
Vereador: Mauro César Alves Sousa

42,00      Valor Total de Diárias 360,00    

Data Viagem Relatório da viagem Destino
Pedágio 

Valor

Kilom.

Total
Horário Veículo  Diária Valor 

04/11

Estive em Belo Horizonte participando de audiências em busca de recursos  para o  município de Formiga. Na 1ª estive reunido 

no Gabinete do Deputado Estadual Fábio Avelar para lhe entregar a documentação necessária das entidades beneficiadas com 

a liberação de emendas de sua autoria no valor de R$60.000,00 (Sessenta Mil Reais) sendo R$29.000,00 (Vinte Nove Mil 

Reais) para a Associação Mão Amiga voltada para o combate ao Câncer, adquirir um veículo Siena para transportar os 

pacientes que necessitam de tratamento, R$16.000,00 (Dezesseis Mil Reais) para Conselho Comunitário dos Bairros 

Quinzinho, Condomínio Giarola, Vila Soares, Vila Ferreira  e Vila  Castro para aquisição de máquina de fabricação de fraldas e 

outros diversos equipamentos e R$15.000,00 (Quinze Mil Reais) para aquisição do sistema de irrigação para o campo do Vila 

Esporte Clube.Na 2ª fui para o escritório político do Deputado Federal Antônio Andrade fazer o acompanhamento dos pleitos 

relacionados a Secretaria de Estado de Educação com sua assessoria.

Belo 

Horizonte
      14,00 394

09:05 - 

21:23
Gol 120,00    

12/11

Estive em Belo Horizonte participando de audiências em busca de recursos para o município de Formiga. 

  Na 1ª audiência, estive reunido com o Sr. José Maria e a Sra. Juliana assessores do Deputado Federal Antônio Andrade para 

cobrar solução quanto aos meus pleitos referentes à liberação de R$1.980,00 do novo portão da Escola Rodolfo Almeida, da 

publicação de várias aposentadorias de servidores do estado que ainda não foram publicados, e de várias outras ações em 

diversas secretarias de Estado.

No segundo compromisso, estive no gabinete do Deputado Estadual Fábio Avelar acompanhado do líder comunitário da Boa 

Esperança suplente de vereador pelo PMN com 549 votos, Sr. Manoel da venda, onde solicitamos ao nobre Deputado a 

liberação via Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas de 21 mata burros para atendimento a várias estradas 

rurais que necessitam deste beneficio no município e também da sua atuação junto a mesma secretaria de estado, para 

liberação de R$30.000,00 (Trinta Mil Reais) para construção de um túnel para passagem de animais na estrada da referida 

comunidade na altura da Fazenda Ponte Alta (Paulo da Irinea), uma vez que constantemente os animais bloqueiam a estrada e 

esta é uma importante via de escoamento de produção agrícola e agropecuária . Na ocasião discutimos  também a liberação 

de R$10.000,00 (Dez Mil Reais) provenientes de emenda parlamentar para reforma da sede do Centro Comunitário de Boa 

Esperança, se a documentação desta associação estiver em dia conforme manda a lei.

O Deputado acolheu os pleitos e não medirá esforços para transformá-los em realidade. Na oportunidade também levei 

pacientes para fazerem procedimentos médicos inexistentes no município. Após isso, voltamos para Formiga.                                                                         

Belo 

Horizonte
      14,00 400

06:57 - 

20:55
Gol 120,00    

26/11

Estive em Belo Horizonte para participar de audiências e reuniões com autoridades e empresários ligados ao município de 

Formiga. 

 No 1º compromisso, estive no Gabinete do Deputado Estadual Fábio Avelar levando o Presidente do PMDB de Formiga Sr. 

Remaclo Silva e também o empresário Newton Paiva para estreitar o relacionamento de ambos com o Deputado, uma vez, que 

eles dentro das suas respectivas atuações, são importantes no desenvolvimento de Formiga. Ressalto que Newton Paiva 

recebeu um terreno em forma de doação por parte do município de Formiga e aprovado pela Câmara Municipal, para 

construção de uma grande indústria de laticínios com a previsão de geração de empregos em 2010 entre diretos e indiretos de 

cerca de 250. Na ocasião solicitei ao nobre parlamentar o uso de seu prestigio político junto ao Governo do Estado para que 

Formiga continue recebendo recursos. Após isso eu e o Presidente do PMDB reunimos com o Deputado Federal Antônio 

Andrade em seu escritório político para solicitarmos mais recursos dentro do orçamento da União, para Formiga. Na ocasião, 

levei para BH, 2 pacientes para fazerem procedimentos médicos inexistentes no Município. Após isso voltamos para Formiga 

com a promessa de ambos os Deputados de continuarem lutando pelo crescimento de nossa cidade.

Belo 

Horizonte
      14,00 395

07:55 - 

22:15
Gol 120,00    

Valor Total de Pedágios

1


