


Recurso Custeio PAB, no valor de R$100.000,11 (cem mil reais e onze centavos).





Recurso Custeio PAB, no valor de R$250.000,11 
(duzentos e cinquenta mil reais e onze centavos).



Recurso Custeio PAB, no valor de R$200.000,11 (duzentos mil reais e onze centavos).



Recurso Custeio PAB, no valor de R$150.000,11 (cento e cinquenta mil reais e onze centavos).



 
 

Ofício nº 02/2021    

Antônio Carlos, 07 de dezembro de 2021. 

 

Assunto: Solicitação de Recursos para o Município de Antônio Carlos-MG. 

 

      

Excelentíssimo Senhor. 

 

     Com os nossos cordiais cumprimentos, servimo-nos do 

presente para solicitar de Vossa Excelência, a liberação de recurso junto à Saúde, com o 

objetivo de atendimento às necessidades emergenciais do município de Antônio Carlos1, e 

assim mais para mitigar os efeitos econômicos e sociais da pandemia COVID-19 em nossa 

população, bem como subsidiar os projetos e ações em saúde. 

 

 Assim sendo, tal recurso auxiliará o Executivo na 

manutenção das metas no melhor atendimento à população. 

 

Contando com a usual atenção por parte de V.Ex.ª, e na 

certeza de contar com o vosso pronto atendimento, antecipamos sinceros agradecimentos e 

renovamos protestos de alta estima e distinta consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

 

                                              

Gustavo Ferreira de Souza 

Advogado – OAB/MG 202.036 (Assinado digitalmente) 

 

 

 

 

 

À Sua Excelência o Senhor 

Senador Márcio Bittar 

Relator Geral do Orçamento 

Senado Federal  

Brasília /DF 

                                                
1 https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/antonio-carlos/panorama 



Ofício nº 02/2021    

Antônio Carlos, 07 de dezembro de 2021. 

Assunto: Solicitação de Recursos para o Município de Antônio Carlos-MG. 

      

Excelentíssimo Senhor. 

     Com os nossos cordiais cumprimentos, servimo-nos do 

presente para solicitar de Vossa Excelência, a liberação de recurso junto à Saúde, com o 

objetivo de atendimento às necessidades emergenciais do município de Antônio Carlos1, e 

assim mais para mitigar os efeitos econômicos e sociais da pandemia COVID-19 em nossa 

população, bem como subsidiar os projetos e ações em saúde. 

Assim sendo, tal recurso auxiliará o Executivo na 

manutenção das metas no melhor atendimento à população. Recurso Custeio PAB, no valor de 

Contando com a usual atenção por parte de V.Ex.ª, e na 

certeza de contar com o vosso pronto atendimento, antecipamos sinceros agradecimentos e 

renovamos protestos de alta estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

                                              

Gustavo Ferreira de Souza 

Advogado – OAB/MG 202.036 (Assinado digitalmente) 

À Sua Excelência o Senhor 

Senador Márcio Bittar 

Relator Geral do Orçamento 

Senado Federal 

Brasília /DF

                                                
1 https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/antonio-carlos/panorama 

R$100.000,11 (cem mil reais e onze centavos). 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS 

CNPJ 18.300.996/0001-16 - ESTADO DE MINAS GERAIS 
Av. 1º de janeiro, 1748 – Centro – Araújos/MG – Cep: 35.603-000   

Telefone: (37)3288-3000/ 3288-3001 

 

OFÍCIO Nº.  506/2021 

Gabinete do Prefeito  

Assunto: Solicita recursos de custeio PAB no valor de R$300.000,00 para 

atendimento de demandas dos serviços de saúde do município. 

 

Araújos/MG, 08 de dezembro de 2021. 

 

Ilmo. Senhor Senador Márcio Bittar, 

Relator Geral do Orçamento 2021 

 

Solicito a Vossa Excelência, recursos na modalidade de custeio do PAB no valor 

de R$300.000,00 (trezentos mil reais) para atendimento de demandas dos serviços de 

saúde do nosso município. Informo que, esse recurso será muito importante para nossa 

cidade, visando ser aplicado na Atenção Primária e contribuir com a prevenção de 

doenças, principalmente agora que estamos em fase de combate da Pandemia da COVID-

19 que ainda assola o país.  

Saliento que, com esse recurso poderemos fomentar ainda mais a Atenção 

Primária, investindo nos Estratégias da Saúde da Família – ESF’s, onde a população 

araujense poderá ter acesso a uma política pública mais eficaz e eficiente, bem como 

realizar campanhas e outras ações preventivas e orientativas de modo a sensibilizar a 

sociedade local quanto aos cuidados da saúde em todo seu estágio de vida, ou seja, do 

pré-natal a velhice.  

Sem mais para o momento e certo de ser atendido por Vossa Excelência, aguardo 

retorno positivo.   

Atenciosamente, 

 

 

Geraldo Magela da Silva 

Prefeito Municipal de Araújos/MG 

Gestão: 2021/2024 

 



Recurso Custeio PAB, no valor de R$100.000,11 
(cem mil reais e onze centavos).



                                  

 

                            PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA 
                   GABINETE DO PREFEITO 
 
 
Ofício nº 201/2021 – GPB    

Barbacena, 07 de dezembro de 2021. 

 

Assunto: Solicitação de recursos para ações assistenciais de caráter de emergência. 
 
      

Senhor Senador. 

 

     Com os nossos cordiais cumprimentos, servimo-nos do 

presente para solicitar a V. Ex.ª, a liberação de recurso junto à Saúde, com o objetivo de 

atendimento às necessidades do município de Barbacena, de caráter de emergência, e assim 

mais para mitigar os efeitos econômicos e sociais da pandemia COVID-19 em nossa 

população, bem como acobertar os inúmeros projetos e ações voltados à prestação de serviço 

de saúde.  

 Destarte, tal recurso auxiliará na manutenção das metas e 

no atendimento de qualidade aos munícipes  Recurso Custeio PAB, no valor de R$4.250.000,11 . 

 

Contando com a usual atenção por parte de V. Ex.ª., 

antecipamos sinceros agradecimentos e renovamos protestos de alta estima e distinta 

consideração. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

                                              

Carlos Augusto Soares do Nascimento 

Prefeito Municipal  
 
 
 
 
 
 
 
 
À Sua Excelência o Senhor 
Márcio Bittar 
Senador da República 
Relator Geral do Orçamento 
Brasília - DF 
 

(quatro milhões duzentos e cinquenta mil reais e onze centavos).                             
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Ofício: 103/2021                                                   
 

 
Ao Relator Geral do Orçamento da União 
Senador Márcio Bittar 
 
Assunto: SOLICITAÇÃO DE RECURSO 
 
 
  Prezado Relator, Senador Bittar, 
 
  Por meio deste solicitamos junto a V.Excia. a liberação de recurso junto a 
Saúde. Em função da Pandemia tivemos muitos projetos na área da Saúde que 
foram suspensos. 
 
  Tal recurso nos ajudará a manter a metas e efetuar um atendimento de 
qualidade a nossa população. 
 
 Certos de poder contar com sua especial atenção, agradecemos. 

 
Betim/MG, 10 de Dezembro de 2021.  

 

Erasmo Carlos Oliveira da Silva 
Vereador Erasmo da Academia 

Betim/MG 
 







Recurso Custeio PAB, no valor de R$200.000,11 (duzentos mil reais e onze centavos).



Recurso Custeio PAB, no valor de R$550.000,11 
(quinhentos e cinquenta mil reais e onze centavos).





  
 

 

  

 
 
 
 
Ofício. n°. 150/2021/GAPRE/PMB 
Assunto: Solicitação de Recursos 
Buritizeiro – MG, 08 de Dezembro de 2021. 
 
 
 

Excelentíssimo Senhor; 

Em cordial visita, apresentamos a vossa senhoria a solicitação de R$ 

100.000,00 (Cem mil reais) para o financiamento de ações da Atenção Básica à 

Saúde no incremento PAB. 

Justificamos a nossa solicitação apresentando o Índice de 

Desenvolvimento Humano do município de Buritizeiro: 0,624. O nosso povo vive 

basicamente da agricultura familiar e do trabalho em lavouras nas fazendas 

dispostas pela região; não possuindo acesso aos serviços privados de saúde devido 

ao quadro de dificuldades socioeconômicas.  

As ações de contenção dos efeitos da pandemia do Coronavírus, que 

dispensam complementação de informações, drenaram de forma inesperada os 

recursos que já eram escassos. Sendo que os efeitos secundários do Covid 

comprometeram os processos de geração de renda afetando de forma avassaladora 

os mais vulneráveis. Desta forma o fortalecimento das ações de atenção básica se 

tornam fundamentais. 

Na expectativa de contar com a vossa sensibilidade, antecipando os 

agradecimentos realço os meus votos de estima e distinta consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

Pedro Henrique Soares Braga 
Prefeito Municipal de Buritizeiro 

 
 
Exmo. Sr. 
Senador Márcio Bittar 
Senado Federal – Prédio Principal 
Praça dos Três Poderes, s/nº – CEP 70165-900 
 



(duzentos e cinquenta mil reais e onze centavos).
Recurso Custeio PAB, no valor de R$250.000,11



Recurso Custeio PAB, no valor de R$200.000,11 (duzentos mil reais e onze centavos).



Recurso Custeio PAB, no valor de R$480.000,11 (quatrocentos e oitenta mil reais e onze centavos).



Recurso Custeio PAB, no valor de R$100.000,11 (cem mil reais e onze centavos).



 
 

Ofício/Gab Nº: 095/2021  

Assunto: Destinação de Recursos para Custeio da Saúde 

Serviço:  Gabinete do Prefeito Municipal 

 

Ao Exelentíssimo Senhor 

Senador Márcio Miguel Bittar 

 

 

Exmo. Sr.   

Saudações! 

 

 

Considerando as necessidades constantes de recursos para investimentos e 

custeio dos serviços de saúde prestados à população, de forma que possamos não só 

atender às demandas, mas também melhorar a qualidade do atendimento e, 

consequentemente, propiciar melhorias da saúde dos cidadãos de uma forma geral, 

solicitamos a Vossa Excelência a destinação de R$ 502.000,00 (quinhentos e dois mil 

reais) para o Município de Caraí/MG com a finalidade de custeio dos serviços de saúde. 

Na expectativa de vosso apoio e atenção, consignamos agradecimentos. 

 

Cordialmente, 

 

 

  Heber Gomes Neiva 
Prefeito Municipal  

 

 

 

 
 
 
Excelentíssimo Senhor 
Senador Márcio Miguel Bittar 
Senado Federal Anexo 2- Subsolo Ala Afonso Arinos G abinete 12 
70.165-900- Brasília- DF  



              PREFEITURA MUNICIPAL DE CHACARA
            Rua: Heitor Candido, 60 

                                    Telefax: (32) 3277

 
Ofício nº 198/2021 
Do: GPMC 
Data: 10/12//2021 
 
 
 
Exmo Sr. 
Senador Márcio Bittar 
 
 
 
 

Com os meus cordiais cumprimentos, 

a liberação de recursos junto a Saúde.

 

Em função da pandemia tivemos muito projetos na área da saúde que foram 

suspensos. 

 

Tais recursos nos ajudará a manter as metas e efetuar um atendimento de 

qualidade a nossa população. 

 

 Certos de podermos contar com a sua especial atenção, agradecemos pelo 

acolhimento e deferimento do nosso pleito.

 

 

 

_______________________________

Exmo Sr. 
Relator Geral do Orçamento da União
D.D. Senador Márcio Bittar 
Senado Federal Anexo 2 Subsolo Ala Afonso Arinos 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHACARA

Rua: Heitor Candido, 60 – Centro – 36.110-000 – Chácara – Minas Gerais
Telefax: (32) 3277 -1014 – www.chacara.mg.gov.br – e- mail: pmchacara@yahoo.c

 

Com os meus cordiais cumprimentos, por meio deste solicitamos junto à V.Exa. 

a liberação de recursos junto a Saúde.  

Em função da pandemia tivemos muito projetos na área da saúde que foram 

Tais recursos nos ajudará a manter as metas e efetuar um atendimento de 

qualidade a nossa população.  

Certos de podermos contar com a sua especial atenção, agradecemos pelo 

acolhimento e deferimento do nosso pleito.  

_______________________________  
Jucélio Fernandes de Oliveira 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 

Relator Geral do Orçamento da União  

Senado Federal Anexo 2 Subsolo Ala Afonso Arinos Gabinete 12 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHACARA  
Minas Gerais  

mail: pmchacara@yahoo.c onm.br 

por meio deste solicitamos junto à V.Exa. 

Em função da pandemia tivemos muito projetos na área da saúde que foram 

Tais recursos nos ajudará a manter as metas e efetuar um atendimento de 

Certos de podermos contar com a sua especial atenção, agradecemos pelo 

Recurso Custeio PAB, no valor de R$250.000,11 (duzentos 
e cinquenta mil reais e onze centavos).



Recurso Custeio PAB, no valor de R$100.000,11 (cem mil reais e onze centavos).



Recurso Custeio PAB, no valor de R$200.000,11 (duzentos mil reais e onze centavos).



 

 
OFICIO Nº 164/2021 – GAB  
 
 

Conselheiro Pena - MG, 08 de dezembro de 2021. 
 
 
Exmo. Sr.  
SENADOR MÁRCIO BITTAR 
Relator Geral do Orçamento 
Senado Federal – Brasília - DF 
 
Assunto: Solicitação de Recurso. 
 

Excelentíssimo Senador, 

 
 Por meio deste solicitamos junto a V. Ex.ª a liberação de recurso junto a Saúde. 
Em função da Pandemia tivemos muitos projetos na área da Saúde que foram 
suspensos. 
 Tal recurso nos ajudará a manter a metas e efetuar um atendimento de qualidade 
a nossa população. Recurso Custeio PAB, no valor de R$500.000,11 (quinhentos mil reais 
e onze centavos).

 
 

Certos de poder contar com sua especial atenção, agradecemos.

 
 

 
 
 
 

NÁDIA FILOMENA DUTRA FRANÇA 
Prefeita Municipal de Conselheiro Pena - MG 



 

 

Coqueiral, 08 de dezembro de 2021. 

 

Ofício n.º 313/2021 

Assunto: Destinação de recursos para custeio da saúde (Saúde) 

Serviço: Gabinete do Prefeito 

 

 

À Sua Senhoria o Senhor 

MÁRCIO MIGUEL BITTAR 

DD. Senador Federal 

Senado Federal, Anexo 2 Ala Afonso Arinos 

Gabinete 12 – Praça dos Três Poderes – Brasília DF – CEP 70165-900 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor Senador, 

 

 

Considerando as necessidades constantes de recursos para investimentos e 

custeio dos serviços de saúde prestados à população, de forma que possamos não só 

atender as demandas, mas também melhorar a qualidade do atendimento e 

consequentemente propiciar melhorias da saúde dos cidadãos de uma forma geral;  

Solicitamos a Vossa Excelência a destinação de R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais) para o Município de Coqueiral-MG com a finalidade de custeio dos serviços de 

saúde. 

Na expectativa de vosso apoio e atenção, 

 

 

Cordialmente, 

  

 

ROSSANO DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 



Recurso Custeio PAB, no valor de R$100.000,11 (cem mil reais e onze centavos).



Recurso para Custeio CRAS, no valor de R$350.000,11 (trezentos e cinquenta 
mil reais e onze centavos).



Recurso Custeio PAB, no valor de R$250.000,11 (duzentos e cinquenta mil reais e onze centavos).





 
Couto de Magalhães de Minas, 09 de dezembro de 2021. 

Ofício: 140/Gab/2021. 

ASSUNTO: Pedido de emenda. 

 

Ao Exmo. Senhor 

Senador Márcio Bittar 

Relator Geral do Orçamento 

 

 

 
  Prezado Relator, Senador Bittar; 
 
 
  Por meio deste solicitamos junto a V.Excia. a liberação de recurso junto a Saúde. 
Em função da Pandemia tivemos muitos projetos na área da Saúde que foram 
suspensos. Recurso Custeio PAB, no valor de R$200.000,11 (duzentos mil reais e onze 
centavos).

 
 
  Tal recurso nos ajudará a manter a metas e efetuar um atendimento de qualidade 
a nossa população. 
  
 Certos de poder contar com sua especial atenção, agradecemos. 
 
 
   
 
 

José Eduardo de Paula Rabelo 
Prefeito Municipal 

 

 



 
  

 
 

 
MUNICÍPIO DE CRISÓLITA 

GABINETE DO PREFEITO 
 

 

OFÍCIO Nº194/2021/GP. 

 

Crisólita, 20 de dezembro de 2021. 

 

 

À Sua Excelência Márcio Miguel Bittar 

Senador da República 

 

  

Assunto: Solicitação de destinação de recursos para custeio de serviços de 

saúde do Município de Crisólita. 

 

Excelentíssimo Senhor 

 

O Município de Crisólita vem por meio desta solicitar a vossa excelência a 

destinação de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para o Município de 

Crisólita, MG, com a finalidade de custeio dos serviços de saúde. 

Referidos recursos são essenciais para a manutenção do atendimento à 

população do Município de Crisólita. 

 

  

Atenciosamente, 

 

 
 

RONALDO COSTA FARIAS 
Prefeito Municipal 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  

Telefones: (35) 3624-1213 CNPJ: 18.025.924/0001-08 

E-mail: gabinete@delfimmoreira.mg.gov.br 
 
 

Av. Pres. Tancredo Neves, 56 – Bº Itagyba - Delfim Moreira – MG, CEP 37514-000 
 

 

   
Delfim Moreira – MG, 09 de dezembro de 2021. 

Ofício SMGOV nº 78/2021 
Ao Relator Geral do Orçamento da União 
SENADOR MÁRCIO BITTAR 
 
 
Assunto: Solicitação de Recursos  
 
Prezado Relator, Senhor Bittar 
 

Por meio deste solicitamos junto a V.Excia. a liberação de recurso junto a 
Saúde. Em função da Pandemia tivemos muitos projetos na área da Saúde que 
foram suspensos. 

 
 Tal recurso nos ajudará a manter a metas e efetuar um atendimento de 

qualidade a nossa população. 
 
   Na certeza de podermos contar com vossa preciosa atenção, desde já 

agradecemos, reiterando nossas estimas, considerações e respeito. 
 
    Sem mais para o momento, me coloco a disposição para quaisquer 

esclarecimentos.  
 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 



Recurso Custeio PAB, no valor de R$250.000,11 (duzentos e cinquenta mil reais e onze centavos).



0

0

Recurso Custeio PAB, no valor de R$150.000,11 (cento e cinquenta mil reais e onze centavos).



Recurso Custeio PAB, no valor de R$250.000,11 (duzentos e cinquenta mil reais e onze centavos).



Recurso Custeio PAB, no valor de R$250.000,11 (duzentos e cinquenta mil reais e onze centavos).





Recurso Custeio PAB, 

no valor de R$100.000,11 (cem mil reais e onze centavos).



Recurso Custeio PAB, no valor de R$200.000,11 (duzentos mil reais e onze centavos).



Recurso Custeio PAB, no valor de R$150.000,11 
(cento e cinquenta mil reais e onze centavos).





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES 
Estado de Minas Gerais 

18.404.954/0001-25 
 

_________________________________________________________________________ 
Avenida Minas Gerais, Nº84, Centro, Fronteira dos Vales-MG 

Ofício GPFV nº. 281/2021 

 

Fronteira dos Vales, 17 de dezembro de 2021. 

 

 

DE: Adailton Rodrigues da Silva - Prefeito Municipal 

PARA: Márcio Miguel Bittar – Senador da República 

ASSUNTO: Destinação de Recursos para Custeiro da Saúde( Saúde) 

 

Senhor Senador, 

 Considerando as necessidades constantes de recursos para investimentos e custeio dos serviços 

de saúde prestados à população, de forma que possamos não só atender as demandas, mas também 

melhorar a qualidade do atendimento e consequentemente propiciar melhorias da saúde dos cidadãos 

de uma forma integral; 

 Solicitamos a Vossa Excelência a destinação de R$ 152.000,00 (cento e cinquenta e dois mil 

reais) para o Município de Fronteira dos Vales/MG, com a finalidade de custeio dos serviços de saúde. 

 

 Na expectativa de vosso apoio e atenção, antecipo agradecimentos. 

 

              Cordialmente, 

 

 

 

ADAILTON RODRIGUES DA SILVA 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Exmo. Sr. 

Senador Márcio Miguel Bittar 

Senado Federal Anexo 2 – Subsolo Ala Afonso Arinos Gabinete 12 

70.165-900 - Brasília - DF 



Recurso Custeio PAB, no valor de R$500.000,11 (quinhentos mil reais e onze centavos).



Recurso Custeio PAB, no valor de R$100.000,11 (cem mil reais e onze centavos).





Rua Dr. Onofre, 575, Centro 
Teófilo Otoni/MG – 39800-022 

(33) 3529.1500 

 

 

Ofício nº 436/2021 – Hospital Santa Rosália 

 

Teófilo Otoni/MG, 10 de Dezembro de 2021 

 

A Sua Excelência, o Ilustríssimo Senhor 

Senador Márcio Bittar 

Relator Geral do Orcamento 
Brasília/DF 
 
Assunto: Solicitação de indicação de recursos para custeio das atividades hospitalares. 

 
Ilustríssimo Senhor, 

 
Ao cumprimenta-lo com cordialidade, informamos que o Hospital Santa Rosália (HSR) 

localizado no município de Teófilo Otoni, em seus 123 anos de história, destaca-se como o maior 

prestador de serviços de Saúde da Macrorregião Nordeste do Estado de Minas Gerais, sendo 

referência para mais de 57 municípios, que juntos somam uma população de aproximadamente 

900 mil habitantes.  

Com perfil para atendimento a demandas de média e alta complexidade, presta 

assistência a pacientes SUS, particulares e conveniados, dispondo de 194 leitos, em que 159 são 

destinados exclusivamente para o SUS. Ademais, o hospital dispõe de mais de 30 especialidades 

médicas e conta com um Pronto Atendimento 24 horas/dia, Unidade de Tratamento Intensivo – 

UTI – Adulto e Neonatal, Unidade Coronariana, além de Serviços de Apoio Diagnóstico e 

Tratamento especializado. 

O Hospital Santa Rosália realiza em média 18.000 sessões de hemodiálise ao ano, mais de 

12.000 cirurgias e cerca de 9.600 internações eletivas. Apresenta-se como único Pronto 

Atendimento para absorver demandas como traumas Infarto Agudo do Miocárdios e Acidente 

Vascular Cerebral. 

Os pacientes acolhidos são oriundos não somente do público do Nordeste mineiro, 

conhecido como Vale do Mucuri, mas também o Vale do Jequitinhonha, com IDH (Índice de 

Desenvolvimento Humano) comparado ao sertão nordestino, região sabidamente carente de 

recursos. Além disso, o HSR é procurado por moradores do Espirito Santo e Sul da Bahia, tamanha 

a resolutividade e importância estratégica de nossos serviços. 

Mesmo diante de todos os desafios enfrentados pelas instituições filantropicas do Brasil, 

o Hospital Santa Rosália vem buscando se redesenhar. Diversas reformulações administrativas 

vem sendo realizadas. Neste contexto, os  números expressivos de baixos índices de infecção 



Rua Dr. Onofre, 575, Centro 
Teófilo Otoni/MG – 39800-022 

(33) 3529.1500 

 

 

relacionada a assistência a saúde, a alta resolutividade das demandas e a satisfação dos pacientes 

deixam-nos certos de que o caminho trilhado é o acertado. 

Entretanto, os serviços precisam ser ampliados e otimizados, devido a crescente demanda 

assistencial da região. Contudo, a prestação de serviços aos pacientes de forma adequada e 

satisfatória depende da existência de materiais, medicamentos, equipe adminstrativa, médica e 

assistencial sempre a disposição. Logo, os desafios financeiros são muitos, cabendo a nossa 

organização a busca por recursos financeiros para a implementação constante de estratégias para 

soluções de diversos problemas e na manutenção das atividades hospitalares.  

Portanto, vimos por meio deste, solicitar o aporte do valor de R$600.000,00 (seiscentos 

mil reais) Para Custeio de materiais, medicamentos, honorários médicos Pessoa Jurídica e 

serviços essenciais para manutenção das atividades hospitalares.  

Na certeza do trabalho afinco na construção de uma sociedade mais justa e equilibrada, 

desde já agradecemos e colocamo-nos à disposição para trabalharmos juntos em benefício de 

uma prestação de serviço cada vez mais qualificada. 

 

Dados de beneficiário 

MUNICÍPIO BENEFICIÁRIO CNES CNPJ VALOR 
 

Teófilo Otoni Hospital Santa 
Rosália 

2208172  25.104.902/0001-07 R$ 600.000,00 
 

 

 
Um fraterno abraço, 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ilter Volmer Martins 

Provedor 
Associação Hospitalar Santa Rosália 

 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 18.306.688/0001-06 

Rua Cinco, nº. 857 - Bairro Pio XII - CEP: 38.910-000 - Iguatama – MG 
TEL: (37) 33532289 – FAX: 3353-2360 

 

 
Iguatama/Minas Gerais, 13 de dezembro de 2021. 

 

OFÍCIO nº 282 / 2021 

Assunto: SOLICITAÇÃO DE RECURSO 
 
 
Ao Relator Geral do Orçamento da União 
Senador Márcio Bittar 
 
 
  Prezado Relator, Senador Bittar, 
 
  Por meio deste solicitamos junto a V.Excia. a liberação de recurso junto a Saúde. Em 
função da Pandemia tivemos muitos projetos na área da Saúde que foram suspensos. 
  Tal recurso nos ajudará a manter a metas e efetuar um atendimento de qualidade a nossa 
população. 
 Certos de poder contar com sua especial atenção, agradecemos 
 

Iguatama, 13 de dezembro de 2021. 
 

_____________________________ 

Lucas Vieira Lopes 
Prefeito de Iguatama/MG 

 
 

Recurso Custeio PAB, no valor de R$200.000,11 (duzentos mil reais e onze centavos).



Recurso Custeio PAB, no valor de R$100.000,11 
(cem mil reais e onze centavos).



Recurso Custeio PAB, no valor de R$250.000,11 (duzentos e cinquenta mil reais e onze centavos).



 

 

 

 

OFÍCIO Nº 287/2021 

DE:  Secretaria Municipal de Educação  

PARA: Relator Geral do Orçamento – Senador Márcio Bittar 

ASSUNTO: Solicitação de Emenda Parlamentar 

 

Ipatinga, 09 de dezembro de 2021. 

 

  
Ilmo. Sr. Relator Geral do Orçamento 

Sr.  Senador Márcio Bittar 

 

          Dirijo-me cordialmente, por meio deste, para expressar o empenho que o 

município de Ipatinga tem em incluir o empreendorismo na escola para que os 

alunos desenvolvam habilidades e competências voltadas para a 

responsabilidade financeira, com a finalidade de solucionar problemas de forma 

criativa, como o planejamento e organização, além do compromisso com o meio 

ambiente. 

Desta forma, com o intuito de promover uma significativa mudança de 

atitude e gestão adequada de resíduos, e em conformidade com o trabalho 

desenvolvido da Educação Integral, pensamos na adaptação de lixeiras para o 

bairro Forquilha próximo ao Polo de Educação Integral UCEPAI que a médio prazo 

traduz qualidade de vida aos moradores. Solicitamos a viabilização de uma 

emenda parlamentar para efetivação da proposta conforme arquivo em anexo. 

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e 

consideração. 

Atenciosamente,  

 

Patrícia Avelar Soares Doneiro 

Secretária Municipal de Educação 



Recurso Custeio PAB, no valor de R$100.000,11 
(cem mil reais e onze centavos).



Recurso Custeio PAB, no valor de R$250.000,11 (duzentos e cinquenta mil reais e onze centavos).



Recurso Custeio PAB, no valor de R$300.000,11 (trezentos mil reais e onze centavos).







Recurso Custeio PAB, no valor de R$100.000,11 (cem mil reais e onze centavos).



Recurso Custeio PAB, no valor de R$500.000,11 (quinhentos mil reais e onze centavos).





Recurso Custeio MAC, no valor de R$100.000,11 (cem mil reais e onze centavos).



 

Prefeitura Municipal de Lima Duarte – MG 
Praça Juscelino Kubitscheck, 173 – Centro – 36.140-000 - Telefax: (32) 3281-1281 

 
 

 

Ao Relator Geral do Orçamento da União 
Senador Márcio Bittar 

 

Assunto: SOLICITAÇÃO DE RECURSO 

 
 

Prezado Relator, Senador Bittar, 
 

Por meio deste solicitamos junto a V.Excia. a 
liberação de recurso junto a Saúde. Em função da 
Pandemia tivemos muitos projetos na área da Saúde 
que foram suspensos. 

 
Tal recurso nos ajudará a manter a metas e 

efetuar um atendimento de qualidade a nossa 
população. 

 
Recurso para Saúde - Custeio MAC, para o 

Hospital Irmandade  nossa Senhora da Conceição 
Pará de Minas  - CNES 2206064, no valor de 
R$100.000,11 (cem mil reais e onze centavos). 

 

Certos de poder contar com sua especial 
atenção, agradecemos. 

 
 

Lima Durte/MG, 08 de dezembro de 2021 
 
 
 



Prefeitura Municipal de Lima Duarte – MG 
Praça Juscelino Kubitscheck, 173 – Centro – 36.140-000 - Telefax: (32) 3281-1281 

 
 

Ao Relator Geral do Orçamento da União 
Senador Márcio Bittar 
 
 
 

Assunto: SOLICITAÇÃO DE RECURSO 
 
 
 
 
 

 Prezado Relator, Senador Bittar, 
 
 Por meio deste solicitamos junto a V.Excia. a 
liberação de recurso junto a Saúde. Em função da 
Pandemia tivemos muitos projetos na área da Saúde 
que foram suspensos. 
 
 Tal recurso nos ajudará a manter a metas e 
efetuar um atendimento de qualidade a nossa 
população. 
 
 
 Certos de poder contar com sua especial 
atenção, agradecemos. 
 
Lima Durte/MG, 08 de dezembro de 2021 
 

 

 



 
 
OFÍCIO Nº 229/2021 
ASSUNTO: - Solicitação (FAZ) 
SERVIÇO: - Provedoria do HCL 
DATA: - Em 09 de dezembro de 2021. 
 
 
    Prezado Senador,  
 
 
  Pelo presente e com a nossa cordial visita, a Diretoria Executiva do 
Hospital César Leite, através de seu Provedor que o presente subscreve, nesta 
oportunidade, solicita a indicação de recursos para Custeio no valor de R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais) visando a aquisição de insumos para manutenção 
das atividades deste nosocômio. 

 O Hospital César Leite (HCL) - CNES 2173166, fundado em 29 de maio 

de 1927, é uma entidade civil de direito privado, filantrópico, sem fins lucrativos, de 

prazo indeterminado. Trata-se do maior hospital da Região Ampliada de Saúde (RAS) 

Leste do Sul e o de maior complexidade na Região de Saúde (RS) de Manhuaçu. 

              O Município de Manhuaçu é o maior da RAS Leste do Sul de sua região 

de saúde (92.074 habitantes – IBGE 2021), mas por ser polo regional, tem uma 

população flutuante muito superior à população citada. Manhuaçu é polo de sua RS 

composta por 23 municípios (349.218 habitantes) e polo Macro Complementar a RAS 

leste do Sul, composta também pelas microrregiões de Ponte Nova e Viçosa. De 

acordo com a estimativa do IBGE para 2021, esta macrorregião possui população de 

699.214 habitantes. É extremamente importante para a população de alguns 

municípios do Espírito Santo próximos da divisa de Minas Gerais, além das pessoas 

de todo o Brasil que utilizam as rodovias da região, principalmente as BRs 262 e 116, 

além das MGs que cortam o município e a região como a MG 111 e a MG 101, que 

possuem grande fluxo de veículo e alto índice de acidentes, totalizando cerca de 

400.000 pessoas como referência imediata.   

               Consolidando seu perfil regional, em 2020 o HCL realizou 49% das 

internações hospitalares SUS de sua microrregião que é composta por outros 8 

Hospitais. Além disso, de suas internações neste período, 37,4% eram clientes do 

município de Manhuaçu, 62,6% eram clientes de outros municípios.  

              Possui 236 leitos ativos, entre internações e ambulatoriais. Destes, 

172 leitos são destinados ao SUS, percentual de 72,9%, divididos em Centro 

Obstétrico, Maternidade, Pediatria, Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Ortopedia, 



Hemodinâmica, Neurologia/Neurocirurgia, UTI Adulto, UTI Neonatal, Unidade de 

cuidados intermediários neonatais, UTI COVID e Enfermaria com Leitos de Suporte 

Ventilatório COVID, além de Centro Cirúrgico. Conta com Corpo Clínico altamente 

capacitado com mais de 130 Médicos em mais de 30 especialidades. 

               Em 2020, o HCL ficou em 29º lugar no ranking geral de internações 

SUS/MG, dentre 498 hospitais, totalizando 12.160 internações no referido ano, 

sendo 72,7% destas internações SUS. O HCL reduziu a realização de cirurgias eletivas 

e se tornou referência regional para o atendimento dos Pacientes suspeitos ou 

confirmados com COVID-19. Na maior parte da pandemia o HCL destinou 30 leitos 

de UTI Adulto e 30 leitos de enfermaria para atendimento exclusivo destes Pacientes.  

Segundo dados do DATASUS, de abril de 2020 a outubro de 2021, o HCL foi o 

15º Hospital que mais internou Pacientes SUS com COVID-19 em Minas Gerais, de 

um total de 431 Hospitais. Figura ainda como o 8º Hospital de Minas Gerais em 

internações SUS em UTI COVID, de um total de 160 Hospitais, além de possuir uma 

das menores taxas de óbito entre os Hospitais com maior número de internações. 

               Das internações SUS nos hospitais de referência da RAS Leste do Sul 

– MG (Manhuaçu, Viçosa, Ponte Nova) em 2019, o HCL perfez 29,8% do total.  

                 No ranking de internações obstétricas SUS/MG de 2020, o HCL ficou 

em 20º lugar. No referido ano, o HCL realizou 3.218 partos. Por ser a maternidade 

referência da região, com porta aberta ao SUS e demais convênios, realizou 8.300 

atendimentos ambulatoriais obstétricos no referido ano.  

                Conta com Serviço de controle de Infecção Hospitalar (SCIH) e 

Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (NHE), serviço gerenciado por Médico 

Infectologista. Obteve menor taxa de mortalidade entre os Hospitais de Minas Gerais 

no Surto de Febre Amarela de 2017, segundo a SES/MG. 

                 Dispõe ainda dos Serviços de Farmácia Hospitalar, Prontuário 

Eletrônico do Paciente, Laboratório de Análises Clínicas 24 horas, Ultrassonografia, 

Radiologia, Endoscopia, Colonoscopia, Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional 

(alta complexidade em Terapia Nutricional), Equipe Multidisciplinar composta por 

profissionais: Assistentes Sociais; Bioquímicos; Dentistas (Buco-maxilo); 

Enfermeiros; Farmacêuticos; Fisioterapeutas; Fonoaudiólogos; Médicos; 

Nutricionistas; Psicólogos; Técnicos de Enfermagem; Técnicos de Radiologia e 

demais membros das equipes de apoio. 

               O HCL oferece 4 programas de Residência Médica: Cirurgia Geral, 

Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia e Pediatria, perfazendo um total de 33 

Médicos Residentes. Todos os programas são credenciados pelo MEC e obedecem à 

legislação vigente e Resoluções da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM). 

Os programas têm duração de dois anos e três anos, dependendo da especialidade. 

O HCL formou até o momento 65 Médicos Especialistas para a Sociedade Brasileira. 



               Entre os atendimentos, predominam as internações hospitalares, 

desta 40,7% dos Pacientes são residentes em Manhuaçu e 59,3% das internações são 

referentes a população de outros municípios. 

                No Hospital César Leite são realizados atendimentos nas clínicas 

Cirúrgica, Obstétrica, Pediátrica, Angiologia, Cardiologia, Cirurgia do Aparelho 

Digestivo, Cirurgia Buco-maxilo, Cirurgia Neurológica, Cirurgia de Mama, Cirurgia 

Geral, Cirurgia Plástica, Cirurgia Urológica, Clínica Ginecológica, Clínica Médica, 

Nefrologia, Dermatológica, Neurocirurgia, Ortopedia-Traumatologia, 

Otorrinolaringologia, Videocirurgia, Serviço de Hemodinâmica. Além de Casa da 

Gestante e Puérpera.  

                 Em andamento: Obras do Novo Prédio para implantação do Centro 

de Especialidades; Ampliação de Leitos da UTI Adulto, o HCL, possui projetos para o 

ano de 2021/2022: Terapia Renal Substitutiva (Hemodiálise); Habilitação da Alta 

Complexidade em Ortopedia; Habilitação de Maternidade de Alto Risco e 

Credenciamento na Rede Cegonha; Serviço de Oncologia; Ampliação do número de 

leitos; Ampliação do Centro Obstétrico; Ampliação do Centro Cirúrgico, visando 

continuar primando pela qualidade da assistência e dignidade aos pacientes da 

microrregião atendida. 

                Por todo o exposto, agradece a boa ação com nossa quase secular 

Instituição e reitera o seu profundo respeito a esse Senador.  

                Sem outro particular para o momento, aproveitamos a oportunidade 
para reiterar os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. 
 
    CORDIALMENTE, 
 
 
    Sebastião Onofre Carvalho 
           - Provedor HCL – 
 
 
Exmº. Sr. Márcio Bittar 
MD. Senador Federal 
Senado Federal  
BRASÍLIA – DF 
 
 



Recurso Custeio PAB, no valor de R$200.000,11 (duzentos mil reais e onze centavos).





Recurso Custeio PAB, no valor de R$250.000,11 (duzentos e cinquenta mil reais e onze centavos).



 
 
 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAQUE 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

TELEFAX.: (33) 3298-7151 / FAX: (33)3298-7359 

 Oficio: 149/2021. 
 

Ao Excelentíssimo 
Senhor  Senador 

Márcio Bittar  

Relator Geral do Orçamento 
Senado Federal 

Assunto: ASSUNTO: Pedido de emenda. 
 

 
Prezado Senador, 

 

 
Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio do presente ofício solicitar 

de Vossa Excelência, a possibilidade indicação de emenda parlamentar no valor de 

R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para custeio PAB do município de Naque/MG, 

junto ao Ministério da Saúde. 

 
Tal pedido se justifica uma vez que tal valor será de fundamental importância 

para manutenção dos programas de saúde e aquisição de medicamentos e insumos 

e como alguns estão em falta no nosso município, será de grande ajuda para 

manutenção da saúde municipal. 

 
Na expectativa de sermos atendidos, apresento os meus protestos de grande 

estima e consideração, me colocando à disposição. 

 
Sendo o que tenho para informar e solicitar, despeço-me reiterando votos de 

estima consideração. 

 

Naque   15  de Dezembro de 2021. 
 
   
 

 

Fernando da Costa Silva 

Prefeitura Municipal de Naque 
CPF: 033.516.156-12 

 

 
 
 

 
 
 
 



  PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA 

  ESTADO DE MINAS GERAIS 

Praça P refeito Justino Lisboa Carneiro, 100 - CNPJ: 17.935.412/0001 -16 - Natércia - MG  
TELEFAX : (35) 3456 -1238 - CEP: 37524 -000  

 

OFÍCIO nº: 231/2021 
 

Natércia, 09 de Dezembro de 2021. 
 
 

Ao Relator Geral do Orçamento da União 
Senador Márcio Bittar 
 
 
 
Assunto: SOLICITAÇÃO DE RECURSO 
 
 
 
  Prezado Relator, Senador Bittar, 
 
 
  Por meio deste solicitamos junto a Vossa Excelência a liberação de 
recurso junto a Saúde. Em função da Pandemia tivemos muitos projetos na 
área da Saúde que foram suspensos. 
 
  Tal recurso nos ajudará a manter as metas e efetuar um atendimento de 
qualidade à nossa população. Recurso Custeio PAB, no valor de R$500.000,11  
 
 
 Certos de poder contar com sua especial atenção, agradecemos. 
 
 
 Sem mais para o momento, reitero protestos de elevada estima e 
consideração. 
 
 
 
 Atenciosamente, 
 
 
 

 
GABRIEL TIAGO DE VILAS BOAS 

Prefeito Municipal 
 
 
 

Senador Márcio Bittar 
Brasília-DF 

(quinhentos mil reais e onze centavos).



Recurso Custeio PAB, no valor de R$100.000,11 (cem mil reais e onze centavos).



 
Gabinete do Senador Eduardo Gomes 

 

 

 
 

Anexo I, 5º andar – Fone: 3303-6352 – Fax.: 3303-6354 

sen.eduardogomes@senado.leg.br 

 

Ofício nº 74/2021-ORC/GSEGOMES 

 

Brasília-DF, 20 de dezembro de 2021. 

 

A Sua Excelência o Senhor 

SENADOR MÁRCIO BITTAR 

Relator-Geral do Orçamento Geral 2021 

Senado Federal 

70165-900 / Brasília/DF 

 

 

Assunto: Cancelamento de Indicação RP9. 

 

 

Senhor Relator-Geral, 

Cumprimentando-o cordialmente, solicito a Vossa Excelência o cancelamento das 

indicações de recursos orçamentários, da emenda de Relator-Geral RP9, alocados na Lei 

Orçamentária Anual de 2021, funcional-programática 15.244.2217.00SX – Ação de Infraestrutura 

produtiva, aquisição de máquinas e equipamentos de apoio à produção, para os respectivos 

municípios:  

 

Município CNPJ Objeto Órgão Ação Valor 

Alvorada 01.634.074/0001-42 Motoniveladora MDR 7K66 768.538,00 

Jaú do Tocantins 37.344.413/0001-01 Motoniveladora MDR 7K66 768.538,00 

Peixe 02.396.166/0001-02 Motoniveladora MDR 7K66 768.538,00 

Santa Rita do Tocantins 01.613.127/0001-49 Motoniveladora MDR 7K66 768.538,00 

Total  

 Contando com a especial atenção de Vossa Excelência renovo protestos da mais 

elevada estima e distinta consideração. 

Atenciosamente,  

 

 

SENADOR EDUARDO GOMES 

MDB-TO 
 

 





MUNICÍPIO DE MACAPÁ 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO 

 

 

OFÍCIO Nº     103/2021 
 

Macapá, 23 de dezembro de 2021. 
A Sua Excelência o Senhor 
Senador MÁRCIO BITTAR 
Anexo II, Ala Afonso Arinos, Gabinete 12  
Senado Federal 
70165-900 Brasília/DF 
 
Assunto: Solicitação de indicação de recursos no Orçamento 2021. 
 

 
Senhor Senador, 
 
 
Cumprimentando-o cordialmente, solicito a Vossa Excelência a indicação de 

recursos, na Lei Orçamentária de 2021, do Ministério da Defesa, Programa Calha Norte, na 

funcional-programática que permitam obras  estruturantes na cidade de Macapá-AP, por meio 

indicador primário RP9 (Emendas de Relator-Geral), no valor de R$ 5.000.00000 (cinco 

milhões de reais), a serem distribuidos da seguinte forma: 

 

CNPJ OBJETO VALOR 

05.995.766/0001-77 

Requalificação do Canal do Perpértuo 
Socorro Socorro 

3.000.000,00 

Pavimentação de vias rurais nos Distrito 
(área rural) da cidade de Macapá-AP 

2.000.000,00 

Total 5.000.000,00 

 

Estes recursos vão possibilitar a execução de obras de mobilidade nos distritos 

de Macapá e guarantir ações de saneamento com a requalificaçao canal do Bairro Perpértuo  

Socorro em Macapá, gerando emprego e reda, qualificando vias públicas e garantindo 

saneamento.   

Certo do deferimento do pleito, estamos a disposiçao para esclarescer 

quaisquer dúvidas. 

Respeitosamente, 

 
 

    JOSÉ IVO DE MELO SOUZA 
Secretário de Desenvolvimento Integrado 

            Decreto n°5.305/2021 



MUNICÍPIO DE MACAPÁ 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO 

 

 

 
OFÍCIO Nº     104/2021 
 

Macapá, 23 de dezembro de 2021. 
A Sua Excelência o Senhor 
Senador MÁRCIO BITTAR 
Anexo II, Ala Afonso Arinos, Gabinete 12  
Senado Federal 
70165-900 Brasília/DF 
 
Assunto: Solicitação de indicação de recursos. 
 

 
Senhor Senador, 
 
 
Cumprimentando-o cordialmente, solicito a Vossa Excelência a indicação de 

recursos, na Lei Orçamentária de 2021, do Ministério da Defesa, Programa Calha Norte, na 

funcional-programática que permita a construção de passarela no Distrito do Bailique-AP, no 

indicador primário RP9 (Emendas de Relator-Geral), no valor de R$ 1.271.000,00 (Hum 

milhão, duzentos e vinte sete reais).  

Estes recursos são de extrema importancia para garantir a mobiidade das mais 

de 700 familias residentes no Arquipélogo do Bailique. Além disso, a construção de passarelas 

evita agravos de saúde pública por causas externas, lesões traumáticas, que correm quando 

os populares caem e sofrem lesões ao transitar por estruturas de madeiras degradadas, 

situação delicadas que temos que manejar e evitar, garantindo segurança aos moradores da 

região. 

Certo do deferimento do pleito, estamos a disposiçao para esclarescer 

quaisquer dúvidas. 

Respeitosamente, 

 
 

JOSÉ IVO DE MELO SOUZA 
Secretário Extraordinário Municipal de Desenvolvimento Integrado Decreto 

n°5.305/2021 
Prefeitura de Macapá 

 
 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA  

ESTADO DE MINAS GERAIS 
Rua Tarcísio Geraldo Andrade, nº 207 Centro Aricanduva CEP: 39.678-000. 

Tel:(033)35159000  E.mail: gabinete@aricanduva.mg.gov.br   CNPJ:01.608.511/0001-53 

 

Aricanduva, 10 de dezembro  de 2021. 

 
 

 

OFÍCIO GAB. PREFEITO Nº 198/2021 

 

 

Exmo. Sr.  

Senador Márcio Miguel Bittar 

Senado Federal – Anexo II – Subsolo Ala Afonso Arinos – Gabinete 12 

Brasília-DF – CEP: 70165-900 

 

Assunto: Solicitação de recursos  

 

 

 

 

Senhor Senador, 

 

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos solicitar a Vossa Excelência, 

direcionar recursos do Ministério da Saúde, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), 

para custeio do piso de atenção básica para o no município de  Aricanduva/MG.  

 

Certos de sua atenção, antecipamos  agradecimentos  e renovamos nossos 

votos de estima e consideração. 

 

Atenciosamente, 

 
 
 
 

Valdeir Santos Coimbra 

Prefeito Municipal 

 

 

 

mailto:gabinete@aricanduva.mg.gov.br




 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ 
CNPJ: 18.392.548/0001-90 

 
 

Av. Cel. José Maria Gomes, 139 – Centro 
Chalé/MG- CEP 36.985-000 

(33)3345-1208 chale@chale.mg.gov.br 

 
 

 

OFÍCIO Nº 112/2021 

 

Chalé/MG, 09 de dezembro de 2021. 

 

Ao Senador 

Márcio Miguel Bittar 

Senado Federal – Anexo II – Subsolo Ala Afonso Arinos – Gabinete 12 

Brasília-DF – CEP: 70165-900 

 

Assunto: Solicitação de recursos  

 

Senhor Senador, 

 

Com os nossos cordiais cumprimentos, venho através deste, solicitar a Vossa 

Excelência, recursos no Ministério da Saúde, no valor de   R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), para 

custeio do piso de atenção básica para o no município de Chalé/MG.  

Certo de sua atenção, de antemão agradecemos e renovamos nossos votos de estima 

e consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

___________________________________ 

CARLOS RODRIGUES DA SILVA 

PREFEITO MUNICIPAL DE CHALÉ/MG 

mailto:chale@chale.mg.gov.br/






PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA 
ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM.: 2.021/2.024

 

Praça Antônio Barbosa de Castro,  n.º  35      -      Centro      -      Itueta - MG     -     CEP 35220-000 
Telefones: (0**33) 3266-3103 / 3266-3105 / 3266-3101 / Telefax: (0**33) 3266-3104 

Site: www.itueta.mg.gov.br   -   E-mail: prefeitura@itueta.mg.gov.br

OFÍCIO Nº 128/2021 
 

Itueta(MG),10 de dezembro de 2021. 
 
Ao Senador 
Márcio Miguel Bittar 
Senado Federal – Anexo II – Subsolo Ala Afonso Arinos – Gabinete 12 
Brasília-DF – CEP: 70165-900 
 
 
Assunto: Solicitação de recursos  

 
 

Senhor Senador, 
 

Com os nossos cordiais cumprimentos, venho através 

deste, solicitar a Vossa Excelência, recursos no Ministério da Saúde, 

no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para custeio do piso de 

atenção básica para o no município de Itueta/MG. 

Certo de sua atenção, de antemão agradecemos e 

renovamos nossos votos de estima e consideração. 

 
Atenciosamente, 

 
 

_________________________ 
Valter José Nicoli 
Prefeito Municipal 

 

VALTER JOSE 

NICOLI:55237584691

Assinado de forma digital por 

VALTER JOSE NICOLI:55237584691 

Dados: 2021.12.10 13:13:02 -03'00'



 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍ 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
GABINETE DO PREFEITO 
 

 

Praça Raul Soares, n° 126, Centro, CEP: 36.790-000, Miraí – MG – Tel: (32) 3426 – 1288 
www.mirai.mg.gov.br        

Miraí - MG, 10 de dezembro de 2021. 

 

Ofício nº 223/2021 

Assunto: Solicitação de recursos  

 

 

    Exmo. Sr. Senador da República, 

 

 

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

Excelência que interceda junto ao Ministério da Saúde, no objetivo de viabilizar recursos 

financeiros no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para custeio do piso de atenção básica 

no Município de Miraí- MG.  

 

    Na certeza de contar com o vosso pronto atendimento, desde já agradeço e 

renovo meus protestos de elevada estima e distinta consideração.  

 

    Atenciosamente, 

 

 

ADAELSON DE ALMEIDA MAGALHÃES 

PREFEITO MUNCIPAL 

 

 

 

 

Ao  

Exmo. Sr. Senador 

MÁRCIO MIGUEL BITTAR 

Senado Federal – Anexo II – Subsolo Ala Afonso Arinos – Gabinete 12 

Brasília-DF – CEP: 70165-900 











 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINGO D’ ÁGUA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
CNPJ : 01.613.204/0001-60 

 

AV. DEPUTADO RAIMUNDO ALBERGARIA, N°100, CENTRO, PINGO D’ ÁGUA / MG – CEP 35.348-000 

 

 
OFÍCIO 60 /MG, 10 de Dezembro de 2021. 
 
 
 
 

Ao Senador 

Márcio Miguel Bittar 

Senado Federal – Anexo II – Subsolo Ala Afonso Arinos – Gabinete 12 

Brasília-DF – CEP: 70165-900 

 

Assunto: Solicitação de recursos  

 

Senhor Senador, 

 

Com os nossos cordiais cumprimentos, venho através deste, solicitar a Vossa 

Excelência, recursos no Ministério da Saúde, no valor de R$ 150.000,00 ( cento e cinqüenta mil), 

para custeio do piso de atenção básica para o no município de  Pingo D’água/MG.  

Certo de sua atenção, de antemão agradecemos e renovamos nossos votos de estima 

e consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------   
PREFEITO MUNICIPAL DE PINGO D’ÁGUA/LUIZ PAULO COELHO 



     PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUAÇU 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 18.385.146/0001-68 
Rua Major Custódio, 96 - Centro - CEP 36.940-000 - Fone: (33) 3373-1149 

OFÍCIO Nº 167/2021 

 

Município de Santana do Manhuaçu/MG, 10 de dezembro de 2021. 

 

Ao Senador 

Márcio Miguel Bittar 

Senado Federal – Anexo II – Subsolo Ala Afonso Arinos – Gabinete 12 

Brasília-DF – CEP: 70165-900 

 

Assunto: Solicitação de recursos  

 

Senhor Senador, 

 

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

Vossa Excelência, recursos no Ministério da Saúde, no valor de R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais), para custeio do piso de atenção básica para o no município de 

Santana do Manhuaçu/MG.  

Certo de sua atenção, de antemão agradecemos e renovamos nossos votos 

de estima e consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

Francisco de Paulo Freitas 

Prefeito Municipal 







Recurso Custeio PAB, no valor de R$500.000,11 (quinhentos mil reais e onze centavos).





Recurso Custeio PAB, no valor de R$250.000,11 (duzentos e cinquenta mil reais e onze centavos).





Recurso Custeio MAC, no valor de R$100.000,11 (cem mil reais e onze centavos).



 

 

Ofício 06/2021 
 
 
Ao Relator Geral do Orçamento da União 
Senador Márcio Bittar 
 
 
 

Cumprimento-o cordialmente, venho por meio do presente, primeiramente 
agradecer Vossa Excelência, pelos relevantes serviços prestados como Relator 
Gerral, que nos leva ao inquestionável reconhecimento da importância de tê-lo 
como representante.  

 
Por meio deste solicitamos junto a V.Exa. a liberação de recurso junto a 

Saúde. Em função da pandemia tivemos muitos projetos na área da saúde que 
foram suspensos. 

 
Tal recurso nos ajudará a manter as metas e efetuar um atendimento de 

qualidade a nossa população. 
 
Contando com a participação e colaboração de Vossa Excelência, 

utilizamos da oportunidade para reiterar os votos de estima e apreço, assim como 
cumprimentos aos serviços prestados, evidenciados pela e�ciência e credibilidade. 

 
Pará de Minas 06 de dezembro de 2021. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 

                                     Ricardo Duarte Rocha 
                                   Vereador 
                   
                          
                                 
 
                                 
 

Recurso Custeio PAB, no valor de R$100.000,11 
(cem mil reais e onze centavos).



Recurso Custeio PAB, no valor de R$400.000,11 (quatrocentos mil reais e onze centavos).





Recurso Custeio PAB,

 no valor de R$100.000,11 (cem mil reais e onze centavos).



Recurso Custeio PAB, no valor de R$100.000,11 (cem mil reais e onze centavos).



Recurso Custeio PAB, no valor de R$150.000,11 (cento e cinquenta mil reais e 
onze centavos).



Recurso Custeio MAC, no valor de R$400.000,22 (quatrocentos mil 
reais e vinte e dois centavos), que serão divididos para os dois hospitais.



Recurso Custeio PAB, no valor de R$350.000,11 (trezentos e cinquenta mil reais e onze centavos).





      Prefeitura Municipal de Riachinho 
“Construído o Futuro” - Administração 2021 / 2024  

                       Av. JK, 455 - Centro – Fones: (38) 3678-1390 / FAX: (38) 3678-1086 – CEP 38.640-000 – Riachinho – 
MG 

E-mail: administração@riachinho.mg.gov.br 

 

 

 
 
OFICIO GAB/Nº 307/2021. 
Assunto: Solicitação (Faz) 
 

Riachinho– MG, 10 de dezembro de 2021. 
 
 
 

Excelentíssimo Senhor Senador, 
 

 
Com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do mesmo primeiramente para 

agradecer Vossa Excelência, pelos relevantes serviços prestados como Senador da 
República, motivo que nos leva ao inquestionável reconhecimento da importância de tê-
lo no Senado Federal.  

Na oportunidade, gostaria de solicitar do nobre Senador, possibilidade de 
liberação de recursos para Saúde municipal. Essa liberação será de grande importância 
para retomada de projetos que foram suspensos em função da pandemia. 

Tal recurso nos ajudará a manter a metas e efetuar um atendimento de qualidade 
a nossa população. 

Certo de sua colaboração e empenho, aproveito para renovar votos de estima e 
consideração. 
 

 
Cordialmente 

 
 
 

Neizon Rezende da Silva 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Sua Excelência o Senhor; 
Márcio Bittar – Relator Geral do Orçamento 
Senador da República  
Brasília/DF. 
 



Recurso Custeio PAB, no valor de R$100.000,11 (cem mil reais 
e onze centavos).



Recurso Custeio PAB, no valor de R$100.000,11 (cem mil reais e onze centavos).



Recurso Custeio PAB, no valor de R$250.000,11 (duzentos e cinquenta mil reais e onze centavos).





Recurso Custeio PAB, no valor de R$150.000,11 (cento e cinquenta mil reais e onze centavos).











Recurso Custeio PAB, no valor de R$250.000,11 (duzentos e cinquenta mil reais e onze centavos).



Recurso Custeio PAB, no valor de R$100.000,11 (cem mil reais e onze centavos).



                PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE 
CNPJ: 01.625.189/0001-70 

 

 

Rua José Antônio do Nascimento, nº. 89, Centro 
SEM PEIXE / MG – CEP: 35.441-000 

 

 

E – MAILS: 

prefeitura@sempeixe.mg.gov.br  

TELEFAX: (31) – 3857-5158 

Ofício nº 182/2021 
Solicitação (FAZ)           
Sem Peixe, 09 de dezembro de 2021. 
 
 
 
Excelentíssimo Senhor; 

 

 

      Solicito de Vossa Senhoria a indicação de R$200.000,00(duzentos mil reais) 

– na rubrica (INCREMENTO AO CUSTEIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA – 

PAB)  

        Este recurso que será de grande importância para melhoria do atendimento 

da saúde desta população sempeixiana. 

        

      Oportunamente, renovo protesto de elevada estima, permanecendo a sua 

disposição. 

 

 

 

 
                            ___________________________________ 

Eder Elói Alves Pena 
Prefeito Municipal de Sem Peixe - MG 

 
  

 
  

  
  
Ilmo. Sr;  
Marcio Bittar 
Senador 
Relator Geral do Orçamento 
 

 

mailto:prefeitura@sempeixe.mg.gov.br




Recurso Custeio PAB, no valor de R$400.000,11 (quatrocentos mil reais e onze centavos).





custeio PAB, no valor de R$200.000,11 (duzentos mil reais e onze centavos)



Recurso Custeio PAB, no valor de R$300.000,11 (trezentos mil reais e onze centavos).



 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                   “Urucuia no Caminho Certo ” 

Administração: 2021/2024                                                                                                                                      
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

e-mail: administracao@urucuia.mg.gov.br 

AV. AMÉRICO MARTINS, Nº 45 CENTRO   –  CEP 39.315-000   –  URUCUIA  –  MINAS GERAIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
 

CNPJ 25.223.850/0001-80 

O�cio 400/2021                                         
 
 
 

Exmo. Sr. 
Senador Márcio Bittar 
Relator Geral do Orçamento da União 
Brasília, DF 
 
 
Assunto: SOLICITAÇÃO DE RECURSO 
 
 
  Prezado Relator, Senador Bittar, 
 
  Por meio deste solicitamos junto a V.Excia. a liberação de recurso 
junto a Saúde. Em função da Pandemia tivemos muitos projetos na área 
da Saúde que foram suspensos. 
 
  Tal recurso nos ajudará a manter as metas e efetuar um 
atendimento de qualidade a nossa população. Recurso Custeio PAB, no valor 
de R$300.000,11 (trezentos mil reais e onze centavos).  

 Certos de poder contar com sua especial atenção, agradecemos.  
 
 
 

Urucuia-MG, 09 de dezembro de 2021 
 
 
 
 

RUTILIO EUGENIO CAVALCANTI FILHO 
PREFEITO MUNICIPAL 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA/MG 
 
PRAÇA SENHORA DO PATROCÍNIO, 36 – BAIRRO: LIBERDADE – CEP: 39663-000.  

 
CNPJ: 01.614.685/0001-29 

 
 

 

Veredinha, 09 de dezembro de 2021. 
 
Ofício nº : 303/2021 
Assunto : Solicitação de Recurso 
 

 
Prezado Relator, Senador Bittar, 
 

            Com meus cordiais cumprimentos, venho solicitar junto a Vossa 
Excelencia, a liberação de recursos junto a Saúde. Uma vez que, em função da 
Pandemia tivemos muitos projetos na área da Saúde que foram suspensos. 
 
              Tal recurso nos ajudará a manter a metas e efetuar um atendimento 
de qualidade a nossa população. Recurso Custeio PAB, no valor de R$350.000,11  
 
             Certo de poder contar com sua especial atenção, agradecemos. 
 

 
Atenciosamente, 

 
 
    

Edilson Nunes de Araújo 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
Excelentíssimo Senhor 
Senador Márcio Bittar 
Relator Geral do orçamento da União 
Brasília/DF. 

(trezentos e cinquenta mil reais e onze centavos).



Recurso para 
Equipamentos, no valor de R$4.000.000,11 (quatro milhões de reais e onze 
centavos).



Recurso Custeio MAC, no valor de R$100.000,11 (cem mil reais 
e onze centavos).














	Abadia dos Dourados (2)
	Abadia dos Dourados
	Água Boa
	Água Boa
	Aguanil
	Além Paraíba
	Antonio Carlos
	Antônio Carlos
	Araújos xxxx
	Aricanduva
	Barbacena
	Betim
	Bocaiúva (1)
	Bocaiúva
	Bonfim
	Borda da Mata
	Bueno Brandão (1)
	Buritizeiro
	Caiana
	Campo Belo
	Candeias
	Capim Branco
	Caraí
	Chacara
	Chapada do Norte
	Coimbra
	Conselheiro Pena
	Coqueiral
	Cordisburgo
	Cordislândia
	Coronel Pacheco
	CoronelMurta
	Couto de Magalhães de Minas
	Crisólita
	Delfim Moreira
	Desterro do Melo
	Divinópolis
	Dom Viçoso
	Ervália
	Florestal
	Florestal
	Fortuna de Minas
	Francisco Badaró
	Francisco Sá
	FronteiradosVales
	Guarará
	Guaxupé
	HELIODORA SAÚDE
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