Vereador: Juarez Eufrásio de Carvalho
Valor Total de Pedágios
Data Viagem

Relatório da viagem

Destino

09/10

Estive em Belo Horizonte neste dia, acompanhado do vereador Piruca, para
cumprir com dois compromissos. Fui em primeiro lugar à uma reunião na CEMIG,
para solicitar do diretor Djalma Bastos, recursos provenientes desta instituição,
para a Escola Municipal de Música Eunésimo Lima - EMMEL. Ficou acordado que
Belo Horizonte
enviaremos ofício e um projeto, com possibilidades de atendimento para o ano de
2015, já que neste ano já foram encerradas as liberações de projetos. Finalizando
estive no Gabinete do Deputado Antônio Lerin, juntamente com o vereador
Piruca, tratando de assuntos pertinentes ao Município.

09/10

Motorista, Paulo Márcio Monteiro Teixeira em viagem a Belo Horizonte
conduzindo os vereadores, Josino Bernardes de Castro Neto, Evandro
Donizeth da Cunha e Juarez E. de Carvalho no gabinete do Deputado
Estadual Antônio Lerin, para tratar de assuntos de interesse
organizacional do município.

Belo Horizonte

22/10

Viajei a Belo Horizonte, na cia do vereador Josino Bernardes de Castro , para
cumprir com dois compromissos agendados anteriormente. inicialmente fomos à
Cidade Administrativa, na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e
política Urbana - SEDRU, intervindo junto ao Diretor, a liberação para a
perfuração de poços artesianos para o nosso município, conforme declaração e
formulário do sitema de gestão de convênios, já aprovado. Em seguida, fomos a
Cemig, levar projeto solicitando a parceria desta instiuição, o qual contempla
melhoramentos para a Emmel. Em anexo, cópia dos ofícios protocolados.
Terminados os compromissos, voltamos a Formiga.

Belo Horizonte

22/10

Motorista, Paulo Márcio Monteiro Teixeira em viagem a Belo Horizonte
conduzindo os vereadores Juarez E. de Carvalho juntamente com o
vereador Josino Bernardes de Castro Neto até a Cidade Administrativa
na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Politica Urbana SEDRU e também na CEMIG levar projeto solicitando parceria para a
EMMEL, conforme cópia dos oficios protocolados em anexo.

Belo Horizonte

15,67

Valor Total de Diárias

Pedágio Valor

Kilom.
Total

6,27

427

-

9,40

-

Horário

420,00

Veículo

Diária Valor

06:12 17:39

Focus

140,00

427

06:12 17:39

Focus

31,67

447

06:12 18:00

Focus

140,00

447

06:12 18:00

Focus

47,50

28/10

Convidado a participar da reunião da ALAGO, estive em Boa Esperança para
ouvir e contribuir com questões que são pertinenetes a toda região lindeira: " A
Crise da Falta de Água" e, também participar do seminário de pisicultura. Tive a
oportunidade de usar a tribuna, levando sugestões para que juntos possamos
construir possibilidades e alternativas ambientais para a recuperação das
nascente dos rios e o gasto consciente das Águas. Com a presença de prefeitos
de várias cidades e, autoridades no assunto, foi discutida a questão financeita
dos municípios, que de maneira geral estão com dificuldades para manter em dia
seus compromissos. Encerrou-se com um almoço de confraternização e, em
seguida voltamos a Formiga. Em anexo, o convite e folder do evento.

Boa Esperança

-

227

06:38 15:17

Focus

140,00

28/10

Motorista, Paulo Márcio Monteiro Teixeira em viagem a Boa Esperança
conduzindo o vereador Juarez Eufrásio de Carvalho participar de reunião
Boa Esperança
da ALAGO, para tratar de assuntos de interesse organizacional do
município.

-

227

06:38 15:17

Focus

95,00

