
Vereador: Mauro César Alves Sousa

49,00      Valor Total de Diárias do vereador 480,00    

Data Viagem Relatório da viagem Destino
Pedágio 

Valor

Kilom.

Total
Horário Veículo  Diária Valor 

31/03

Estive em Belo Horizonte no dia 31/03/2010 para participar de audiência com a equipe do gabinete do Deputado Estadual Fábio 

Avelar onde levei diversos pleitos de interesse do município de Formiga e tratei dos demais que ainda não tenho resposta.    

Também aproveitei e participei da posse do Governador Anastásia a convite do mesmo na ALMG e no Palácio da Liberdade. 

Também tomei as mesmas providências que tomei com a equipe do Deputado Estadual Fábio Avelar com a equipe do Deputado 

Federal Antônio Andrade em seu escritório político. Na oportunidade informo também que a viagem foi realizada com o vereador 

Edmar Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Formiga.Após todos os compromissos cumpridos, retornei para Formiga.

Belo 

Horizonte
7,00 413

07:08 - 

22:11
Focus 120,00    

08/04

Estive em Belo Horizonte no dia 08/04/2010 reunido com as equipes do Deputado Estadual Fábio Avelar e Deputado Federal 

Antônio Andrade para avaliar os pleitos de interesse do município que ainda não tive respostas. Também encaminhei um pleito ao 

Deputado Estadual Fábio Avelar solicitando apoio para o FEAMA obter seu registro junto o Conselho Nacional de Assistência 

Social. Após isso retornei para Formiga.

Belo 

Horizonte
14,00 393

10:15 - 

19:40
Gol 120,00    

13/04

No dia 13/04/2010 estive em Belo Horizonte acompanhado dos diretores do Formiga Esporte Clube para participarmos de uma 

audiência com o Deputado Estadual Fábio Avelar e com o Secretário de Estado de Esportes Alberto Rodrigues para pleitear 

R$65.000,00 de investimentos nas dependências do Clube. As referidas autoridades receberam o pleito e não medirão esforços 

para que se torne realidade. Após isso estive no escritório político do Deputado Federal Antônio Andrade para tratar de diversos 

assuntos de interesse do município, estão no gabinete e tem seu encaminhamento no Estado.

Após isso retornei para Formiga.    

Belo 

Horizonte
      14,00 394

11:55 - 

22:28
Gol     120,00 

28/04

No dia 28/04/2010 estive em Belo Horizonte levando lideranças comunitárias de Formiga para participar de varias audiências em 

prol do município. 

Na primeira estive reunido com o Deputado Estadual Fábio Avelar acompanhado dos diretores da ASADEF representados por sua 

Presidente Sra. Zilda e pelos diretores Sr. Walter e Luciano do trailler, este além de diretor, 1º suplente da Câmara Municipal de 

Formiga pelo PV com 813 votos.

Na audiência, discutimos como alavancar recursos e benefícios por meio de emendas parlamentares e de gestão dos Deputados 

Fábio Avelar e Antônio Andrade junto ao Governo Federal e Estadual com objetivos de benefíciar esta entidade que atua em 

defesa do deficiente físico. Também levei a diretora da Escola Estadual Prof. Joaquim Rodarte para tratar de assuntos referentes 

a escola. O Deputado acolheu os pedidos e não medirá esforços para estes pleitos se tornem realidade. Após isso fui para a 

CONAB para tratar da liberação de alimentos para entidades Formiguenses. Depois fui para o Servas encontrar-me com o Diretor 

Dener Nolasco conhecer os trabalhos atuais desta instituição e também acompanhar o andamento dos meus pleitos em prol de 

diversas entidades de Formiga que la estão. Por fim, fui para o escritório político do Deputado Federal Antônio Andrade verificar o 

andamento de alguns pleitos e também sobre a liberação do recurso para troca do novo portão da E.E. Rodolfo Almeida. Feito 

tudo isso, retornei para Formiga.       

Belo 

Horizonte
      14,00 419

08:00 - 

21:40
Fiesta     120,00 

28/04

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 município.

Belo 

Horizonte
419

08:00 - 

21:40
Fiesta       80,00 

Valor Total de Pedágios

1


