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18/10

Neste dia, estive em Belo Horizonte participando de audiências em busca de benefícios para o município de 
Formiga. Na primeira delas, estive no escritório político do Deputado Federal Antônio Andrade reunido com sua 
equipe para tratar de assuntos relacionados à Secretaria de Estado da Saúde. Na segunda audiência, estive 
reunido com o Deputado Estadual Gustavo Valadares em seu gabinete para solicitar-lhe empenho na liberação 
de emendas parlamentares no valor R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), de autoria do Ex-Deputado Estadual 
Fábio Avelar, emendas essas que, conforme compromisso do Governo de Minas, serão pagas após o período 
eleitoral. As emendas são as seguintes: R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para aquisição de veículo para a APAE, 
R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para aquisição de veículo para o PATRONATO SÃO LUIZ, R$ 35.000,00 (trinta e 
cinco mil reais) para aquisição de veículo para ASADEF e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para aquisição de 
materiais esportivos para a ACADEMIA ÁGUIA DOURADA. Também solicitei do Deputado Estadual Gustavo 
Valadares o empenho visando a liberação de 14 (quatorze) mata-burros junto à SETOP.
Na referida viagem, foi em minha companhia o suplente de Vereador do PSC, Sr. Flávio Couto, que obteve 618 (seiscentos e dezoito) votos na última eleição, para que o mesmo pudesse conhecer a equipe do Deputado Federal Antônio Andrade e também o Deputado Estadual Gustavo Valadares e sua equipe. Após os compromissos relatados, retornei para Formiga,
=

Belo 
Horizonte    16,40 443 07:30 - 

19:35 Focus 140,00
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Motorista Paulo Rosa Campos em viagem a Belo Horizonte conduzindo o vereador 
Mauro César Alves de Sousa até a Assembléia Legislativa no gabinete do Deputado 
Estadual Gustavo Valadares, para tratar de assuntos de interesse organizacional do 
município.

Belo 
Horizonte         -   443 07:30 - 

19:35 Focus 95,00
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Neste dia, estive em Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse do município de Formiga.No primeiro 
deles, estive no escritório político do Deputado Federal Antônio Andrade reunido com ele e sua equipe para tratar 
de assuntos do interesse de Formiga, cujo atendimento se dá no Estado e também em âmbito federal. Na 
ocasião também solicitei emendas parlamentares para obras em Formiga.
Depois fui para o Gabinete do Deputado Estadual Gustavo Valadares para despachar com ele solicitação de 
emenda parlamentar no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para aquisição e implantação de academias de 
ginástica ao ar livre para os bairros Nossa Senhora de Lourdes, Rosa Mística, Ouro Verde, Ouro Branco, Jardim 
Montanhês, José Honorato de Castro e Ramiro Batista. Na referida viagem, foi em minha companhia o Prefeito 
eleito do município de Córrego Fundo, Sr. João Vaz-PMDB, que também é parceiro político tanto do Deputado 
Estadual Gustavo Valadares quanto do Deputado Federal Antônio Andrade, sendo que ele também foi solicitar 
emendas para obras para aquele município. Após os compromissos relatados, retornei para Formiga,
=

Belo 
Horizonte    16,40 414 08:00 - 

19:25 Focus 140,00
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25/10
Motorista Paulo Rosa Campos em viagem a Belo Horizonte conduzindo o vereador Mauro 
César Alves de Sousa até a Assembléia Legislativa no gabinete do Deputado Estadual 
Gustavo Valadares, para tratar de assuntos de interesse organizacional do município.

Belo 
Horizonte          -   414 08:00 - 

19:25 Focus 95,00
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Neste dia, estive em Belo Horizonte para vários compromissos políticos em busca de benefícios para Formiga. 
No primeiro deles, passei no escritório político do Deputado Federal Antônio Andrade para tratar com sua equipe 
de vários assuntos de interesse do município de Formiga, nos quais solicitei a intercessão do Deputado junto a 
várias Secretarias e órgãos do estado, sendo que tais assuntos ainda não foram resolvidos. No segundo 
compromisso, fui para o gabinete do Deputado Estadual Gustavo Valadares e reuni com ele e sua equipe para 
solicitar que interceda junto ao Secretário de Estado de Saúde, com o objetivo de ser agilizada a liberação da 
documentação referente à emenda parlamentar do Deputado Federal Antônio Andrade, no valor de R$ 
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para aquisição de 6 (seis) veículos para atendimento a diversos postos 
de saúde em Formiga. Cobrei também a agilização dos demais pleitos que lá estão e ainda não foram 
resolvidos.
No terceiro compromisso, estive na Conab reunido com a Dra. Cleide Edwirges, Superintendente Regional do 
referido órgão, e solicitei apoio da mesma nos programas alimentares e de agricultura familiar para Formiga. No quarto compromisso, fui à Previminas fazer uma visita ao Presidente do órgão, o Ex-Deputado Estadual Fábio Avelar, para solicitar do mesmo, juntamente com o Deputado Gustavo Valadares, pressão junto ao Governo de Minas visando o pagamento dos R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) de emendas parlamentares para ASADEF, APAE, PATRONATO SÃO LUIZ E ACADEMIA ÁGUIA DOURADA. Na oportunidade, foi em minha companhia o Vereador eleito de Pimenta, Sr. Aílson-DEM, a fim de que ele possa estreitar os laços com o Deputado Estadual Gustavo Valadares e o Deputado Federal Antônio Andrade, a fim de que os referidos parlamentares também possam prestar auxílio político ao Sr. Aílson, uma vez que ambos os deputados já obtiveram votos no município de Pimenta. Após os compromissos relatados, retornei para Formiga,
=

Belo 
Horizonte    16,00 402 07:30 - 

21:10 Focus 140,00
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Motorista Paulo Rosa Campos em viagem a Belo Horizonte conduzindo o vereador 
Mauro César Alves de Sousa até a Assembléia Legislativa no gabinete do Deputado 
Estadual Gustavo Valadares, para tratar de assuntos de interesse organizacional do 
município.

Belo 
Horizonte         -   402 07:30 - 

21:10 Focus 95,00




