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No dia 05/03, os vereadores Moacir Ribeiro da Silva, Mauro César A. de Sousa e Rosimeire Ribeiro de Mendonça, fizeram uma visita ao CEASA/MG, onde

foram recebidos pelo chefe do gabinete da Presidência Dr. Luiz Otávio I.de Freitas, que na ocasião representou o Presidente Dr. João Alberto, para tratar de

assuntos de interesse do município. Na visita, discutiram questões de como a CEASA/MG pode facilitar a liberação de alimentos, frutas e verduras, para

entidades formiguenses cadastradas no programa Prodal-Banco de Alimentos Administrado pela mesma, programa este que é voltado p/ entidades carentes

do Estado e para incluir novas entidades. Depois, seguiram ao escritório político do Dep. Federal Antônio Andrade para verificar com os funcionários deste, o

andamento de nossos pleitos junto ao Deputado, nas diversas esferas dos poderes estadual e federal. 

Belo 

Horizonte
        4,40 436

09:00 - 

18:30
Focus      120,00 

Viajaram, os vereadores Mauro César Alves de Sousa PMDB, Rosimeire Ribeiro de Mendonça e Moacir Ribeiro da Silva, para Belo Horizonte onde

encontraram com o Deputado Federal Antônio Andrade e com o Deputado Estadual Fábio Avelar, para tratar de assuntos de melhorias para o município de

Formiga. No encontro com o Deputado Federal Antônio Andrade entregaram toda a documentação completa do Vila Esporte Clube para que o mesmo

encaminhasse junto com o Dep. Estadual Fábio Avelar ao Secretário de Estado de Esportes para que seja providenciado todo o preparo p/ assinatura do

convênio no dia 02/04/09 em Belo Horizonte no gabinete do Séc. de Estado de Esportes liberando R$70.000,00 (Setenta mil reais), para a construção do novo

vestiário do Vila. Também solicitaram em atendimento ao pedido do prefeito Municipal de Formiga, R$250.000,00 (Duzentos e cinqüenta mil reais) em

emendas para aquisição de um ônibus para transporte de atletas e do pessoal da cultura em Formiga, R$300.000,00 (trezentos mil reais) para construção do

Posto de saúde do Engenho de Serra atendendo a uma reivindicação da vereadora Meirinha e R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), para calçamento da Rua São João e adjacências no Engenho de Serra.                                                              

Em atendimento ao pedido da Secretaria Municipal de Saúde solicitaram empenho do Nobre Deputado junto aos seus pares para que a EC/29 seja aprovada,

trazendo mais recursos p/ saúde. Com o Deputado Estadual Fábio Avelar, solicitaram ao mesmo que em conjunto com o Deputado Federal Antônio Andrade

marque em atenção ao pedido de AMAFURNAS, audiência com o Presidente da Cemig e com o diretor de distribuição e transmissão p/ que o pessoal ligado

ao lago de Furnas não tenha mais problemas e prejuízos com as constantes apagões em dias de pico. Solicitaram também do mesmo um projeto de lei que

não penalize o policial militar e civil quando em ação nos veículos, os mesmos sofram avarias. Nada mais a tratar vieram embora para Formiga com a palavra

de empenho de ambos os Deputados em procurar atender as demandas a eles solicitadas.                                                                                                                                                                            

Entre os dias 24/03/09 e 27/03/09 estiveram os vereadores Rosimeire Ribeiro de Mendonça PMDB, Mauro César Alves de Sousa e Moacir Ribeiro da Silva

ambos do PMDB, em Brasília para tratar junto com Deputado Federal Antônio Andrade PMDB de assuntos de interesse do município de Formiga. Com o

Deputado Federal Antônio Andrade, entregamos o pleito de todos os diretores, diretoras e inspetores de ensino das escolas estaduais de Formiga que

cansados de serem humilhados pela Dra. Lázara Idalina de Pádua, Superintendente de Ensino de Passos, pedem ao nobre deputado que interceda junto a

Secretária de Estado de Educação e junto ao Governador Aécio Neves para que seja marcada uma audiência e que o mesmo acompanhe todos na audiência

para que Formiga possa sediar sua Superintendência de Ensino. Com ele também trataram da solicitação da AMAFURNAS para que ele interceda junto ao

Ministro das Comunicações Senador Hélio Costa – PMDB, a fim de que todo o balneário possa contar com o serviço de telefonia fixa beneficiando mais de

3.000 pessoas. Falaram ainda sobre os pleitos que estão em andamento e sobre as emendas parlamentares que serão liberadas para Formiga, recursos estes da ordem de mais de R$1.000.000,00 (Hum milhão de reais), 

que através dos vereadores do PMDB, será destinado ao município para saúde e infra-estrutura urbana e agricultura. Solicitaram também R$200.000,00

(Duzentos mil reais), através da vereadora Rosimeire Ribeiro de Mendonça para Santa Casa de Caridade, atendendo pleito do provedor Geraldo Couto. No

Ministério das Comunicações, foram recebidos pela assessora especial do Ministro Dra. Sônia Cristina a qual entregamos uma moção de congratulação ao

bom trabalho do Ministro frente ao Ministério e solicitamos R$600.000,00 (Seiscentos mil reais) em emendas parlamentares do mesmo, para infra-estrutura

urbana, uma vez que o mesmo é Senador da República. Após isso foram recebidos pelo Presidente da Câmara dos Deputados e do PMDB, Deputado Federal

Michel Temer para uma visita de cortesia na sala da Presidência da casa e também pelo Dr. Sandro Salazar Diretor de núcleos do PMDB na sala da

Presidência do Partido. Depois foram recebidos pelo Dr. Jones Alexandre Martins, chefe de gabinete do Secretário de Atenção a Saúde do Ministério da Saúde

também do PMDB. Ressaltaram que este setor do Ministério detém 70% do orçamento da pasta e acordamos com ele a liberação de benefícios 

para o município como NASF, SAMU, UTI MOVEL e demais ações que o município necessitar, inclusive ele aguarda a visita do Prefeito Aluisio Veloso com o

assessor do Deputado Antônio Andrade para fechar questão sobre nossos pleitos. Participaram também junto com Deputado Federal Antônio Andrade de uma

audiência na Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados, com o Presidente da Petrobrás Dr. Sérgio Gabrielli, onde o mesmo expôs

os planos da empresa para 2009/2013, uma vez que o Deputado Antônio Andrade é membro desta comissão. Também estiveram com o ele na Comissão de

Agricultura, foram mencionados a presença constada em ata nas duas comissões. Após todas as audiências retoram a Belo Horizonte e em seguida a

Formiga.  
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