
Vereador: Mauro César Alves de Sousa

61,60         Valor Total de Diárias 560,00      

Data Viagem Relatório da viagem Destino Pedágio Valor
Kilom.
Total

Horário Veículo  Diária Valor 

03/10

Neste dia estive em Belo Horizonte  no Gabinete do Deputado Estadual 
Gustavo Valadares reunido com sua equipe para solicitar a liberação de 
material esportivo para serem destinados a vários Clubes do município de 
Formiga. Também fui até a cidade administrativa juntamente com o 
Assessor Parlamentar Adão Ferreira,encontrar-me com a Assessora 
Especial do Governador do Estado Drª. Valéria Cordeiro solicitei da 
mesma empenho e agilidade junto ao Comando Geral da PMMG para 
liberação de 06 motocicletas e 03 viaturas para a 13ª  CIA Independente 
da PMMG em Formiga e junto ao Secretário de Defesa Social apoio na 
implantação  do programa Olho Vivo no município. Após isso retornei para 
Formiga.

Belo Horizonte           17,60 489
05:00 - 
21:00

Focus 140,00

03/10

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, para tratar de 
assuntos de interesse organizacional do município. 

Belo Horizonte                -   489
05:00 - 
21:00

Focus 95,00

09/10

Neste dia estive em Belo Horizonte para participar de 2 compromissos políticos 
em Benefício do município de Formiga. No 1º estive no Gabinete do Deputado 
Estadual Gustavo Valadares reunido com o  mesmo e sua equipe para solicitar 
empenho na marcação da audiência com a Presidência do Hemominas  com o 
objetivo de ser instalado em Formiga uma unidade Regional do órgão, da 
instalação da Telefonia fixa e móvel nos distritos do município de Formiga. No 2º 
estivemos eu e o vereador Juarez Carvalho, reunidos com o Presidente da ALMG 
o Deputado Dinis Pinheiro solicitando do mesmo  apoio na instalação de uma 
unidade Regional do Hemominas em Formiga, Olho Vivo, mais viaturas para 
nossas polícias. Nas ocasiões  estava acompanhado do forminguense o Sr. 
Paulo Pacheco a convite que como jornalista informal tem acompanhado e feito a 
cobertura das reuniões e manifestações políticas em prol de nossa cidade sem 
nenhum tipo de renumeração ou ônus, mostrando para a população o trabalho 
sério realizado em favor  da melhoria de Formiga. Após isso retornamos eu e o 
Vereador Juarez Carvalho para Fga.

Belo Horizonte             8,80 439
06:00 - 
19:00

Focus 140,00

Valor Total de Pedágios



09/10

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 o vereador  Juarez 
Carvalho no gabinete do Deputado Estadual, Dinis Pinheiro, para tratar de 
assuntos de interesse organizacional do município.

Belo Horizonte                -   439
06:00 - 
19:00

Focus 47,50

17/10

Neste dia estive em Belo Horizonte no Gabinete do Deputado Estadual  Gustavo 
Valadares para entregar a documentação da APAE para ser encaminhada a 
SEGOV com o objetivo de ser marcada a data para assinatura do convênio para 
liberação dos R$ 30.000,00 para aquisição de 01 veículo, fruto de emenda 
parlamentar do nobre deputado. Também solicitei intervenção do mesmo para 
que fosse feito Ofício endereçado a Superintendente  de Ensino de Passos D. 
Eunice Blanco para que eu leve  em mãos acompanhado dos diretores  das 
Escolas Estaduais Got e Escola Normal com o objetivo de ser priorizada e 
agilizada a liberação de mais R$ 1.000.000,00(um milhão de reais) para reforma 
dos estabelecimentos de ensino. Após isso retornei para Formiga.                                                                 

Belo Horizonte           17,60 428
07:00 - 
18:00

Focus 140,00

17/10

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, para tratar de 
assuntos de interesse organizacional do município. 

Belo Horizonte                -   428
07:00 - 
18:00

Focus 95,00



24/10

Neste dia estive em BH participando de 2 Compromissos políticos em busca de benefícios 
para Formiga. No primeiro estive na ALMG no Gabinete do Deputado Estadual Gustavo 
Valadares despachando com sua equipe a documentação do Patronato São Luis para ser 
encaminhado a SUBSEAM(Subsecretaria do Estado de Assuntos Municipais) com o 
objetivo de ser celebrado convênio no valor de R$ 30.000,00 visando aquisição de um 
automóvel 0 Km para atender as necessidades daquela entidade. Também entreguei a 
documentação faltante da APAE que era a declaração de abertura de conta bancária para a 
movimentação de recursos do referido convênio e o plano de trabalho corrigido para o 
mesmo receber 01 veículo igual ao Patronato. Ressalto que os recursos são provenientes 
de emenda do Deputado Gustavo Valares. Na oportunidade solicitei também agilização da 
aprovação dos projetos de Lei 3.642/2012 e 4.405/2013 em tramitação na ALMG  que 
declaram de utilidade Pública a Associação dos Moradores dos Bairros Santo Antônio e 
Novo Santo Antônio e Conselho Comunitário de Segurança Pública de Formiga. Também 
acompanhado do Sr. Sidney Ferreira, Presidente do Rotary Clube de Formiga e 
representando cerca de 14 entidades, fomos levados pelo Assessor Parlamentar do 
Deputado Gustavo Valadares, o Sr. Adão Ferreira para uma audiência com a Presidente do 
Hemominas Dra. Júnia Guimarães Mourão Cioffi e diretores solicitar a implantação de um 
PACE(Posto Avançado de Coleta) no município de Formiga. Da parte do Hemominas 
recebemos todo apoio agora falta apenas a parte da Prefeitura para concretizar-se. Após 
isso retornamos para Formiga.

Belo Horizonte           17,60 426
10:00 - 
22:00

Focus 140,00

24/10

Motorista Paulo Rosa Campos em viagem a  Belo Horizonte conduzindo 
o vereador Mauro César Alves de Sousa juntamente com o Sr. Sidney G. 
Ferreira representante do Rotary Clube de Formiga e das Lojas 
Maçônicas de Formiga, até a Assembléia Legislativa no gabinete 
Deputado do Deputado Gustavo Valadares, para tratar de assuntos de 
interesse organizacional do município. 

Belo Horizonte                -   426
10:00 - 
22:00

Focus 95,00


