Vereador:

Mauro César Alves de Sousa
Valor Total de Pedágios

Data
Viagem

30/11

30/11

01/12

Relatório da viagem

Neste dia estive no gabinete do Deputado Estadual Gustavo Valadares reunido com ele e com sua equipe
para tratar de vários assuntos de interesse do município que se encontram no seu gabinete e ainda não
foram encaminhados. Também fui Conape Sociedade Civil Ltda., encontrar-me com seu presidente Sr.
José Carlos Teixeira que é Formiguense e cuja empresa atua no setor de recursos humanos, entregar-lhe
o convite para homenagear o mesmo e a empresa na Câmara Municipal de Formiga em 19/12/2011 em
virtude de ser ele a pessoa que mais empregou Formiguenses na capital em mais de 25 anos de atuação.
Após isso voltei para a ALMG e depois vim para Formiga.

Destino

Belo
Horizonte

Motorista Paulo Rosa Campos em viagem a Belo Horizonte conduzindo o vereador Mauro César Alves
Belo
de Sousa até a Assembléia Legislativa no gabinete do Deputado Estadual Gustavo Valadares, para tratar
Horizonte
de assuntos de interesse organizacional do município.
Neste dia fomos eu e o vereador Cabo Cunha no gabinete do Deputado Estadual Gustavo Valadares
juntamente com o presidente da Acadêmia Águia Dourada Sr. Fabiano Rodrigues, encontrar com sua
assessoria para sermos levados a Cidade Administrativa para 2 compromissos, sendo o 1º deles a
assinatura do convênio no valor de R$15.000,00 (Quinze Mil Reais) entre a Secretaria de Esportes e a
Acadêmia Águia Dourada emenda do ex-Deputado Fábio Avelar para a referida entidade desenvolver um
projeto Social chamado Caminhos da Vitória voltado para mais de 400 crianças carentes da periferia
Belo
incentivando a pratica de artes marciais dando toda estrutura tal como Ki mono, tatame e equipamentos.
Horizonte
No outro compromisso fui ao Comando Geral da PMMG participar a pedido do Promotor Criminal Dr.
Ângelo Ansanelli que por motivos profissionais não pode estar presente, do vereador Cabo Cunha, do
vereador Mauro César e do Deputado Gustavo Valadares, tratamos com o assessor Institucional do
Comando Geral Coronel Divino Pereira do aumento do efetivo uma vez que a 13ª Cia Ind. está defasada de
pessoal, para o combate a criminalidade e o grande tráfico de drogas na cidade. Também solicitamos a
doação de 04 viaturas Blazer para o policiamento ostensivo e a elevação da 13ª Cia Independente a
Batalhão. Após isso fomos a Previminas encontrar-mos com o ex-deputado Fábio Avelar, na Previminas
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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
Brasília
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 política
Nacional e Estadual e também a indicação de emendas parlamentares para diversas obras no município e
combinamos a vinda do Deputado em Formiga para janeiro 2012.
Motorista Paulo Rosa Campos em viagem a Confins até o Aeroporto Internacional Tancredo Neves
Belo
conduzindo os vereadores José Gilmar Furtado, José Aparecido Monteiro, Edmar Ferreira e Mauro César
Horizonte
Alves de Sousa onde os mesmos seguirão em viagem aérea para Brasília.

09/12

RETORNO

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.
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Neste dia estive no gabinete do Deputado Estadual Gustavo Valadares com seu chefe de gabinete Dr.
Cristiano Lamas para tratar os seguintes assuntos:
- Intercessão junto ao chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, objetivando a reforma do prédio da
Delegacia de Proteção e Orientação à Família de Formiga (Delegacia de Mulheres) e a mudança provisória
do local de funcionamento do referido órgão em atenção à solicitação da Delegada Dra. Maria Eduarda dos
Santos Lobato Leite juntamente com vários funcionários entre escrivãs, investigadoras, identificador, uma
vez a situação atual do prédio é muito precária, correndo inclusive risco de desabamento da mesma. Tal
Belo
fato se faz em caráter de urgência.
Horizonte
- Intercessão junto à Secretaria de Estado de Esportes e Juventude, objetivando a liberação de material
esportivo em favor do Vila Esporte Clube em atenção a solicitação do seu presidente Sr. Ronilson Carlos
Paiva, uma vez que o referido Clube faz um trabalho com a categoria de base com crianças de 05 a 13
anos.
O chefe de gabinete acolheu os pleitos e prometeu providências do Deputado junto aos órgãos desejados.
Após isso retornei para Formiga.
Neste dia estive no gabinete do Deputado Estadual Gustavo Valadares reunido com ele e sua equipe para
cobrar algumas pendências referentes a ofícios do meu gabinete com interesse do município que ali já
foram protocolados e ainda não foram encaminhados para os órgãos de destino e resolvidos, uma vez que
o ano esta encerrando e preciso de uma resposta concreta sobre os referidos pleitos, dentre eles destaco:
- Intervenção junto a Secretaria de Estado de Esportes e Juventude, objetivando a liberação de material
esportivo em favor do Vila Esporte Clube.
- Intervenção junto ao Chefe da Polícia Civil Estado de Minas Gerais, objetivando a reforma do Prédio da
Delegacia de Proteção e Orientação a família de Formiga.
- Intervenção junto ao TCE-MG, visando à solução da pendência do Asilo junto ao mesmo.
Belo
- Intervenção junto a Secretaria de Estado da Educação para agilizar a liberação de recurso para a reforma
Horizonte
da E. E. Prof. Tonico Leite.
- Agendamento de Audiência com a Secretaria de Estado de Educação.
- Intervenção junto a Secretaria de Estado de Turismo para inclusão de Formiga nas feiras do estado para
divulgação do potencial turístico do município em âmbito Nacional e Internacional.
- Marcação de audiência Pública da comissão de Turismo da ALMG em Formiga para se debater o
potencial turístico da cidade e a Copa de 2014 e Olimpíada de 2016.
- Liberação de emenda parlamentar no valor de R$55.000,00 para a Associação Mão Amiga. O gabinete
vai agilizar o encaminhamento para solução dos pleitos.
Após isso retornei para Formiga.
Motorista Paulo Rosa Campos em viagem a Belo Horizonte conduzindo o vereador Mauro César Alves
Belo
de Sousa até a Assembléia Legislativa no gabinete do Deputado Estadual Gustavo Valadares, para tratar
Horizonte
de assuntos de interesse organizacional do município.
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