
Vereador: Mauro César Alves Sousa

42,00      Valor Total de Diárias do vereador 760,00    

Data Viagem Relatório da viagem Destino
Pedágio 

Valor

Kilom.

Total
Horário Veículo  Diária Valor 

04/03

Estive em Belo Horizonte no dia 04/03/2010 para participar de reuniões políticas, com o objetivo de trazer melhorias para o município de Formiga. No 
primeiro compromisso, estive com o ex- deputado Estadual João Pinto Ribeiro  participando com o Governador Aécio Neves  e com o vice Governador 
Anastásia da inauguração da cidade administrativa, nova sede do Governo de Minas Gerais. Após isso fui para o gabinete do Deputado Estadual Fábio 
Avelar tratar de diversos assuntos de interesse do município, dentre eles a liberação de 40 bolas para o Vila Esporte Clube e a intercessão do mesmo 
junto a SETOP para liberação de duas pontes para comunidade rural de Lucianos, atendendo a um vasto abaixo assinado.
Após isso fui para o escritório político do Deputado Federal Antônio Andrade tratar de diversos assuntos de interesse do município cujo desdobramento se 
dá no estado. Também aproveitei para levar pacientes para fazer procedimentos médicos inexistentes no município. Após isso retornei para Formiga.

Belo 
Horizonte

14,00 424
07:45 - 
20:50

Gol 120,00    

04/03
Viagem do motorista Paulo Rosa Campos a Belo Horizonte conduzindo o vereador Mauro César Alves de Sousa em visita ao  gabinete do Deputado 

Estadual Fábio Avelar  e escritório regional do Deputado Federal Antônio Andrade, para tratar de assuntos de interesse organizacional do municipio.

Belo 

Horizonte
424

07:45 - 

20:50
Gol 80,00     

10 a 12/03

Neste período, estive em Brasília para tratar de variados temas de interesse do nosso município. No primeiro compromisso, estive junto com o Deputado 
Federal Antônio Andrade, levando o empresário e Jornalista Sr. Manoel Gandra Fonseca dono do Jornal O Pergaminho, para uma participar de uma 
audiência com o Presidente dos Correios Dr. Carlos Henrique Almeida Custodio, para solicitar o apoio dos correios para um projeto de Oficina de Áudio 
Visual, aprovado pelo Ministério da Cultura dentro lei Rouanet. O presidente gostou e vai apoiar o projeto. Após isso fui para Câmara dos Deputados, 
despachar com o Deputado Antônio Andrade diversos assuntos de interesse de Formiga, dentre eles a liberação de recursos para asfaltamento do 
aeroporto de Formiga, o pedido de encaminhamento da documentação da Associação Mão Amiga ao Ministério da Justiça para declaração de utilidade 
Pública Federal. Também fui ao Ministério das comunicações, encontrar-me com a Doutora Sônia Cristina, assessora especial do Ministério para solicitar-
lhe autorização para que o Ministério libere um Telecentro para o bairro N.Sra. de Lourdes e também agilize os demais solicitações de interesse do 
município contidas neste ministério. Também fui em nome da Dra. Sônia , no Senado Federal, no gabinete do Suplente do Ministério Hélio Costa no 
Senado, Senador Wellington Salgado, tratar da liberação de R$300.000,00 (Trezentos Mil Reais), em emendas para infra-estrutura urbana e consegui a 
liberação. Acertei também a liberação de material esportivo para diversas escolas e entidades em nossa cidade. Depois passei na presidência nacional do 
PMDB para encontrar-me com o Dr. Sandro Salazar, coordenador de Núcleos do PMDB fazer uma visita de cortesia e estreitamento de laços. Ao voltar 
para Belo Horizonte fui para a ALMG no gabinete do Deputado Estadual Fábio Avelar tratar de assuntos de interesse do município dentre eles a entrega 
da documentação necessária para declaração de utilidade publica estadual para ACOMLAG também passei no escritório político do Deputado Federal 
Antônio Andrade buscar alguns documentos para trazer para Formiga. Após isso retornei para Formiga. 

Brasília
veículo 

particular
    400,00 

18/03
Viagem do motorista Paulo Rosa Campos  a Belo Horizonte conduzindo o vereador Mauro César Alves de Sousa ao gabinete do Deputado Estadual 

Fábio Avelar, para tratar de assuntos de interesse organizacional do municipio.

Belo 

Horizonte

Velocímetro 

com defeito

09:45 - 

21:10
Gol       80,00 

18/03

Nesta data estive em Belo Horizonte no gabinete do Deputado Estadual Fábio Avelar para participar de audiência com o mesmo levando vice presidente 
do FEC – Formiga Esporte Clube, Sr. Camilo Cunha e também o diretor tenente Lopes onde fomos solicitar ao nobre parlamentar que interceda junto com 
o Deputado Federal Antônio Andrade para que o secretário de Estado de Esportes libere o valor de R$65.000,00 (Sessenta e Cinco Mil Reais) para que o 
referido clube possa concretizar o projeto da ampliação das instalações do estádio como a construção de salas de reuniões dos departamentos de futebol 
amador e profissional, sala de fisioterapia, musculação e enfermagem. Ressalto que o Formiga é um importante clube de nossa cidade, hoje disputando e 
liderando o Modulo II do Campeonato Mineiro de Futebol, propenso a figurar no modulo I do Futebol Mineiro. O Deputado acolheu o pleito e reafirmou seu 
compromisso com a cidade e seus pleitos e não medirá esforços em conjunto com o Deputado Federal Antônio Andrade para que o legitimo pleito do FEC 
se torne realidade. Após isso, retornamos para Formiga.

Belo 
Horizonte

      14,00 Velocímetro 
com defeito

09:45 - 
21:10

Gol     120,00 

25/03
Viagem do motorista Paulo Rosa Campos a Belo Horizonte conduzindo o vereador Mauro César Alves de Sousa ao gabinete do Deputado Estadual 

Fábio Avelar e escritorio Regional do Deputado Federal Antônio Andrade, para tratar de assuntos de interesse organizacional do municipio.

Belo 

Horizonte
408

09:00 - 

21:50
Fiesta       80,00 

25/03

Estive em Belo Horizonte no dia 25/03/2010 para buscar melhorias e benefícios para Formiga.
No primeiro compromisso estive com o Deputado Estadual Fábio Avelar solicitando dele que intercedesse junto ao Ministro das Comunicações para que o 
bairro Nossa Senhora de Lourdes possa contar com um Telecentro, em atenção ao pedido da Sra. Maria do Socorro de Souza Viana que preside a 
referida Associação.
Também solicitei que ele intercedesse junto ao Dr. Fernando Miranda, Diretor Regional dos Correios em Minas Gerais para que os moradores do conjunto 
Residencial Nova Conquista, possam contar com o serviço de entrega postal domiciliar atendendo um vasto abaixo assinado o Deputado acolheu os 
pleitos e não medirá esforços para que se tornem realidade.
Depois fui encontrar com a equipe do Deputado Federal Antônio Andrade onde solicitei pontes e mata burros para o município de Formiga.
Após isso encontrei com o Superintendente Regional da Conab, Dra. Cleide pedindo que agilizasse a liberação de 12 toneladas de feijão para diversas 
entidades  de Formiga. Terminada as audiências retornei para Formiga.

Belo 
Horizonte

      14,00 408
09:00 - 
21:50

Fiesta     120,00 

Valor Total de Pedágios

1


