
Vereador: Mauro César Alves Sousa

38,50      Valor Total de Diárias 360,00    

Data Viagem Relatório da viagem Destino
Pedágio 

Valor

Kilom.

Total
Horário Veículo  Diária Valor 

No dia 02/09/09 fui a Belo Horizonte participar de audiência no Escritório Político do Deputado Federal Antônio Andrade com 
sua assessoria onde tratei da liberação de cestas básicas, colchões, cobertores para diversas associações do município 
através da CEDEC – MG “Defesa Civil” e também com a assessoria de Saúde do mesmo, que resolve os meus pedidos 
relacionados a área da saúde  que tem solução na capital e inexistem no município de Formiga.
Após isso fui para o Gabinete do Deputado Estadual Fábio Avelar na ALMG, onde tratei com sua assessoria dos pleitos que 
ainda não haviam sido encaminhados aos locais devidos.
Após isso, reuni-me com o Deputado onde solicitei do mesmo que intercedesse ao Secretário de Estado de Saúde Dr. Marcus 
Pestana para que Formiga fosse incluída dentro do Programa Farmácia de Minas e que fosse ampliado o Programa Saúde em 
casa. 

Solicitei   também  que ele interceda junto a Presidente do Servas Dra. Andréa Neves que é irmã do Governador Aécio Neves, 
para que a  APROMID, ASADEF, CENTRO ESPIRITA LAZARO e MÃO AMIGA, sejam beneficiados com o Programa Energia 
do Bem, programa este que resume-se na instalação por parte do Governo do Estado, de aquecedores Solares nas entidades, 
com o objetivo de economizar o gasto com energia. Aproveitei também para reforçar o pedido da liberação junto ao Servas 
dentro do Programa de Apoio a Entidades de 01 veiculo tipo Van ou Kombi para o conselho Tutelar de Formiga e outro para a 
Mão Amiga, voltada para o combate ao Câncer.
Solicitei também o pedido de inclusão de emendas e sua liberação para aplicar recursos na construção da sede da COVIQ, 
(Associação dos bairros Quinzinho, Vila Ferreira, Condomínio Giarola, Vila Castro e Vila Soares), da Associação dos 
Produtores Rurais de Córrego do Atalho e Vigilatos e também para reforma do Parque de Exposição de Formiga.
O Deputado acolheu todos os pleitos e não medirá esforço para que sejam concretizados. Após isso voltei para Formiga.                
No dia 18/09/09 fui a Contagem visitar o Centro de Suprimento e Manutenção do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais  
conhecer o funcionamento da sua máquina administrativa e dos programas executados pelo mesmo, como Bombeiros Mirim, 
Bombeiros Júnior e o relacionamento Bombeiros X População para serem implantados em Formiga quando da inauguração do 
Pelotão de Bombeiros em Formiga. Fui recebido pelo meu primo Capitão José Alves de Sousa que é chefe da SMB e pelo Sub-
chefe da unidade, Major Blaiton Coutinho, que é Formiguense. Da visita ficou combinado que eles darão a este vereador e ao 
município todo suporte necessário para implantação, seguimento e condições de tudo que for possível executar em prol do 
município e seus cidadãos.

Após isso fui para Ferrovia Centro Atlântica participar de uma reunião com a Diretoria, onde fui recebido pela Sra. Raquel 
Fantoni da área de Relações Institucionais onde tratamos de questões relativas a responsabilidade da FCA quanto ao 
pagamento dos salários + benefícios dos Guariteiros, da melhoria da sinalização dos cruzamentos e das vias Férreas, do fato 
de a FCA assumir projetos sociais de entidades filantrópicas Formiguense e fazer uma campanha de prevenção de acidentes 
com Trens.
Da reunião ficou decidido que voltaríamos numa breve data para reunirmos com o Presidente da FCA, para que a empresa e o 
município possam fechar parceria e contribuir assim com o desenvolvimento. Após isso retornei  para  Formiga.
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 No Dia 22/09 fui para Belo Horizonte participar de várias audiências em busca de benefícios e melhorias para nossa cidade.
  Na 1ª, estive reunido no Gabinete Regional do Deputado Federal Antônio Andrade para fazer acompanhamento dos meus 
pleitos cujo encaminhamento se dão no estado.
 Após isso, fui para a CONAB encontrar-me com o Superintendente em Minas Gerais Dra. Cleide Edwirges Santos Laia onde 
tratei dos detalhes da ampliação do Programa de Agricultura familiar em Formiga e da previsão para liberação de alimentos via 
parceria CONAB/CEASA para entidades carentes em nossa cidade.
 No mesmo lugar encontrei-me  com o Dr. Sinval Ladeira, coordenador do Programa Luz para todos para conhecer detalhes do 
programa  e solicitar do mesmo  que agilize a ligação de energia elétrica nas propriedades rurais de nossa cidade e que estão 
cadastradas dentro do programa.
Do encontro ficou acertado o apoio das autoridades para execução dos pleitos. Após esta reunião, fui para Assembléia 
Legislativa encontrar-me com o Deputado Estadual Fábio Avelar e com sua assessoria para levar mais pleitos e acompanhar 
os andamentos que já foram feitos.

Depois fui para a Diretoria Regional dos Correios em MG, encontrar-me com seu Diretor Dr. Fernando Miranda solicitar ao 
mesmo a autorização para entrega de correspondências nos bairros Ramiro Batista  e Coronel Balbino, uma vez que os 
moradores não contam com este tipo de serviço e me pediram que solicitasse providencias ao mesmo nesse sentido.Também 
pedi a doação de computadores para entidades filantrópicas de Formiga fazerem salas de inclusão digital.
O Diretor Correios atendeu prontamente meus pedidos e autorizou  a entrega de correspondências para iniciar em 05/10/09 e 
também a doação de computadores para entidades filantrópicas de nossa cidade assim que as mesmas providenciarem os 
documentos necessários para receberem a doação.Após isso voltei para Formiga.
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