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02/08

Neste dia estive em Belo Horizonte participando de reuniões políticas em busca de benefícios para nossa cidade. No 
1º compromisso, estive na cidade administrativa em audiência com o secretário de Estado de Turismo, Deputado 
Estadual Agostinho Patrus Filho, levado pelo Deputado Estadual Gustavo Valadares e levando comigo o Prefeito de 
Formiga com o responsável pelo turismo em nossa cidade Sr. Eduardo Batista, o empresário Paulo Alves dono do 
Furnas Park, onde solicitamos do nobre Secretário um novo olhar do Governo do Estado no potencial turístico de 
Formiga e a inclusão da cidade na rota turística divulgada pelo Governo de Minas. Mostramos nosso potencial e 
ficamos acordados para em breve fazermos uma audiência de comissão de turismo da Assembléia Legislativa nas 
dependências do Furnas Park para debatermos nosso potencial turístico, com a presença do Deputado Gustavo 
Valadares, Deputado Federal Antônio Andrade, do Secretário Agostinho Patrus Filho e do Governador, além de 
termos recebido a promessa de incentivos do Governo do Estado no turismo de Formiga. Após isso reuni com o 
Deputado Estadual Gustavo Valadares em seu gabinete onde solicitei, do mesmo providências com relação a taxa de 
incêndio, fazendo gestão junto a concessionária da Nascentes das Gerais, responsável pela rodovia MG 050, para 
que parte do valor arrecadado com o pedágio, possa cobrir os custos com a referida taxa dos municípios sede dos 
bombeiros dentro da área de atuação dela e na impossibilidade de arcar totalmente com os custos, que este seja de 
50%. Já na impossibilidade de ambos, que seja feita uma revisão na lei, para que haja o parcelamento do débito, que 
hoje não ocorre, e que os demais municípios atendidos pelas unidades sede, também passem a pagar a referida taxa. 
Também solicitei audiência com o Diretor Geral do DER em virtude do comunicado que recebi dele por ordem do 
Governador, informando os custos para asfaltamento de estradas que liga Papagaios a Albertos  8 Km no valor de 
R$10.260.000,00 e se atingir Cunhas, são Pedro e Albertos, será de R$28.250.000,00,  22 Km, para que possamos 
ser melhor informados das providencias necessárias para concretizar a obra, antigo sonho dos moradores das 
respectivas comunidades. Também solicitamos audiência com o mesmo diretor do DER para tratarmos da melhora na 
sinalização da Av. Vereador José Higino saída para Campo Belo, importante via de nossa cidade, porem perigosa 
devido ao intenso trafego de veículos, o que coloca em risco a segurança dos pedestres. Solicitei o restabelecimento 
do sinal da TV Assembléia em Formiga e cobrei maior rapidez no agendamento da audiência com o Comandante 
Geral da PMMG e com o Secretário de Estado da Defesa Social, solicitada pelo Promotor Criminal Dr. Ângelo 
Ansanelli, para tratarmos do aumento do efetivo das policias Civis e Militares. Solicitei também acompanhamento do 
Deputado junto ao chefe da Policia Civil para que seja deferido os pedidos de promoção do Dr. Ricardo Augusto de 
Bessas, Delegado de Policia Civil II para Delegado Nível Especial e de Escrivã de Policia Classe II Sra. Ednéia Rios 
Elias para Escrivã de Policia Classe III. Depois encontrei com o Deputado Federal Antônio Andrade onde solicitei 
agilidade na marcação da audiência no Rio de Janeiro com o Sr. Ricardo Teixeira Presidente da CBF para tratarmos 
de assuntos de referentes a Copa do Mundo de 2014 com reflexo em Formiga colocando nossa cidade como sub 
sede e também abrigando uma seleção e também da audiência com o Presidente de Furnas. Após isso retornei para 
Formiga. 
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02/08
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.
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Horizonte
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10/08

Neste dia estive em Belo Horizonte participando de audiências em busca de benefícios para nossa cidade.  
No 1º compromisso estive na ALMG no gabinete do Deputado Estadual Gustavo Valadares entregando-lhe a 
solicitação da diretoria do GOT Sra. Lusmarina Elias, para que o mesmo interceda junto à Secretária de Estado de 
Educação para seja autorizada a liberação da 2ª etapa da reforma da referida escola. Também solicitei que o nobre 
deputado marque uma audiência com o vice-governador do Estado Dr. Alberto Pinto Coelho para que possamos 
discutir com o governo a possibilidade do envio a ALMG de um projeto de lei tratando da criação da Superintendência 
de Ensino em Formiga. Entreguei ainda solicitação ao deputado de uma audiência com o Presidente do INDI (Instituto 
de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais) para que junto com o Prefeito Municipal, possamos cadastrar o 
município com o objetivo de recebermos alguma grande empresa interessada em instalar-se em nossa cidade, 
trazendo assim o desenvolvimento e a geração de empregos e renda. Após isso fui para a Diretoria Regional dos 
Correios em Minas Gerais encontrar-me com o seu diretor regional adjunto Sr. Messias Godoy Filho para tratar do 
reforço das minhas solicitações  e do Deputado Federal Antônio Andrade, uma vez que houve mudança na direção 
dos correios em Minas Gerais, para que o Novo residencial, Vila Nova de Formiga composto de 163 residências, 
possa contar com o serviço de entrega postal domiciliar e também que seja autorizada a liberação de 15 
computadores dentro do programa USA BEM para entidades carentes de nossa cidade. Solicitei também, que seja 
revista junto a direção Nacional da entidade, a exigência do título de utilidade Pública Federal para que entidades 
possam receber computadores, uma vez que tal exigência impede que a maioria tenha esse tipo de benefícios. Após 
isso, retornei para Formiga.  
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10/08
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.
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17/08

Neste dia estive em Belo Horizonte participando de reuniões com o objetivo de buscar benefícios para Formiga em 
companhia do vereador Zezinho Gaiola. 
No 1º compromisso estive reunido na Ceasa com membros da diretoria para apresentar o vereador que me 
acompanhava para que os pleitos dele tivessem uma atenção especial e também cobrar os meus pleitos que lá estão 
no tocante à liberação de toneladas de alimentos para entidades carentes de Formiga e ainda não foram atendidas e 
também apresentar o empresário Formiguense Sr. Herculano dono da rede de sacolão Minas Frut, que deseja abrir 
uma loja na Ceasa e para isso precisa de apoio da diretoria. Ressalto que o mesmo é um grande empregador em 
nossa cidade.
Após isso fui para a Previminas encontrar com o ex-deputado Fábio Avelar e atual Presidente da empresa para 
entregar-lhe o ofício com a relação das entidades a serem beneficiadas com as emendas do orçamento de 2010 no 
valor de R$200.000,00 (Duzentos Mil Reais).
Depois fui para ALMG encontrar com o Deputado Estadual Gustavo Valadares e apresentar o vereador para que ele 
tenha um bom atendimento na Casa. 
Na Oportunidade entreguei ao mesmo, solicitação da diretoria da E.E. Professor Rodolfo Almeida.
Após isso retornei para Formiga. 
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17/08
Motorista Paulo Rosa Campos  em viagem a Belo Horizonte conduzindo os vereadores José Aparecido Monteiro e 

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
        -   445

08:30 - 

21:58
Focus 40,00



24/08

Neste dia estive em Belo Horizonte para resolver pleitos de interesse do município. No 1º compromisso estive no 
escritório político do Deputado Federal Antônio Andrade levando o vereador José Aparecido Monteiro (Zezinho 
Gaiola) para apresentá-lo a equipe do mesmo no estado para que ali ele possa encaminhar seus pleitos de interesse 
do município. Depois ao deixá-lo com a equipe do Deputado Antônio Andrade, fui par a ALMG encontrar-me com o 
Deputado Gustavo Valadares e despachar com ele pleito da ASADEF, que deseja receber um veiculo adaptado no 
valor de R$35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais) por meio de emenda parlamentar dele e do ex-deputado Fábio Avelar. 
Também entreguei o pleito da coordenadora do IPSEMG em Formiga Sra. Dornei para que o nobre deputado 
interviesse junto a Presidência do órgão para evitar o fechamento de agência de Formiga o que acarretaria muitos 
obstáculos para mais de 8.000 pessoas de Formiga e região que dependem do IPSEMG. Após isso fui para a sede do 
IPSEMG na Cidade Administrativa acompanhado do Assessor Parlamentar do Deputado, Sr. Adão Ferreira encontrar-
me com o vice-presidente do órgão Dr. Paulo Eliziário para solicitar-lhe que não deixe a agência de Formiga fechar. O 
mesmo garantiu que isso não ocorrerá, porem será transformada em posto. Também na oportunidade levei a Sra. 
Mauriceia Pieroni Dona do Laboratório com o mesmo nome para solicitar do órgão a elevação do valor do teto para 
atendimento as pessoas que são ligadas ao IPSEMG. Após isso voltei para ALMG e depois passei no escritório do 
Deputado Federal Antônio Andrade para buscar o vereador Zezinho Gaiola e voltei para Formiga.    
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24/08
Motorista Paulo Rosa Campos  em viagem a Belo Horizonte conduzindo os vereadores  José Aparecido Monteiro e 

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.
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