estradas vicinais do Municipio.

A liberação desse recurso é fundamental haja visto que o nosso Município tem uma 
área rural extensa com grande fluxo de veiculos escolares, caminhões de leite e de produtos de 
laticínios, automóveis da Secretaria Municipal de Saúde, de produtores rurais da região e demais
moradores. 

Haja vista que a economia municipal está voltada principalmente para a agropecuária de subsistência e ecoturismo, sendo assim é necessário investimentos em obras e serviços nas estradas vicinaisS 

Reiteramos protestos de admiração e respeito, e colocamo-nos à disposição. 
Atenciosamente, 

Luiz Eneias de Oliveira 
PrefeitoMunicipal de Olaria 

Praça Primeiro de Março, 13, Centro - Olaria - Minas (Gerais - CEP: 36145-0000Telefonc (32) 3288-1 112 - E-mail: olaria@olaria.mg.gov.br 
www.ol.aria.mggov.br 

CNPJ: 18.338.202/0001-03 



O"cio nº 63/2021  

 Brasília, 21 de dezembro de 2021. 

Ao Excelen*ssimo Senhor  
Senador Márcio Bi6ar 
Relator-Geral do Orçamento 
Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização 

Assunto: Solicitação de recurso 
  
  

Senhor Relator Geral, 

 Com os meus cordiais cumprimentos venho, através deste, solicitar a possibilidade 
da liberação de recursos financeiros através de emenda de relator na ordem de R$ 
500.000,00(quinhentos mil reais), junto ao Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento –
MAPA, para fim específico de Pavimentação da primeira etapa (trecho 1) da estrada vicinal que 
liga o distrito de Lambari município de Pedra do Indaiá a Rodovia MG050, Proposta nº 
005075/2021. 

 A liberação desse recurso é fundamental para ajudar o município a realizar um grande 
sonho dos moradores e visitantes do distrito de Lambaria, a inicialização da primeira etapa de 
pavimentação que liga o distrito a rodovia MG050. 

 Atualmente temos um cenário de grandes problemas no município de Pedra do Indaiá, 
com estradas vicinais e uma delas é a estrada vicinal que liga o distrito de lambari a rodovia 
MG050, que ficou intransitável pelas chuvas do úlZmo mês. Neste senZdo, por se tratar de 
trecho pequeno de aproximadamente 3KM, necessitamos da execução desta primeira etapa 
de pavimentação asfálZca e obras completares. 

  Reiteramos protestos de admiração e respeito, e colocamo-nos à disposição.  

Atenciosamente, 

______________________________________ 
Mateus Marciano dos Santos 

Prefeito Municipal



 
 

Ofício nº 62/2021  

 Brasília, 20 de dezembro de 2021. 

 

Ao Excelentíssimo Senhor  
Senador Márcio Bittar 
Relator-Geral do Orçamento 
Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização 
 
 
Assunto: Solicitação de recurso 
 
  
 Senhor Relator Geral, 

 

 Com os meus cordiais cumprimentos venho, através deste, solicitar a 
possibilidade da liberação de recursos financeiros através de emenda de relator na 
ordem de R$ 300.000,00(trezentos mil reais), para fim específico de aquisição de 
Retroescavadeira Traçada, junto ao Ministério da Agricultura Pecuária e 
Abastecimento – MAPA, Proposta nº 050629/2021. 

 A liberação desse recurso é fundamental para ajudar o município a realizar a 
manutenção e recuperação de todas as estradas vicinais e Segundaria, dando 
maior, escoamento da produção agropecuária, sendo esta a principal atividade 
econômica do Município de Pedra do Indaiá. 

  Reiteramos protestos de admiração e respeito, e colocamo-nos à 

disposição.  

Atenciosamente, 

 

______________________________________ 

Mateus Marciano dos Santos 

Prefeito Municipal 



                      PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DO RIO GRANDE 
                               Inscrita no CNPJ sob o nº 18.685.438/0001-16 

                                              Rua do Rosário, 220 - Centro - Piedade do Rio Grande - MG - Fone (32) 3335 1122 - CEP: 36. 227.000 
 

 

Ofício nº    156/ 2021  
 

 Piedade do Rio Grande, 08 de Dezembro de 2021. 
 

 
Ao Excelentíssimo Senhor  
Senador Márcio Bittar 
Relator-Geral do Orçamento 
Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização 
 
 
Assunto: Solicitação de recurso 
 
 
  
 Senhor Relator Geral, 

 

 Com os meus cordiais cumprimentos venho, através deste, solicitar 

a possibilidade da liberação de recursos financeiros através de emenda de relator 

na ordem de R$500.000,00, Junto ao MAPA para fins específicos  de 

Pavimentação Rural de Estradas Vicinais - Proposta 010748/2021 

 A liberação desse recurso é fundamental para ajudar o município e a 

comunidade a se beneficiar, devido de sua capacidade de melhorar as vias de 

escoamento de produção bem como o transito dos cidadãos que vivem ou 

trabalham na nossa região. Nosso município possui aproximadamente 260 Km de 

estradas vicinais e não possuímos maquinário adequado, visto o que temos se 

encontrar totalmente sucateados.  

 Reiteramos protestos de admiração e respeito, e colocamo-nos à 

disposição.  

Atenciosamente, 

 

 





   MUNICÍPIO DE ALTO RIO DOCE 

PRAÇA DOUTOR MIGUEL BATISTA VIEIRA, Nº. 121, CENTRO. 

CEP: 36260-000 – ALTO RIO DOCE – MG. 

(32) 3345-1155  

 

  

 

  

 

Ofício nº 368/ 2021  
Alto Rio Doce, 20 de dezembro de 2021.  

 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Senador Márcio Bittar 
Relator-Geral do Orçamento  
Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização  
 
Assunto: Solicitação de recurso  
 
 

Senhor Relator Geral,  
 
     Com os meus cordiais cumprimentos venho, através deste, solicitar a 
possibilidade da liberação de recursos financeiros através de emenda de 
relator na ordem de R$320.000,00, proposta 011677/2021 para fins 
específicos de Aquisição de Patrulha Mecanizada junto ao Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA.  
     A liberação desse recurso é fundamental para ajudar o município e a 
comunidade a se beneficiar, devido a sua capacidade de melhorar as vias de 
escoamento de produção bem como o trânsito dos cidadãos que vivem ou 
trabalham em nossa região. Nosso município possui aproximadamente 600 
Km de estradas vicinais e não possuímos maquinário adequado, visto  que 
nossa frota se encontram totalmente sucateados.  
 
     Reiteramos protestos de admiração e respeito, e colocamo-nos à 
disposição. 

 
 

 

 

 

 

Victor Paiva Lopes 

Prefeito Municipal 

 

 



Kkkkkkkk             PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITURUNA 

ADMINISTRAÇÃO 2021-2024 

__________________________________________________________________________________ 
 

 

 Ibituruna/Mg, 08 de dezembro de 2021. 

 

Ofício Executivo/Convênios nº 004/2021 

 

 

 

 

Ao Excelentíssimo Senhor  

Senador Márcio Bittar 

Relator-Geral do Orçamento 

Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização 

 
 

Assunto: Solicitação de recurso 
 

 

 

  

 Senhor Relator Geral, 

 

 

 Com os meus cordiais cumprimentos venho, através deste, solicitar a possibilidade da 

liberação de recursos financeiros através de emenda de relator na ordem de R$ 150.000,00 (cento e 

cinquenta mil), para fins específicos de implantação de Sistema de Videomonitoramento de Segurança 

Rural no município de Ibituruna, junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. 

 A liberação desse recurso é fundamental para ajudar na segurança dos produtores rurais e 

comunidade de Ibituruna, com o objetivo de combater os furtos e criminalidade na zona rural. 

  Reiteramos protestos de admiração e respeito, e colocamo-nos à disposição.  

Atenciosamente, 

 

 

Francisco Antônio Pereira 

Prefeito Municipal 

Ibituruna-MG 



Kkkkkkkk             PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITURUNA 

ADMINISTRAÇÃO 2021-2024 

__________________________________________________________________________________ 
 

 

 Ibituruna/Mg, 08 de dezembro de 2021. 

 

Ofício Executivo/Convênios nº 005/2021 

 

 

 

 

Ao Excelentíssimo Senhor  

Senador Márcio Bittar 

Relator-Geral do Orçamento 

Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização 

 
 

Assunto: Solicitação de recurso 
 

 

 

  

 Senhor Relator Geral, 

 

 

 Com os meus cordiais cumprimentos venho, através deste, solicitar a possibilidade da 

liberação de recursos financeiros através de emenda de relator na ordem de R$ 300.000,00 (trezentos mil 

reais) para fins específicos de aquisição de um caminhão, junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento – MAPA. 

 A liberação desse recurso é fundamental para ajudar na manutenção 

das estradas rurais e outras obras para proporcionar melhoria na infraestrutura do município. 

  Reiteramos protestos de admiração e respeito, e colocamo-nos à disposição.  

Atenciosamente, 

 

 

 

Francisco Antônio Pereira 

Prefeito Municipal 

Ibituruna-MG 



____________________________________________________________________________
OFÍCIO N° 381/2021-GabPref

Referente: Alteração de Objeto ação 7K66-CODEVASF.

Nossa Senhora do Socorro/SE, 21 de Dezembro de 2021.

Excelentíssimo Senhor
MÁRCIO BITTAR
Senado Federal , Anexo 2 Subsolo
Ala Afonso Arinos, Gabinete 12
Brasília - DF

Senhor Senador,

Em complemento ao ofício 371/2021/2021-Gab, e com os

cumprimentos de praxe, viemos por meio deste solicitar a Vossa Senhoria a

alteração do objeto destino da emenda referida no ofício anterior, abrindo mão

da Cobertura das Canais Localizadas no Conjunto Marcos Freire ao tempo que

solicita a destinação do recurso de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais)

para o asfaltamento de diversas ruas no município.

Ressaltamos que a destinação do recurso deve ser feita através da

ação 7K66-CODEVASF, na MODALIDADE AÇÃO DIRETA, destinado a

asfaltamento de diversas ruas no município de Nossa Senhora do Socorro/SE.

Certos de que seremos atendidos, agradecemos desde já pela

atenção desprendida enquanto elevamos protestos de estima e apreço.

Atenciosamente.

INALDO LUIS DA SILVA
Prefeito

Rua Antônio Valadão, s/n – Centro Administrativo José do Prado Franco CEP 49160-000
Nossa Senhora do Socorro/Sergipe

C.N.P.J. 13.128.814/0001-58





 

 

OF.GAB.Nº 586/2021 

 

 

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 7 de dezembro de 2021. 

 

 

A Sua Excelência o Senhor 

SENADOR MÁRCIO BITTAR 

Relator-Geral do Orçamento da União 2021 
Brasília - DF 

 

 

 

Senhor Relator, 

Com os meus cumprimentos, venho solicitar o valor de R500.000,00 

junto ao Ministério da Agricultura, para investimentos na pavimentação do acesso ao 

Distrito de Costas, que integra o Município de Paraisópolis. 

Esse recurso será muito importante para meu município, pois o citado 

Distrito está localizado à cerca de 25 km da sede do Município e é um tradicional 

produtor de batata que comercializa a sua produção inclusive para o CEASA de São 

Paulo e, a cada ano, vem aumentando a sua produção de morango, dentre outras. 

Certo de que essa nossa solicitação será atendida, valho-me da 

oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os protestos de meu elevado apreço e 

distinta consideração. 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

ÉVERTON DE ASSIS FERREIRA 

Prefeito Municipal 





 Prefeitura de Porto Firme  
Estado de Minas Gerais 

 

Prefeitura Municipal de Porto Firme, Av. 18 de Agosto, 392, Centro, CEP: 36568-000 
Porto Firme – MG - Tel: 031 3893 1456 – gabinetepmportofirme@gmail.com 

Oficio nº: Gab. 053 / 2021 
Assunto: Solicita.  

Data: 07/12/2021 
 

 

Exmo Relator 

Senador Marcio Bittar 

Brasília/DF. 

 

 

Senhor Relator 

 

Com os meus cumprimentos, venho solicitar ao Sr. que inclua no orçamento emenda no valor de R$ 

500.000,00 (Quinhentos mil reais) junto ao Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, para  

aquisição de maquinas agrícola e veículos de terraplanagem para o Município de Porto Firme - MG. 

 

Esse recurso será muito importante pois o escoamento da produção agrícola e agropecuária, como o 

transporte de insumos, a circulação de veículos e de transportes coletivos, a manutenção de estradas 

dependem do Município para seu desenvolvimento. Destacamos serem todas as estradas vicinais de 

terra, em uma região de geografia extremamente acidentada, com altitudes de até 1000m, sendo esta 

topografia muito montanhosa, de difícil acesso, com uma extensão territorial relativamente grande. 

Somos um município essencialmente de uma economia agrícola, com acessos até as lavouras por 

estradas vicinais o que expressa a enorme dificuldade de transportes de veículos motorizados para o 

escoamento de produção rural até os locais de beneficiamento e aos centros de comercialização. 

Salientamos que o município não dispõe de maquinas agrícola e veículos de terraplanagem, o que 

torna mais aguda e crítica a crise da rede viária, tornando mais importante e significativo á obtenção do 

recurso pleiteado. 

 

Certo de poder contar, mais uma vez, com o indispensável apoio do nobre Senador, antecipo 

agradecimento, subscrevendo-me.  

 

Atenciosamente, 
 

Renato Santana Saraiva 
Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 
                           ESTADO DE MINAS GERAIS 
                         ADMINISTRAÇÃO 2021/2024 
                                     CNPJ: 17.935.370/0001-13 

   

 

________________________________________________________________________________ 
Praça Erasmo Cabral nº 334 – Centro, CEP: 37.567-000. Tel: (35) 3453.1212   

e-mail: gabinete@sosebastiaodabelavista.mg.gov.br 

 

Gabinete do Prefeito 

Ofício nº: 365/2021  

Assunto: Solicitação (faz) 

Referência: Liberação de Recursos - MAPA 

 

 

    São Sebastião da Bela Vista - MG, 07 de dezembro 

de 2021. 
 

 

Exmo. Senhor Relator; 

 
 

    O Poder Público Municipal de São Sebastião da 

Bela Vista – MG, representado pelo Prefeito Municipal Sr. 

Ronaldo Laurindo Bueno no uso de suas atribuições legais, vem 

respeitosamente através deste solicitar de Vossa Excelência 

solicitar o valor de R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) 

junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

para aquisição de Maquinário. Esse recurso será muito 

importante para meu município, pois será utilizado nas  

melhorias da infraestrutura do município, facilitando o 

escoamento da produção local, promovendo fomento à economia.  

 

    Na certeza de vossa atenção, coloco-me à 

disposição e reitero protestos de elevada estima e distinta 

consideração.  

Sem mais.  

Atenciosamente. 

 

 

 

Ronaldo Laurindo Bueno 
– Prefeito Municipal – 

 

 

Exmo. Senhor  

Dr. Marcio Bittar 

D.D. Senador da República  

Brasília – DF  
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