
Vereador: Eugênio Vilela Júnior

16,00   Valor Total de Diárias 720,00 
Data 

Viagem
Relatório da viagem Destino
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Valor

Kilom.

Total
Horário Veículo

 Diária 

Valor 

06 a 

08/07

Viagem a Brasília juntamente com o vereador Mauro César Alves de Sousa entre os dias 06 a 08/07/2011, ocasião em que 

fomos recebidos pelo Deputado Federal Antonio Andrade, Presidente do PMDB de Minas Gerais em seu gabinete e 

posteriormente pelo senhor Ricardo Cipriano, assessor do Senador Aécio Neves no gabinete do Senador. Solicitei ao 

Deputado Federal Antônio Andrade empenho junto ao Ministro da Saúde para que Formiga seja contemplada com o programa 

OLHAR BRASIL, cujo objetivo é o custeio para a população carente de consultas e exames oftalmológicos e fornecimento de 

óculos. Também solicitou a destinação de emendas parlamentares para obras de infra-estrutura urbana no município, tais 

como calçamento de vias públicas.O vereador Eugênio vilela na oportunidade entregou convite ao Senador Aécio Neves para 

que o mesmo em 2012 venha a Formiga receber o título de Cidadão Honorário.Na ocasião o vereador Mauro César solicitou 

do deputado emendas parlamentares para serem indicadas ao Ministério do Turismo no valor de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil 

Reais) para o município de Formiga objetivando a realização de eventos de lazer com alcance popular em datas 

comemorativas tais como réveillon, sete de setembro, seis de junho, carnaval e outros.Solicitou também do mesmo 

aproveitando a visita do ex-vereador Toninho Costa e atual coordenador do programa de saúde indígena do ministério da 

saúde, empenho via Frente Parlamentar da Saúde para que as vacinas para varicela e hepatite A, sejam incluídas na cesta do 

SUS, uma vez que ao completar 1 ano as crianças têm que tomar estas vacinas, mas como são cobradas e giram em torno de 

400 reais , impede que as crianças carentes do país tenham acesso a este beneficio, ficando assim, a mercê das doenças. O 

Vereador Mauro César também solicitou empenho do deputado junto ao Presidente da CBF Sr. Ricardo Teixeira e também 

junto ao Presidente de Furnas, ambos no Rio de Janeiro para que seja marcada o mais rápido possível uma audiência para 

que possamos tratar do desenvolvimento turístico do lago de furnas e inclusão de Formiga no cronograma da Copa de 2014 e 

também solicitei audiência junto a Anatel para que possamos resolver o problema de telefonia na região do lago de furnas e 

que interceda junto ao SENAC para que seja instalado um hotel escola na mesma região, com o objetivo de formar 

profissionais qualificados para atender a demanda de expansão turística e econômica que pretendemos para Formiga.O 

Deputado acolheu todos os pleitos e não medirá esforço para que se tornem realidade e também ficou feliz em saber que de 

agora em diante terá o respeitado Vereador Eugenio Vilela como seu amigo e apoiador político.Depois fomos ao gabinete do 

Senador Aécio Neves, onde fomos recebidos por seu assessor Ricardo Cipriano, e eu  vereador Eugênio vilela na 

oportunidade entreguei um convite ao Senador Aécio Neves para que o mesmo venha a Formiga em 2012 receber o título de 

Cidadão Honorário.Já o vereador Mauro César cobrou o andamento dos pleitos que havia feito ao senador quando da sua 

última ida a Brasília que tratam da liberação de 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), para aquisição de usina de asfalto para o 

município de Formiga, com o objetivo de podermos agilizar o conserto de nossas vias, e também a liberação de 250.000,00 

(Duzentos e Cinqüenta Mil Reais) para aquisição de ônibus para o município fazer o transporte de atletas e grupos 

artísticos.Também estivemos na presidência nacional do PMDB na câmara dos Deputados reunidos com assessor do Vice-

Presidente Michel Temer e do atual presidente do PMDB Senador Valdir Raupp para estreitarmos os laços entre o PMDB 

Formiguense e o Nacional.

Brasília      8,00 470

06:00 (06) 

- 20:23 

(08)

Fiesta 600,00

Valor Total de Pedágios



15/07

Viagem a Belo Horizonte juntamente  com o vereador Mauro César Alves de Sousa até a Assembléia 

Legislativa no gabinete do Deputado Estadual Inácio Franco, gabinete do Deputado Estadual Gustavo 

Valadares e no escritório regional do Deputado Federal Antônio Andrade, para tratar de assuntos de 

interesse organizacional do município.

Belo 

Horizonte
     8,00 444

06:30 - 

19:40
Focus 120,00

15/07

Motorista Paulo Rosa Campos em viagem a Belo Horizonte conduzindo os vereadores Mauro César 

Alves de Sousa e Eugênio Vilela  até a Assembléia Legislativa no gabinete do Deputado Estadual 

Gustavo Valadares e no escritório regional do Deputado Federal Antônio Andrade, para tratar de 

assuntos de interesse organizacional do município.

Belo 

Horizonte
        -   444

06:30 - 

19:40
Focus 40,00


