Vereador:

Mauro César Alves de Sousa
Valor Total de Pedágios

Data
Viagem

01/09

Relatório da viagem

Destino

Neste dia estive em Belo Horizonte reunido com a equipe do Deputado Federal Antônio Andrade em seu
escritório político para tratar de diversas solicitações de interesse do município que ali estão e ainda não
obtive resposta. Após isso fui para ALMG encontrar-me com o Deputado Estadual Gustavo Valadares
entregar-lhe diversas solicitações de interesse do município, dentre elas a marcação da audiência pública
da Comissão de Turismo da ALMG a ser realizada em Formiga entre os meses de Setembro e Novembro
no Furnas Park, com a presença do Deputado e também do Secretário de Estado de Turismo, para
Belo
debatermos o potencial turístico de Formiga, o pedido para que o referido Hotel e o município sejam
sempre convidados a participar dos estandes do Governo de Minas no pais e fora dele, eventos estes feitos Horizonte
para divulgar o potencial turístico de Estado, R$25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais) de emenda
parlamentar destinada a aquisição de um veículo para o Patronato São Luiz em atendimento ao pedido do
Presidente da entidade e ao vereador Eugênio Vilela. Ressalto que a entidade é administrada pela
Maçonaria. Depois fui a Câmara Municipal de Belo Horizonte encontrar-me com o vereador Daniel
Nepomuceno para fazer uma visita de Cortesia. Após isso retornei para Formiga.

01/09

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

08/09

Neste dia estive em Belo Horizonte reunido com o Deputado Estadual Gustavo Valadares e sua equipe
para cobrar dele o andamento de diversos pleitos de interesse do município que estão no gabinete e ainda
de não foram encaminhados. Após isso fui para o escritório político do Deputado Federal Antônio Andrade
fazer o mesmo. Depois retornei para Formiga.

Belo
Horizonte

08/09

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

48,00
Pedágio
Valor

16,00

-

16,00

-

Valor Total de Diárias 600,00
Kilom.
Total

Horário

Veículo

Diária
Valor

431

09:00 21:17

Focus

120,00

431

09:00 21:17

Focus

80,00

410

9:40 21:10

Focus

120,00

410

9:40 21:10

Focus

80,00

12/09

Neste dia estive em Belo Horizonte juntamente com o prefeito municipal de Formiga e o Deputado Estadual
Gustavo Valadares, para participar de uma audiência por mim solicitada ao nobre deputado com o Diretor
Geral do DER para tratarmos de como devemos fazer para que seja liberado o valor de R$28.500.000,00
para o asfaltamento de 22 km da comunidade rural de Papagaios até as comunidades rurais de Cunhas e
São Pedro. O diretor disse que pelo valor elevado, o deputado deveria tratar deste assunto diretamente
com o Governador Anastasia para que a obra fosse incluída dentro do Programa de asfaltamento do
governo chamado “Caminhos de Minas” o que o deputado irá fazer no dia 20/09/2011 quando estará com o
Belo
mesmo em audiência, inclusive levará o projeto que o prefeito tem referente aos 8 km que liga Papagaios a Horizonte
Albertos no valor de R$10.260.000,00. Já o segundo pedido, é referente à instalação de placas de
sinalização e redutores de velocidade na Av. Vereador José Higino, AMG 2035 saída para BR 354 em
atenção a diversos moradores que solicitaram nossa intervenção devido à alta velocidade que os veículos
que ali trafegam, fato que já causou inúmeros acidentes e atropelamentos com morte. O diretor geral, disse
que atenderá de imediato. Após isso fui para ALMG com o deputado e depois retornei com o prefeito para
Formiga.

-

456

05:30 17:00

15/09

Neste dia estive em Belo Horizonte participando de audiências em busca de benefícios para Formiga.
No 1º compromisso estive no gabinete do Presidente da Previminas, o ex-deputado Estadual Fábio Avelar,
entregando-lhe solicitação do Presidente do Patronato Sr. Alessandro Pieroni e do vereador Eugênio Vilela
para que o mesmo indique R$25.000,00 para a compra de 01 veiculo por meio de emenda parlamentar do
exercício de 2010 para aquela instituição que é administrada pela Maçonaria. Também levei solicitação do
Presidente do Vila Esporte Clube Sr. Ronilson Paiva para que o mesmo o exemplo do patronato, indique
entre R$50.000,00 e R$80.000,00 para a troca do gramado do campo de futebol da agremiação. O Dr.
Belo
Fábio recebeu os pleitos juntou aos outros que eu já havia feito em oportunidades anteriores e verá se
Horizonte
poderá atender meus pleitos que somados a estes dão R$200.000,00 ou atendera em parte, verificando os
valores que terá também que atender os demais municípios em que, fora bem votado o exemplo de
Formiga quando era Deputado Estadual em 2010. Após isso fui para ALMG no gabinete do Deputado
Estadual Gustavo Valadares entregar-lhe cópia dos despachos referentes a liberação de emendas tratados
com Fábio Avelar, pois será ele que administrará a cota de Formiga. Depois fui ao gabinete do Deputado
Federal Antônio Andrade verificar o andamento dos meus pleitos nas secretarias de Estado. Após isso
retornei para Formiga.

16,00

451

07:30 20:41

Focus

120,00

15/09

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.

451

07:30 20:41

Focus

80,00

Belo
Horizonte

-

Veículo
Prefeitu 120,00
ra

19/09

Neste dia fui a Belo Horizonte no gabinete do Deputado Estadual Gustavo Valadares acompanhado pelo
Prefeito de Formiga para participar de uma audiência no INDI – Instituto de Desenvolvimento Integrado de
Minas Gerais, levados pela assessoria do Deputado Estadual Gustavo Valadares para tratar da
possibilidade de indicação por parte do órgão de uma grande indústria que queira instalar-se no estado, vir
para Formiga e contribuir de forma decisiva para a geração de emprego e renda e ajudar no
desenvolvimento da cidade com a qualidade de vida. Fomos recebidos pelo Diretor Dilson Dalpiaz Dias que
Belo
demonstrou grande interesse após mostrarmos a vocação do município. Ressaltamos para o mesmo que
Horizonte
Formiga já se encontra cadastrada no órgão e que o próprio Governador do Estado recomendou que
procurássemos o INDI por meio de sua secretaria de Estado Dra. Dorothea Werneck, para que Formiga
fosse contemplada com este tipo de investimento.
Ficou acertado uma vinda do Diretor a Formiga para ver os terrenos onde possíveis empresas possam
instalar-se. Após isso retornamos para Formiga.

-

476

9:00 20:50

Veículo
Prefeitu 120,00
ra

