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21 a 24/05

Neste dia, estivemos eu o Vereador Mauro César e o Vereador José Aparecido Monteiro para reunirmos com diversas 
autoridades em busca de vários benefícios para Formiga, dentre eles: - Audiência com o Ministro da Agricultura para 
solicitar a criação de uma Unidade Regional em Formiga da CEASA e CONAB , liberação de recursos para aquisição de 
maquinários pesados para Secretaria de Obras do município de Formiga sendo: 4 máquinas patrol motoniveladora , 2 
caminhões pipa , 4 máquinas pá carregadeiras , 3 máquinas retroescavadeiras .
Intercessão junto o ANAC e SETOP e ao Ministro da Aviação Civil objetivando a desinterdição do aeroporto de Formiga 
e junto ao governo mineiro visando construção de um aeroporto regional na região do lago de furnas. Liberação de 150 
mil para aquisição de um trator e implementos agrícolas para comunidade de Cunhas e São Pedro. Liberação de 100 
mil para construção de uma passarela ligando os bairros Ramiro Batista e José Honorato de Castro. - Audiência com o 
Senador Aécio Neves e equipe para solicitar empenho junto ao governo de Minas para criação em Formiga de uma 
unidade regional do Hemominas e implantação do Programa Olho Vivo para melhorar a segurança pública em formiga. - 
Audiência com o Dr. Tarcisio Gomes de Freitas diretor executivo do DNIT para solicitar agilidade na correção de traçado 
do trevo do Engenho de Serra , construção do trevo de acesso ao aterro sanitário e melhorias na curva da morte ambos 
na BR 354. Já a mureta de ponte do Chaparal foi reconstruída em atenção ao nosso pedido. - Audiência com o 
Deputado Federal Lincoln Portela ligado ao Vereador Pastor Manoel Messias para que o mesmo solicitasse recursos e 
melhorias para o município , dentre eles recuperação de obra do CEFET na Vargem Grande . - Audiência com o ex-
Vereador formiguense Antônio Fernandes Costa,funcionário da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara 
dos Deputados para solicitar do mesmo interceder junto a direção do PSC a liberação de 400 mil reais de emenda 
parlamentar para aquisição de 01 ônibus de 50 lugares para transporte e atletas e grupos artísticos do município de 
Formiga. - Audiência com o chefe do gabinete e Assessor do Senador Clésio Andrade para tratarmos dos seguintes 
assuntos: Intercessão do Senador junto o ANAC , SETOP e Ministério da Aviação Civil objetivando a desinterdição do 
aeroporto de Formiga e junto ao governo mineiro visando a construção de um aeroporto regional na região do lago de 
furnas. Apoio aos projetos que tramitam no Congresso Nacional e que beneficiam a industrias Têxteis formiguense. 
Intercessão junto ao Mistério das Comissões para que as operadoras de telefonia celular instalem antenas de captação 
de telefone celular em 25 comunidades rurais do município de Formiga e também a implantação do Programa de 
inclusão Digital com internet gratuita no município de Formiga. Liberação de recursos para aquisição de maquinários 
pesados para secretaria de obras de Formiga sendo: 4 máquinas patrol motoniveladoras , 2 caminhões pipas , 4 
máquinas pá carregadeiras , 3 máquinas retroescavadeiras. Intercessão junto ao diretor do DNIT visando melhorias 
urgentes na BR 354 entre Arcos e Formiga. Intercessão junto a Secretaria Nacional de Assistência Social , do Ministério 
de Desenvolvimento Social e Combate a Fome , objetivando agilização na expedição de certificado para a entidade 
Núcleo Espírita Irmão José de Formiga. R$ 400 mil de emenda para aquisição de ônibus para transporte de atletas e 
grupos artísticos do município de Formiga. Autorização pela Confederação Nacional de Transporte de cursos 
profissionalizantes para o município de Formiga. - Na oportunidade estiveram com a gente em Brasília nestes vários 
compromissos , o Vereador Ailson Costa de Pimenta e Clinton Rocha de Brasilandia de Minas.
Todas as autoridades que reunimos se esforçarão para atender os diversos pleitos. 
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21/05

Motorista Paulo Rosa Campos  em viagem a Confins conduzindo os  vereadores 
Mauro César Alves de Sousa, José Aparecido Monteiro e Manoel Messias Da Silva 
que seguirao em viagem até Brasilia  para participarem de audiências nos 
Gabinetes dos Senadores Aécio Neves, Clésio de Andrade, no gabinete do 
Ministro da Agricultura Antônio Andrade e no gabinete do Deputado Federal 
Lincoln Portela. 
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21 a 24/05 RETORNO Brasília 5,46 491
12:00 - 
22:15

Focus 0,00

24/05
Motorista Paulo Rosa Campos  em viagem a a Confins buscar os  vereadores 
Mauro César Alves de Sousa, José Aparecido Monteiro e Manoel Messias Da Silva 
que retornam da viagem a Brasilia.
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