
Vereador: José Aparecido Monteiro - Zezinho Gaiola

16,00   Valor Total de Diárias 600,00    
Data 

Viagem
Relatório da viagem Destino

Pedágio 

Valor

Kilom.

Total
Horário Veículo

 Diária 

Valor 

07 a 
09/12

Nestes dias estivemos em Brasília para tratarmos de diversas ações em benefícios do município de 
Formiga.
No 1º compromisso o vereador Mauro César e o vereador José Aparecido foram levados pelo 
assessor parlamentar do Deputado Federal Antônio Andrade Dr. Wilson Reis para audiência com o 
Dr. Tarcisio Gomes de Freitas, Diretor Executivo do DNIT para tratarmos dos seguintes assuntos:
- Providências junto a FCA, ANTT, AGU, CGU, a fim de que o município de Formiga deixe de ser o 
responsável pelos gastos com pessoal e manutenção das guaritas localizadas nos cruzamentos de 
via férrea no município, o que hoje totaliza R$57.695,33 mensais custeando 53 funcionários 
municipais e o pedido de ressarcimento junto a FCA ao município de Formiga; com valor em torno 
de 5 milhões de reais.  
- Correção de traçado do trevo localizado na BR 354, saída do bairro Engenho de Serra no município 
de Formiga e melhorias no km 491 da mesma BR “Curva da Morte”, uma vez que tem ocorrido 
inúmero acidentes com vítimas fatais.
- Correção de Traçado na curva antes do km 364 da BR 262 sentido Betim / Juatuba para que seja 
impedido o grande numero de acidentes com vitimas que ocorre quase que diariamente.
- Convite ao Ilustre Diretor do DNIT para visitar o município nos dias 08 e 09 de março de 2012, a 
convite de o vereador Eugênio Vilela fazer uma palestra para os alunos de todos os cursos de 
engenharia e arquitetura do UNIFOR/MG e também conhecer de perto nossas estradas, ferrovias e 
vias pluviais para futuros investimentos.
- Convite ao mesmo para ser agraciado com o título de cidadão honorário de Formiga no dia 
06/06/2012.
- Após isso fomos para o Ministério da Justiça para solicitar agilidade na publicação do titulo de 
utilidade Pública Federal para Acadêmia Águia Dourada, que tem um grande trabalho voltado para 
pratica de artes marciais com crianças carentes com um projeto chamado Caminhos da Vitória. 
- Depois voltamos para a Câmara dos Deputados no gabinete do Deputado Federal Antônio Andrade 
juntamente com os vereadores Edmar Ferreira e José Gilmar Furtado onde discutimos a conjuntura 

Brasília      4,00 490
10:30 - 
20:20

Focus 600,00

07/12

Motorista Paulo Rosa Campos em viagem a Confins até o Aeroporto Internacional Tancredo 

Neves conduzindo os vereadores José Gilmar Furtado, José Aparecido Monteiro, Edmar Ferreira e 

Mauro César Alves de Sousa onde os mesmos seguirão  em viagem aérea para Brasília.

Belo 

Horizonte
        -   490

10:30 - 

20:20
Focus 20,00

09/12 RETORNO Brasília      4,00 509
07:50 - 
19:22

Focus

Valor Total de Pedágios



09/12

Motorista Paulo Rosa Campos em viagem a Confins até o Aeroporto Internacional Tancredo 

Neves buscar os vereadores  José Gilmar Furtado, José Aparecido Monteiro, Edmar Ferreira e 

Mauro César Alves de Sousa que retornam de Brasilia. 

Belo 

Horizonte
        -   509

07:50 - 

19:22
Focus 20,00

16/12

Viagem a Itaúna até a Câmara Municipal da Assessora Parlamentar Janaina Arantes de Faria a 

pedido do vereador José Aparecido Monteiro, para tratar de assuntos de interesse organizacional do 

município.

Itaúna     8,00 262
07:45 - 

13:51
Fiesta            -   


