
 

 

 

 

Nota Oficial de Repúdio 

 

A Secretaria de Governo da Prefeitura Municipal de Extrema, M.G., vem a público manifestar total REPÚDIO 

a matéria jornalística publicada em periódico propagandístico Jornal de Bragança e Região, Ano 6, nº 109, 

Região Bragantina e Sul de Minas – 22 de julho de 2020, CNPJ/MF nº 21.260.422/0001-76, cujo título é 

Prefeito de Extrema, sobrinho e servidores são denunciados pelo MP e viram réus. 

Primeiramente é preciso esclarecer que para a Justiça, uma pessoa somente é considerada como ré quando 

o Juiz recebe fundamentadamente a ação, o que não ocorreu. Portanto, a notícia tal qual divulgada no 

referido jornal é fakenews, já que, até o dia 24.07.2020, não houve decisão judicial quanto ao recebimento 

da Ação. Assim, é mentiroso e é errado dizer-se nessa data dos envolvidos na condição de réus, que não 

são. 

Segundo, a Prefeitura de Extrema atendeu a todas as solicitações feitas pela Promotoria de Justiça Local, 

tendo enviado todos os documentos solicitados, o que integrou mais de mil páginas de prestação de contas, 

as quais, inequivocamente, demonstram a assertividade das ações perpetradas pelo Governo Municipal 

desde 2017; o atendimento de todos os procedimentos legais quanto a realização de licitação, modalidade, 

publicação, parecer jurídico, orçamento de preço estimativo, execução do contrato e prestação de serviços. 

Todas essas etapas foram devidamente cumpridas. No entanto, divergindo de entendimentos anteriores 

da lavra de mesma origem local, a promotoria optou por arquivar ação similar contra a contratação da 

Empresa Extremamedic pertencente ao ex-Prefeito Luiz Carlos Bergamin e família em ocasião exata que o 

Prefeito de Extrema era o próprio Bergamin. 

Ademais, cabe salientar que os procedimentos de gestão implementadas pela empresa GR no ano de 2017 

somados aos esforços da Administração Municipal foram os responsáveis pela grande alavancagem 

administrativa neste período, trazendo inúmeras melhorias através das metodologias de gestão 

implantadas em todas as secretarias e contribuindo para os resultados positivos obtidos pelo Município até 

o presente momento. 

Por fim e não menos importante gostaríamos de manifestar por esta via, publicamente, nossa absoluta 

confiança na honestidade e competência de todos os envolvidos, sobretudo em relação aos servidores 

envolvidos nessa Ação. São pessoas honestas, pessoas de família, que não possuem intenções políticas e 

infelizmente correm o risco de se tornarem parte de um processo cuja única participação deles se deu em 

função do trabalho honesto que desenvolvem na condição de servidores públicos municipais. 

 

 



 

 

 

 

Os advogados das partes já estão à frente do caso tomando todas as providências cabíveis e necessárias 

para o fim de restabelecer a ordem, correção das fakenews e acima de tudo resguardar a imagem e honra 

das pessoas citadas. 

Extrema, 24.07.2020 

 


