
Vereador: Mauro César Alves de Sousa

48,00   Valor Total de Diárias 360,00    
Data 

Viagem
Relatório da viagem Destino

Pedágio 

Valor

Kilom.

Total
Horário Veículo  Diária Valor 

04/11

Neste dia estive a Belo Horizonte no gabinete do Deputado Estadual Gustavo Valadares reunido com sua 
equipe para tratar de diversos assuntos de interesse do município dentre eles a solicitação para que o 
mesmo marque uma audiência com a Secretária de Estado de Educação em atenção, ao Sr. Geraldo 
Reginaldo de Oliveira Secretário Municipal de Educação para que seja discutido assunto referente à 
demanda educacional de Formiga. Na oportunidade solicitei também reforço de pedido para que também 
seja incluída na pauta com a nobre Secretária a liberação de recursos para reforma da Escola Estadual 
Prof. Tonico Leite em atenção a sua diretora Lusmarina Elias e também solicitar da mesma a criação da 
superintendência de ensino em Formiga. Também cobrei novamente a marcação de audiências com o 
Secretário de Estado de Defesa Social, o comandante da PMMG e o Chefe da Policia Civil, para tratarmos 
do aumento do efetivo e também de ações eficazes no combate a criminalidade em nossa cidade em 
atenção ao Dr. Ângelo Ansanelli Promotor Criminal da Comarca de Formiga. Também cobrei vários outros 
assuntos que estão pendentes no gabinete. Depois fui ao escritório político do Deputado Federal Antônio 
Andrade reuni com sua equipe para cobrar deles os casos que dão encaminhamento na capital e ainda não 
foram resolvidos. Após isso retornei para Formiga.

Belo 
Horizonte

    16,00 459
08:30 - 
21:00

Focus 120,00

04/11

Viagem do motorista Paulo Rosa Campos 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
459

08:30 - 

21:00
Focus 80,00

10/11

Neste dia estive a Belo Horizonte no gabinete do Deputado Estadual Gustavo Valadares reunido com ele 
para cobrar empenho na marcação de varias audiências de interesse do município em vários órgãos 
governamentais  do estado e também tratar de liberação de emenda no valor de R$55.000,00 (Cinqüenta e 
Cinco Mil Reais), para a Associação Mão Amiga de combate ao Câncer.  
Também na oportunidade cedi o motorista com carro do legislativo, para que levasse o assessor 
parlamentar Adão Ferreira a cidade Administrativa para tratar de assuntos de interesse do município nas 
Secretárias de Estado enquanto estava reunido com a equipe do Deputado. 
Após isso retornei para Formiga. 

Belo 
Horizonte

    16,00 475
09:00 - 
21:15

Focus 120,00

10/11

Motorista Paulo Rosa Campos 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
475

09:00 - 

21:15
Focus 80,00

Valor Total de Pedágios



24/11

Neste dia estive a Belo Horizonte no gabinete do Deputado Estadual Gustavo Valadares para tratar de 
vários assuntos de interesse do município dentre eles a solicitação ao Deputado em nome do Presidente 
do Asilo Sr. Antônio Lopes para que o Deputado interceda junto ao Presidente do TCE com o objetivo de 
sanar pendências da entidade. Também levei os presidentes da APAE, ASADEF e PATRONATO SÃO 
LUIS para assinarem convênios resultantes de emendas parlamentar do Ex Deputado Fábio Avelar no 
valor de R$95.000,00 para aquisição de 3 veículos sendo 01 de R$35.000,00 para ASADEF, 01 de 
R$30.000,00 para APAE e 01 de R$30.000,00 para o PATRONATO. Depois fomos para o gabinete de 
Fábio Avelar na Previminas para agradecer a indicação. Após isso retornei para Formiga.

Belo 
Horizonte

16,00 403
10:10 - 
21:44

Fiesta 120,00


