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

Relatório da viagem

Destino

59,20
Pedágio
Valor

Valor Total de Diárias 960,00
Kilom.
Total

Horário

Veículo

Diária
Valor

03/05

Neste dia estive em Belo Horizonte no escritório político do Deputado Federal Antônio Andrade reunido com
sua equipe de saúde solicitando algumas intervenções na Secretária de Estado da Saúde.
Após isso fui a Conab entregar para a Superintendente Dra Cleide o pedido de liberação de 15.000 Kg de
gêneros alimentícios para serem destinados a diversas entidades que prestam auxilio as pessoas carentes
de Formiga. Ela me deu a documentação necessária para que eu enviasse para a Conab. Após isso retornei
para Formiga.
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Neste dia estive em Belo Horizonte no escritório político do Deputado Federal Antônio Andrade reunido com
sua equipe para tratar de assuntos de interesse do município. Após isso fui para a Câmara Municipal de Belo
Belo
Horizonte visitar os vereadores Daniel Nepomuceno – PSB e Marcio Almeida PRP estreitar o relacionamento Horizonte
dos legislativos de ambos municípios. Após isso retornei para Formiga.
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17/05

Motorista Paulo Rosa Campos em viagem a Belo Horizonte conduzindo o vereador Mauro César Alves de
Sousa até o escritório regional do Deputado Federal Antônio Andrade, para tratar de assuntos de interesse
organizacional do município.
Motorista Paulo Rosa Campos em viagem até o Aeroporto de Confins conduzindo os vereadores Moacir
Ribeiro da Silva e Mauro César Alves de Sousa para embarque a Brasília, onde participaram de audiências
com autoridades na Capital Federal .
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Nestes dias eu e o vereador Moacir Ribeiro da Silva estivemos em Brasília para reunirmos com diversas autoridades
para tratar de diversos assuntos de interesse do município. No 1º compromisso estivemos reunidos com o Dep. Fed.
Antônio Andrade/PMDB, onde solicitamos do mesmo que indicasse no orçamento geral da união R$200.000,00 para
aquisição de uma usina de asfalto com o objetivo de acabarmos de vez com os constantes buracos nas diversas vias do
município. Também solicitamos dele R$250.000,00 para aquisição de um ônibus para o município com o objetivo de
Transportar os atletas e membros das agremiações Culturais do município nos eventos fora e dentro da cidade.
Pedimos também a intercessão do nobre Deputado junto ao Ministério da Saúde para que as crianças que completam 1
ano de idade tenham direito as doses das vacinas Hepatite A e Varicela; que hoje não são distribuídas gratuitamente e
devido ao elevado custo, algo em torno de R$400,00, as crianças pobres e carentes não tem condições de vacinar
ficando em risco de doenças. Solicitamos também que encaminhasse ao Ministro da Justiça toda a documentação da
Academia Águia Dourada com o objetivo de ser declarada de utilidade Pública Federal e ao Ministério da Saúde
solicitação de que Formiga passe a ter uma UTI na Santa Casa. No 2º compromisso estivemos no gabinete do Sen.
Clésio Andrade/PR onde solicitamos do mesmo empenho junto a CBF – Confed. Bras. Futebol, para que Formiga
consiga ser uma sub-sede de Copa de 2014 uma vez que temos um imenso potencial turístico e também um hotel o
Belo
17 a 20/05 “Furnas Park” digno de qualquer parte do mundo para hospedar uma seleção, inclusive o mesmo já se encontra
Horizonte
cadastrado junto a FIFA. Também solicitamos indicação de emendas parlamentares iguais às solicitadas ao Deputado
Federal Antônio Andrade. No 3º compromisso estivemos no gabinete do Senador Itamar Franco/PPS onde fomos
recebidas por sua assessora Flávia Badaró, filha do ex-senador Murilo Badaró que teve fortes ligações com Formiga,
onde solicitamos o mesmo assunto tratado com o Sen. Clésio Andrade/PR. No 4º compromisso estivemos no gabinete
do Sen. Aécio Neves/PSDB, onde solicitamos do mesmo o mesmo assunto debatido com os outros 02 Senadores
Mineiros tivemos tanto deles quanto do Dep. Antônio Andrade a confirmação de lutar por todos os pleitos apresentados
a eles. No 5º compromisso, estivemos novamente com o Dep. Fed. Antônio Andrade, acompanhados do Sr. Paulo Alves
proprietário do Furnas Park Resort para solicitar dele empenho junto a Secopa e CBF a exemplo da solicitação
encaminhada aos 3 Senadores de MG e que já foi detalhada e também empenho para acompanhar as demandas
sugeridas em virtude da realização de uma Audiência Pública em Formiga em Junho/2010 pelo ex-Deputado Estadual
Fábio Avelar através da comissão de turismo da ALMG, que buscava então detectar e sanar os empecilhos ao
desenvolvimento turístico do lago de Furnas principalmente no entorno de Formiga. Ficou acertado uma reunião no RJ
com o Presidente da CBF Dr. Ricardo Teixeira e também com a Diretoria de Furnas para resolver a questão. No Dia
20/05/2011 pela manha voltamos para Formiga.

20/05

Motorista Paulo Rosa Campos em viagem até o Aeroporto de Confins para buscar os vereadores Moacir
Ribeiro da Silva e Mauro César Alves de Sousa que retornam de Brasília.
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24/05

Neste dia estive em Belo Horizonte reunido com várias autoridades para tratar de assuntos do município de
Formiga. No primeiro compromisso estive com o ex-Deputado Fábio Avelar e atual Presidente da Previminas
na sede da mesma solicitando que as emendas a serem liberadas para Formiga de autoria dele sejam
aumentadas em valor e também solicitei dele que atendesse os pleitos de vários Formiguenses ex Minas
Caixa que desejam melhorias no atendimento da Previminas. Após isso fui para o escritório Político do
Deputado Federal Antônio Andrade tratar com sua assessoria de assuntos relativos à área da saúde no
município de Formiga. Depois fui para a Assembléia Legislativa no gabinete do Deputado Estadual Gustavo
Valadares que será o meu Deputado Estadual no lugar de Fábio Avelar, onde solicitei do mesmo, diversos
pleitos de interesse do município que se dão no estado, dentre eles a marcação de audiência com o
secretário de Estado de Turismo e com o secretário de Estado para assuntos da Copa do Mundo de 2014
para tratarmos do desenvolvimento turístico de nossa cidade e da região de Furnas e também para que
Formiga seja uma sub-sede da copa. Também solicitei empenho em diversas secretarias de estado com
vários assuntos de interesse de Formiga. Após isso retornei para Formiga.
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