
Vereador: Mauro César Alves de Sousa

48,00   Valor Total de Diárias 420,00    
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12/04

Neste dia estive em BH para participar de compromissos políticos em busca de 

benefícios para Formiga.No 1º compromisso estive no escritório político do Deputado 

Federal Antonio Andrade reunido com sua equipe para cobrar mais empenho nos 

pleitos de interesse do município que estão no gabinete para encaminhamento no 

estado e onde não foram resolvidos.No 2° compromisso estive reunido com a equipe do 

Deputado Estadual Gustavo Valadares para solicitar empenho nos seguintes pleitos:- 

Convite de autoridades para participarem de Audiências Publicas da Comissão de 

turismo de ALMG que será realizada em Formiga no Furnas Park Resort no dia 

11/05/2012 para debatermos o potencial turístico de Formiga com vista a Copa de 2014 

e Olimpíadas de 2016.- Interesse junto com o Diretor Executivo de DNIT visando 

providencias urgentes na BR354.- Interesse junto ao Diretor Presidente da 

Concessionária Nascentes das Gerais para que sejam tomadas providencias para os 

pontos críticos da MG 050.- Encaminhamento de oficio ao novo chefe de Policia Civil do 

Estado de Minas Gerais visando à construção da Delegacia de Proteção a Família. 

Após isso retornei para Formiga.

Belo 

Horizonte
   16,00 408

10:30 - 

20:45
Focus 140,00

12/04

Motorista Paulo Rosa Campos em viagem a Belo Horizonte conduzindo o vereador 

Mauro Cesar até a Assembléia Legislativa no gabinete do Deputado Gustavo 

Valadares, para tratar de assuntos de interesse organizacional do município

Belo 

Horizonte
        -   408

10:30 - 

20:45
Focus 95,00

18/04

Neste dia estive em BH reunido com o Deputado Gustavo Valadares e sua equipe em 

seu gabinete para cobrar dele diversos pleitos de interesse do município que ali estão e 

não tiveram encaminhamento para diversos órgão do Governo do Estado para solução, 

dentre eles destaco a marcação de audiência com o Secretário do Estado de Educação 

e o Vice Governador do Estado para tratarmos de criação de superintendência de 

ensino em nossa cidade. Após isso retornei para Formiga.

Belo 

Horizonte
   16,00 413

06:30 - 

20:10
Focus 140,00

18/04

Motorista Paulo Rosa Campos em viagem a Belo Horizonte conduzindo o vereador 

Mauro Cesar até a Assembléia Legislativa no gabinete do Deputado Gustavo 

Valadares, para tratar de assuntos de interesse organizacional do município

Belo 

Horizonte
        -   413

06:30 - 

20:10
Focus 95,00

Valor Total de Pedágios



24/04

Neste dia estive em BH reunido com o ex Deputado Estadual e atual presidente da 

PREVIMINAS Dr. Fabio Avelar e com a equipe do Deputado Estadual Gustavo 

Valadares para tratar de diversos assuntos de interesse do município junto ao Governo 

do Estado, dentre eles o pedido de agilização do  Governador, Diretor do DER e 

Secretario de Obras para Formiga dentro do Programa de Construção e Aplicação de 

Aeroportos tenha seu pleito concretizado e também consiga o asfaltamento dos 8 km 

que ligam Formiga ao distrito de Albertos.  Após isso retornei para Formiga

Belo 

Horizonte
   16,00 420

09:40 - 

21:30
Focus 140,00

24/04

Motorista Paulo Rosa Campos em viagem a Belo Horizonte conduzindo o vereador 

Mauro Cesar até a Assembléia Legislativa no gabinete do Deputado Gustavo 

Valadares, para tratar de assuntos de interesse organizacional do município

Belo 

Horizonte
420

09:40 - 

21:30
Focus 95,00


