
Vereador: José Aparecido Monteiro - Zezinho Gaiola

16,00   Valor Total de Diárias 600,00    
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28 a 
30/09

Nestes dias estive em Brasília juntamente com o vereador Mauro César para tratar de assuntos de interesse do 
município de Formiga. No 1º compromisso, estivemos na Câmara dos Deputados no gabinete do Dep. Fed. Antônio 
Andrade reunidos com ele para solicitar-lhe empenho junto ao DNIT para que seja refeito o trevo localizado na BR 354, 
saída do bairro Engenho de Serra, uma vez que na atual configuração os veículos de passeio e principalmente os 
pesados e de carga correm o risco de ao terminar a curvatura do trevo, caírem da ponte logo a seguir que por sinal é 
muito estreita. Ocorreu há pouco tempo a queda de uma carreta com óleo diesel que alem de matar o motorista, 
contaminou a água do Rio Formiga que ali corre e é responsável por abastecer nossa cidade de quase 70.000 
habitantes. Se for um produto muito tóxico ou ácido, comprometerá por completo o abastecimento, causando assim um 
enorme colapso na população. Solicitamos intervenção no sentido de que também seja colocado monitoramento de 
trafego, radar e ranhura nas 2 vias da BR e que a mesma providência, seja tomada no KM 491 da mesma BR chamada 
“curva da morte”. Também solicitei do nobre Deputado intervenção junto a Câmara de Comércio Exterior no sentido de 
que seja feita uma taxação do jeans e similares da China, uma vez que conforme solicitação e relato do empresariado 
Formiguense, a cidade que possui mais de 300 fábricas de costura no ramo de confecção e facção gerando mais de 
7.000 empregos diretos e costurando para grandes grifes nacionais. A concorrência desleal do jeans chinês com o 
brasileiro e a alta carga tributária, tem sido fatores de desigualdade, terminando no fechamento de fábricas e varias 
demissões. De posse das solicitações o nobre parlamentar solicitou que seu assessor parlamentar Sr. Wilson Reis nos 
acompanhasse nos órgãos solicitados para as audiências afins. Na 1ª audiência fomos ao DNIT encontrar com seu 
Diretor Executivo Dr. Tarcisio Gomes de Freitas onde expressamos toda a situação da BR 354 e obtivemos dele o 
compromisso de promover as mudanças necessárias inclusive o mesmo comprometeu-se a visitar o município em breve 
em companhia do Dep. Fed. Antônio Andrade. Na 2ª audiência fomos ao Minist. do Desenv., Ind. e Com., tratar do tema 
da concorrência desleal do jeans chinês em relação ao brasileiro. Fomos recebidos pela Dra. Talita Saito coordenadora 
Geral das Indústrias Intensivas em Mão de obra do Ministério e pelo Sr. Neuri Luiz Mantovani assessor parlamentar do 
ministro, onde também expressamos a situação e cobramos providencias imediatas para não mais sacrificar o 
empresário brasileiro deste setor. Recebemos deles a notícia de que o Governo Federal já esta analisando o caso por 
meio de investigação e tão logo o mesmo seja concluída medidas de proteção ao Empresariado Nacional serão 
adotadas inclusive já existe uma redução de carga tributária desonerando a folha de pagamento para os empresários 
desta área. Após isso fomos ao Ministério da Justiça acompanhar o andamento da publicação da lei de utilidade Pública 
Federal da Acadêmia Águia Dourada entidade de Jiu Jitsu que faz um bonito trabalho social dando oportunidade para 
mais de 400 jovens crianças carentes da periferia da cidade de forma gratuita aprender a arte marcial, dando ki mono e 
tatame. Depois fui ao senado Federal no gabinete do Senador Aécio Neves fazer uma visita de cortesia ao seu assessor 
Dr. Ricardo Cypriano e passei no plenário do mesmo. Após isso voltei para a Câmara dos Deputados no gabinete do 
Deputado Antônio Andrade e retornamos para Formiga.

Brasília      8,00 496
13:20 - 
21:15

Focus     600,00 

Valor Total de Pedágios



28 a 
30/09

RETORNO Brasília      8,00 515
09:30 - 
21:00

Focus             -   

28/09

Motorista Paulo Rosa Campos em viagem a Confins conduzindo os vereadores Mauro César Alves 

de Sousa e José Aparecido Monteiro até o aeroporto internacional Tancredo Neves, onde os mesmos 

seguirão de viagem até brasília.  

Belo 

Horizonte
        -   486

13:20 - 

21:15
Focus 40,00

30/09

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

para buscar os vereadores José Aparecido Monteiro e Mauro César Alves de Sousa que retornam de 

Brasília.

Belo 

Horizonte
        -   515

09:30 - 

21:00
Focus 40,00


