
Vereador: Mauro César Alves de Sousa

64,00   Valor Total de Diárias 1.360,00 
Data 

Viagem
Relatório da viagem Destino

Pedágio 

Valor

Kilom.

Total
Horário Veículo  Diária Valor 

09/02

Neste dia Estive em Belo Horizonte para participar de audiências em busca de benefícios para Formiga. No 
primeiro compromisso estive no escritório político do Deputado Federal Antônio Andrade reunido com sua equipe 
para solicitar empenho em diversos pleitos já enviados anteriormente ao gabinete e que ainda não foram 
solucionados junto aos demais órgãos de governo. Depois fui para o gabinete do Deputado Estadual Gustavo 
Valadares encontrar-me com sua equipe e fazer o mesmo que fiz no compromisso anterior. Após isso fui para a 
cidade Administrativa no gabinete do Secretário Adjunto de Estado de Governo, Dr. Leonardo Couto, tratar com 
ele a agilização no pagamento dos convênios 417/2011, 419/2011, 421/2011 e 311/2011 referentes a liberação de 
recursos da ordem de R$110.000,00 (Cento e Dez Mil Reais) para as Associações APAE, ASADEF, PATRONATO 
e ACADEMIA AGUIA DOURADA. Encerrada a reunião, retornei para Formiga.      

Belo 
Horizonte

   16,00 455
08:00 - 
21:40

Focus      140,00 

09/02

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
        -   455

08:00 - 

21:40
Focus       95,00 

Neste dia estive em Belo Horizonte para participar de audiências com autoridades em busca de benefícios para 
Formiga. No 1º compromisso estive na Assembléia Legislativa reunido com o Deputado Estadual Gustavo 
Valadares e solicitei dele empenho junto ao Governador para que seja pago com a máxima urgência os R$ 
110.000,00 (Cento e Dez Mil Reais) relativos ao convênios 417/2011, 419/2011, 421/2011, 311/2011 em favor das 

Valor Total de Pedágios

14/02

110.000,00 (Cento e Dez Mil Reais) relativos ao convênios 417/2011, 419/2011, 421/2011, 311/2011 em favor das 
entidades APAE, ASADEF, PATRONATO SÃO LUIZ e ACADEMIA AGUIA DOURADA. Também solicitei 
audiência com o Vice Governador para discutirmos a questão da criação da Superintendência de ensino em 
Formiga e vários outros assuntos de interesse do município. Após isso fui para a Conab solicitar da 
Superintendente do órgão no Estado Dra. Cleide Edwiges Santos Laia para a liberação de gêneros alimentícios 
para diversas entidades carentes de o município distribuir para seus assistidos. Fui informado por ela que por 
enquanto não há disponibilidade, mas fui encaminhado para solicitar agilização com o Diretor do órgão em 
Brasília, uma vez que la estarei para diversos compromissos com o Deputado Federal Antônio Andrade em breve. 
Depois retornei para Formiga.

Belo 
Horizonte

   16,00 433
08:30 - 
19:30

Focus      140,00 

14/02

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
        -   433

08:30 - 

19:30
Focus       95,00 



23/02

Neste dia estive em Belo Horizonte para participar de diversos encontros políticos em busca de benefícios para 
Formiga. No 1º deles estive no escritório político do Deputado do Deputado Federal Antônio Andrade reunido com 
sua equipe para tratar de assuntos de interesse do município. No 2º compromisso estive na Previminas reunido 
com seu Presidente o ex- Deputado Estadual Fábio Avelar para cobrar dele empenho junto ao Governador de 
Minas e também junto ao Secretário de Estado de Governo Dr. Danilo de Castro o pagamento das emendas 
parlamentares de sua autoria referentes aos convênios 311, 417, 419, 421/2011 totalizando R$110.000,00 (Cento 
e Dez Mil Reais), em beneficio das associações: Águia Dourada, ASADEF, APAE e Patronatos. Depois fui para a 
ALMG encontrar com a equipe do Deputado Gustavo Valadares solicitar empenho junto a Secretária de Estado da 
Saúde para a liberação de emenda parlamentar no valor entre R$80.000,00 e R$100.000,00 para a compra de 
uma van para servir  de transporte para os pacientes que fazem tratamento de fisioterapia no município, mas 
encontrei o gabinete fechado, sendo informado por funcionários tanto do gabinete quanto da ALMG, que 
resolveram emendar o carnaval. Sendo assim, retornei para Formiga deixando este último pleito para ser 
despachando no dia 28/02/2012 ocasião em que passarei na Capital mineira rumo a Capital Federal para reunir-
me com o Deputado Federal Antônio Andrade.  

Belo 
Horizonte

   16,00 434
08:00 - 
20:00

Focus      140,00 

23/02
Fui 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

         -   434
08:00 - 
20:00

Focus        95,00 



28/02 a 
02/03

Nestes dias, estive em Brasília reunido com o Dep. Fed. Antonio Andrade e sua equipe para participar de diversos compromissos 
políticos com o objetivo de viabilizar melhorias para o município de Formiga. Ainda no dia 28/02 passando em Belo Horizonte antes 
de ir para o aeroporto de Confins, passei na Assembléia Legislativa no gabinete do Dep. Est. Gustavo Valadares onde em audiência 
como ele e seu chefe de Gabinete solicitei emenda parlamentar entre R$80 mil e R$100 mil via Secret. Est. Saúde para que seja 
destinado ao município de Formiga para a compra de uma Van para transportes dos pacientes do município que fazem tratamento de 
Fisioterapia pelo SUS. Também cobrei empenho dele junto ao Governo de Minas na solução do pagamento das emendas 
parlamentares de autoria do ex-deputado Fábio Avelar no valor R$110 mil para aquisição de veículos e apoio as entidades ASADEF, 
APAE, PATRONATO e ACADEMIA AGUIA DOURADA. Depois fui para o aeroporto de Confins onde embarquei para Brasília. La 
chegando encontrei-me nestes dias com o Deputado Federal Antônio Andrade para os seguintes compromissos: 1-Audiência no 
Gabinete do Dep. Fed. Antônio Andrade para receber os empresários Formiguenses José Rita (Transrita), Glayton Ramos (Só 
Colchões) que pedem apoio do Deputado junto a Diretoria do BNDES com o objetivo de crescer e gerar mais empregos em nossa 
cidade e região.  Ressalto que a Transrita possui mais de 600 empregados e uma frota de 324 caminhões. Para tanto solicitamos 
audiência no RJ sede do BNDES com seus Diretores. 2-Audiência no DNIT com o Diretor Executivo Dr. Tarcisio para tratar de 
melhorias no trevo do Engenho de Serra e na curva da morte, ambos localizados na BR 354 e convidá-lo para ser cidadão Honorário 
Formiguense no dia 06/06/12. 3- Audiência com o Ministro da Aviação Civil Sr. Wagner Bittencourt juntamente com o Dep. Fed. 
Antônio Andrade, o Prefeito Aluisio Veloso e o empresário dono do Furnas Park Sr. Paulo Alves para solicitarmos empenho do 
Governo Federal na construção de um aeroporto regional nas margens do lago de Furnas em Formiga obedecendo os critérios da 
FIFA com pista de no mínimo 1.680 metros de comprimento e capacidade de receber aeronaves com no mínimo 127 passageiros, 
uma vez que Formiga trabalha junto a FIFA para ser sub-sede da Copa de 2014, estando o Furnas Park cadastrado para receber 
turistas, mas se tivermos o aeroporto poderemos receber uma delegação estrangeira para a copa. Solicitamos também audiência 
com o Presidente da CBF no RJ e também com o Presidente de Furnas Eletrobrás no Rio de Janeiro para tratarmos da autorização 
de construção de diques para evitar o fim das águas no período da seca. Audiência nos gabinetes dos Senadores Zezé Perrela e 
Clésio Andrade para tratarmos de indicação de emenda parlamentar no valor de R$250mil para aquisição de um ônibus para o 
município transportar atletas, alunos e grupos artísticos e também apoio a construção do aeroporto na região do lago de Furnas e 
também apoio ao município para ser sub-sede da copa de 2014. Audiência na CONAB com o Superintendente de Abastecimento 
Social Sr. João Claudio Dalla Costa para tratar da liberação de gêneros alimentícios para entidades carentes do município. Audiência 
com o chefe de gabinete do Ministro da Indústria e Comercio Exterior Sr. Eduardo Serrano, para tratar de medidas de proteção a 
industria brasileira de confecção e facção, sobretudo a formiguense em virtude da concorrência desleal dos produtos importados, 
sobretudo o chinês. Solicitação ao Dep. Antônio Andrade de emenda parlamentar de R$100mil ao município para o mesmo adquirir 

Brasília    16,00 491
10:00 - 
20:45

Focus      940,00 

sobretudo o chinês. Solicitação ao Dep. Antônio Andrade de emenda parlamentar de R$100mil ao município para o mesmo adquirir 
uma VAN para transporte de pacientes de Fisioterapia pelo SUS assim como fez ao Dep. Est. Gustavo Valadares, sendo assim 02 
veículos para atender esta grande demanda de pacientes que tem dificuldade de se locomover. Acompanhei também no gabinete os 
quase R$1.600.000,00 de emendas parlamentares de autoria do Dep. Fed. Antônio Andrade destinadas ao município de Formiga 
desde 2008 e que até agora não foram executadas as obras. Antes de terminar recebi também no gabinete do Dep. Fed. Antônio 
Andrade o Dr. Marcelo Paim que é formiguense e Vice-Presidente da FGNABB (Federação Nacional das ABBS) para explanar os 
motivos pelo qual deseja que o município de Formiga doe um terreno de quase 9.000 m² nas margens do lago de Furnas para a 
Construção de um clube para os associados uma vez que venderam o que tinham em Formiga. Não me senti convencido e solicitei 
dele mais detalhes tais como Planta com o projeto arquitetônico, previsão de empregos diretos e indiretos, previsão de investimentos 
se o clube será fechado apenas para sócios ou se  os funcionários do município poderão participar. O mesmo disse que procuraria os 
meios de atender o questionamento. Após isso retornei para Belo Horizonte e Formiga. 

28/02
Motorista Paulo Rosa Campos em viagem a Confins até o Aeroporto Internacional 
Tancredo Neves conduzindo o vereador Mauro César Alves de Sousa onde seguirá em 
viagem aérea para Brasília.

Belo 
Horizonte

         -   491
10:00 - 
20:45

Focus        95,00 


