Vereador: Mauro César Alves Sousa
Valor Total de Pedágios
Data Viagem

Relatório da viagem

Destino

04/02

Fui a Belo Horizonte em busca de benefícios para o município de Formiga.
No primeiro compromisso, estive no gabinete do Deputado Estadual Fábio Avelar reunido com o mesmo e na oportunidade
entreguei-lhe toda a documentação referente a elaboração de um projeto de Lei de utilidade Pública Estadual para a
Associação Águia Dourada voltada para a educação de crianças, jovens e adultos para pratica de artes marciais. Também
discutimos a liberação de material esportivo para diversos clubes do município a liberação de R$50.000,00 (Cinqüenta Mil
Reais) para construção do túnel de passagem de gado na comunidade rural de Boa Esperança em atenção ao líder desta
comunidade Sr. Manoel e também como atuar no governo do estado para que possamos conseguir recursos para que na
região dos bairros N.Sra. de Lourdes, Rosa Mística, Ouro Verde, Ouro Branco e Jardim Montanhês acabe com o problema da
falta d’água. O Deputado não medira esforços para que tudo possa ser resolvido.
Após isso me reuni com sua assessoria para por em dia os ofícios relativos aos meus encaminhamentos ao Deputado em
nome da comunidade que ainda não haviam sido feitos.
Depois reuni com a assessoria do Deputado Federal Antônio Andrade e fiz o mesmo que tratei com a assessoria do Deputado
Estadual Fábio Avelar. Na ocasião também levei 2 pacientes que foram através do gabinete do Deputado Federal Antônio
Andrade, fazer procedimentos médicos inexistentes em Formiga.

04/02

Viagem do motorista Paulo Rosa Campos a Belo Horizonte conduzindo o vereador Mauro César Alves de Sousa participar de
Belo
reuniao no gabinete regional do Deputado Federal Antônio Andrade e no gabinete do Deputado Estadual Fábio Avelar, para
Horizonte
tratar de assuntos de interesse organizacional do municipio.

11/02

Estive em Belo Horizonte para participar de audiências com autoridades em busca de benefícios para Formiga. No primeiro
compromisso, estive com o Deputado Estadual Fábio Avelar e sua assessoria para entregar o pleito do Diretor da E.E. Jalcira
Santos Valadão que deseja que o nobre parlamentar interceda junto a Secretária de Estado de Educação e também junto á
superintendência de Ensino de Passos para que a referida escola possa oferecer o curso de Aceleração de Estudos, um
projeto dentro do programa Escolas referência.
Na oportunidade despachei também diversos pleitos de Formiguenses relativos à ação política do Deputado junto a Cemig,
Furnas, Secretária de Obras. O Deputado acolheu os pleitos, e reafirmou seu compromisso de encaminhar os pedidos
recebidos as respectivas esferas competentes.
No escritório político do Deputado Federal Antônio Andrade fui tratar de assuntos referentes a liberação de recursos para
reformas de escola em nossa cidade que ainda não foram contempladas novamente pelo Secretaria de Estado de Educação.
Também levei pacientes para fazer tratamentos de saúde inexistentes no município. Após isso retornamos para Formiga.

11/02

Viagem do motorista Paulo Rosa Campos a Belo Horizonte conduzindo o vereador Mauro César Alves de Sousa, ao gabinete
Belo
do Deputado Estadual Fábio Avelar e escritório regional do Deputado Federal Antônio Andrade, para tratar de assuntos de
Horizonte
interesse organizacional do município.
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