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27,32   Valor Total de Diárias 1.080,00  
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Kilom.
Total Horário Veículo  Diária Valor 

06 a 
09/11

Nestes dias, estive em Brasília/DF reunido com o Deputado Federal Antônio Andrade e diversas autoridades 
para tratar de vários benefícios para o município de Formiga, dentre eles:
 - intercessão junto ao Ministério de Saúde, objetivando a implantação da Ouvidoria do SUS em Formiga;
 - intercessão junto ao Presidente da Confederação Nacional do Transporte, Senador Clésio Andrade-PMDB, 
objetivando a promoção, no município de Formiga, dos cursos profissionalizantes ofertados por aquela 
instituição;
 - intercessão junto à direção do SESI, SENAI e SENAC, objetivando a promoção, no município de Formiga, de 
vários cursos profissionalizantes, dentre eles: camareira, garçom, recepcionista, carpinteiro, cozinheiro, 
mecânico industrial, torneiro mecânico, soldador, eletricista, bombeiro hidráulico e outros;
 - destinação de emenda parlamentar objetivando a construção de caixas d’água de 500 (quinhentos) mil litros 
em bairros diversos, nos quais a falta de água é constante, dentre eles: Nossa Senhora de Lourdes, Rosa 
Mística, Ouro Verde, Ouro Branco, Jardim Montanhês, Santo Antônio, Novo Santo Antônio, Santa Tereza, Ouro 
Negro, Maringá, Souza e Silva, Mangabeiras e Santa Cruz;
 - destinação de emenda parlamentar no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), objetivando a aquisição de 1 (um) ônibus de 50 (cinquenta) lugares, para transporte de atletas e grupos artísticos do município de Formiga 
- reforço na solicitação da construção do aeroporto regional na região do Lago de Furnas em Formiga, visando melhorar o potencial turístico de Formiga e região;
 - intercessão junto ao Diretor Regional dos Correios em Minas Gerais, objetivando autorização para a entrega postal domiciliar na comunidade dos Batatas (zona Rural do município de Formiga);
 - intercessão junto ao Reitor do IFMG – Instituto Federal de Minas Gerais e ao Ministro da Educação, objetivando a implantação dos cursos de Técnico em Mineração e Geologia no campus do IFMG de Formiga, uma vez que em nossa região encontra-se a maior bolsa de calcário do mundo, além de várias reservas de minério de ferro. Outra justificativa para o referido pleito é que em nossa região operam mais de 200 (duzentas) minerações de pequeno, médio e grande porte, de modo que há grande carência de profissionais para atuar nesta área;
 - reforço na solicitação junto ao DNIT de providências urgentes na BR 354, sobretudo no trevo localizado na saída do bairro Engenho de Serra e no km 491 da mesma BR, chamado de “curva da morte”;
 - reforço na solicitação junto ao DNIT quanto à construção, dentro do programa CREMA, de um trevo de acesso ao aterro sanitário de Formiga, localizado na altura do KM 511 da BR 354;
 - solicitação de material esportivo para diversos times de Formiga;
 - intercessão junto às direções da Eletrobrás Furnas e Ferrovia Centro Atlântica, objetivando saber se estas empresas possuem recursos destinados para reformas de igrejas;
 - intercessão junto ao Senador Aécio Neves, objetivando a destinação de emenda parlamentar no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para aquisição de 1 (um) ônibus de 50 (cinquenta) lugares para transporte de atletas e grupos artísticos de Formiga e visando também atuação junto à Secretaria de Estado de Educação, objetivando a liberação de recursos para reforma da Escola Estadual Professor Tonico Leite, em atenção ao pedido da Diretora Lusmarina de Almeida;
 - reunião com o Secretário Adjunto de Estado de Governo, Dr. Leonardo Belo Couto, para tratar da liberação de emenda parlamentar no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), oriunda do Ex Deputado Estadual Fábio Avelar e destinada às seguintes entidades: APAE, ASADEF, PATRONATO SÃO LUIZ E ACADEMIA ÁGUIA DOURADA;
 - reunião com os Senhores Paulo César Rodrigues da Costa e  Jairo Luis (proprietário das Confecções Hayann), para tratar de medidas junto à Câmara dos Deputados e ao Governo Federal, que visem proteger a indústria de confecções e facções, uma vez que os referidos senhores são, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente do SINDVESF-Sindicato das Indústrias do Vestuário de Formiga;
 - reunião com os Senhores Paulo Márcio Faria e Dênis de Oliveira, Diretores do Grupo AD Pneus, visando, junto ao BNDES, o apoio para expansão do referido grupo, que muito contribui para o desenvolvimento de Formiga;
Já em Belo Horizonte/MG, no retorno da viagem à capital federal, estive em reunião com a equipe do Deputado Estadual Gustavo Valadares, para solicitar empenho em diversos pleitos junto a diversos órgãos do estado que ainda não foram solucionados. 
Após os compromissos relatados, retornei para Formiga.

Brasília      5,46 474 12:30 - 
20:40 Focus 940,00

06/11
Motorista Paulo Rosa Campos em viagem a Belo Horizonte, Confins, conduzindo os 
vereadores Mauro César Alves de Sousa, José Gilmar Furtado e Edmar Ferreira que 
seguiram em viagem a Brasília. 

Belo 
Horizonte         -   474 12:30 - 

20:40 Focus 31,66

Valor Total de Pedágios



06 a 
09/11 RETORNO Brasília      5,46 505 07:30 - 

22:20 Fiesta 0,00

09/11
Motorista Paulo Rosa Campos em viagem a Belo Horizonte, Confins, conduzindo os 
vereadores Mauro César Alves de Sousa, José Gilmar Furtado e Edmar Ferreira que 
seguiram em viagem a Brasília. 

Belo 
Horizonte         -   505 07:30 - 

22:20 Fiesta 31,66

21/11

Neste dia, estive em Belo Horizonte para tratar de vários assuntos de interesse do município de Formiga.
No primeiro compromisso, estive no escritório político do Deputado Federal Antônio Andrade para tratar com sua 
equipe sobre vários pleitos 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, estive no gabinete do Deputado Estadual Gustavo Valadares e reuni com ele e sua 
equipe para solicitar sua atuação junto à Secretaria de Estado de Esportes, objetivando a liberação de emenda 
parlamentar visando a implantação de Academias de Ginástica ao Ar Livre para os bairros Santo Antônio e Novo 
Santo Antônio, em atenção ao pedido do presidente da associação de bairro daquelas localidades. Após os 
compromissos relatados, retornei para Formiga.

Belo 
Horizonte    16,40 419 07:00 - 

18:45 Focus 140,00

21/11

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         -   419 07:00 - 

18:45 Focus 95,00




