
Vereador: Mauro César Alves de Sousa

32,00   Valor Total de Diárias 840,00  
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06 a 
08/07

Viagem a Brasília juntamente com o vereador Eugênio Vilela 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 pelo senhor Ricardo Cipriano, assessor 
do Senador Aécio Neves no gabinete do Senador. 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. Também solicitei 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. Já o vereador Eugênio Vilela solicitou ao nobre deputado 
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 publica. 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, onde cobrei o andamento dos pleitos que havia feito ao senador quando da minha ultima 
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.
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. Ficou marcado pelo Sr. Ricardo Cipriano minha ida na próxima semana a BH na cidade 
administrativa, para que eu possa tratar do tema da liberação dos recursos com a assessora do senador de nome Valéria. 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.
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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 e no escritório 

regional do Deputado Federal Antônio Andrade, para tratar de assuntos de interesse organizacional do 

município.
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12/07

Neste dia estive em Belo Horizonte reunido com a equipe do gabinete do Deputado Estadual Gustavo Valadares DEM para discutirmos 
vários assuntos de interesse do município. Dentre os assuntos falados, definimos que vamos trabalhar para que Formiga tenha sua 
Superintendência de Ensino, para tanto ele me pediu que eu solicite por escrito uma reunião com o vice Governador Alberto Pinto 
Coelho para irmos tratar deste assunto. Também vamos priorizar a vocação Turística do Lago de Furnas, para tanto foi acordado para 
02/08/2011 uma audiência com o Sr. Secretário de Estado de Turismo Dr. Agostinho Patrus Filho para que eu possa levar o proprietário 
do Furnas Park Sr. Paulo Alves para tratarmos desta questão. Discutimos ainda a questão de Segurança Pública, inclusive a elevação 
da 13ª Cia Independente a Batalhão e por definimos valor de R$55.000,00 (Cinqüenta Cinco Mil Reais) a ser destinado por meio de 
emenda parlamentar de sua autoria, para a Associação Mão Amiga de Combate ao Câncer, comprar 1 Fiat Doblô de 7 lugares para 
fazer o transporte de pacientes. Após isto estive no escritório político do Deputado Federal Antônio Andrade reunido com sua equipe 
para solicitar mais empenho junto a Secretaria de Estado de Saúde sobre a burocracia da central de leitos do Estado e também 
diversos outros pleitos nas diversas secretarias. Após isso retornei para Formiga.  
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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

15/07

Neste dia estive em Belo Horizonte participando de diversas audiências. No 1º compromisso estive no gabinete do Deputado Estadual 
Gustavo Valadares, reunido com sua equipe para tratar dos seguintes itens: entrega do oficio da Mão Amiga, entidade de combate ao 
Câncer, para que o nobre Deputado doe por meio de emenda parlamentar de sua autoria 1 Automóvel Doblô de 7 lugares no valor de 
R$55.000,00 (Cinqüenta e Cinco Mil Reais) ou na impossibilidade deste, quer seja um automóvel Siena no valor de R$32.000,00 (Trinta 
e Dois Mil Reais) para transporte dos pacientes e familiares para tratamento dentro e fora do município.  Também entreguei um oficio 
do promotor da Vara Criminal Dr. Ângelo Ansanelli Junior onde solicitei ao Deputado que seja marcada uma audiência com o 
Comandante Geral da PMMG e com o Secretário de Estado da Defesa Social com o Objetivo de tratarmos do aumento do efetivo da 
Policia Militar em Formiga com o objetivo de combater a crescente criminalidade no município, principalmente com assaltos  a mão 
armada e a famosa saidinha de banco. Também o nobre promotor solicite providencias do Estado em relação a sua segurança e de 
sua família uma vez que tem sido ameaçado de morte. Depois fui para o Escritório Político do Deputado Federal Antônio Andrade 
apresentar o vereador Eugênio Vilela, novo apoiador do Deputado, para que as ações políticas do mesmo sejam atendidas no gabinete 
do Estado. Depois fui para o Ceasa acompanhado do vereador Eugênio Vilela, reunir-me com o Presidente João Alberto Paixão Lages, 
para que o mesmo autorize a liberação de mais de 15 toneladas de gêneros alimentícios para diversas entidades carentes do município 
de Formiga. Após isso retornei para Formiga.  
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