
Vereador: Mauro César Alves Sousa

35,00      Valor Total de Diárias do vereador 360,00    

Data Viagem Relatório da viagem Destino
Pedágio 

Valor

Kilom.

Total
Horário Veículo  Diária Valor 

13/05

Estive em Belo Horizonte para vários compromissos com autoridades em busca de recursos e benefícios para nossa cidade. 
No primeiro compromisso, estive no gabinete do Secretário de Estado de Esportes com seu assessor direto Dr. Ricardo, no 
sentido de tentar viabilizar recursos na ordem de R$30.000,00 (Trinta Mil Reais) para projetos da secretária municipal de esporte. 
Nesta reunião estava acompanhado do Sr. Samuel, responsável pelo setor em Formiga e também pela Sra. Shirley, assessora 
parlamentar do Deputado Estadual Fábio Avelar. Depois fui para o gabinete do Diretor Regional dos Correios em Minas Gerais Dr. 
Fernando Miranda convencê-lo e sensibilizá-lo sobre a necessidade de se fazer a entrega postal domiciliar para 55 famílias que ali 
residem e não contam com este serviço. Consegui dele o compromisso de que em 15 dias o pleito será resolvido. Após isso fui 
par a Assembléia Legislativa no Gabinete do Deputado Estadual Fábio Avelar entregar vários pleitos, dentre eles a solicitação do 
Promotor de Justiça Dr. Ângelo Ansanelli que um nome do Juiz Criminal Dr. Richard e do Comandante da  13ª Cia Indepentende 
Major Wilton, solicita a este vereador e aos Deputados Fábio Avelar e Antônio Andrade, uma audiência com o Comandante Geral 
da PMMG e também com o Secretário de Estado da Defesa Social para tratar do aumento de Policiais Militares em nossa cidade 
em virtude do baixo número de policiais na ativa e do aumento de violência na cidade. O Deputado acatou as solicitações e 
trabalhará para que sejam realizadas. Por fim fui para o escritório político do Deputado Federal Antônio Andrade encontrar-me 
com sua assessoria e tratar de vários assuntos de interesse do município que ali estão em diversas áreas. Após isso retornei para 
Formiga.  

Belo 
Horizonte

      14,00 420
06:30 - 
21:15

Fiesta 120,00

19/05

Estive em Belo Horizonte participando de audiências em busca de benefícios para Formiga. No primeiro compromisso, estive com 
o Deputado Estadual Fábio Avelar reunido com o ex-Deputado por cinco mandatos e atual Presidente do Grupo Tauá Hotéis, Dr. 
João Pinto Ribeiro prestando-lhe homenagem pelo sucesso deste respeitado grupo empresarial e também sensibilizando-o quanto 
a fazer investimentos no nosso município. Após isso fui para o gabinete do Deputado Estadual Fábio Avelar na ALMG tratar com o 
mesmo de diversos assuntos de interesse da cidade, dentre eles a liberação de R$60.000,00 (sessenta mil Reais) em emendas 
parlamentares para o município e da agilização da marcação de audiência com o Comandante Geral da PMMG em atenção ao 
pedido do Nobre Promotor Dr. Ângelo Ansanelli e outras autoridades, para tratarmos do aumento do efetivo policial militar no 
município. Depois fui para o escritório político do Deputado Federal Antônio Andrade tratar com sua assessoria de diversos pleitos 
meus em beneficio de Formiga que ali estão. Na oportunidade também levei paciente para fazer tratamentos médicos inexistentes 
no município. Após isso retornei para Formiga.

Belo 
Horizonte

      14,00 447
08:00 - 
21:55

Fiesta 120,00    

19/05

Servidor Paulo Rosa Campos  em viagem a Belo Horizonte conduzindo o vereador Mauro César Alves de Sousa 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
447

08:00 - 

21:55
Fiesta 80,00

27/05

Viagem dos vereadores Mauro César e Moacir Ribeiro da Silva a Belo Horizonte.Estivemos participando de varias audiências em 
busca de benefícios para Formiga. No primeiro encontro estivemos com o Deputado Estadual Fábio Avelar compromisso, estive 
com o Deputado Estadual Fábio Avelar reunido com o ex-Deputado por cinco mandatos e atual Presidente do Grupo Tauá Hotéis, 
Dr. João Pinto Ribeiro prestando-lhe homenagem pelo sucesso deste respeitado grupo empresarial e também sensibilizando-o 
quanto a fazer investimentos no nosso município. Após isso fui para o gabinete do Deputado Estadual Fábio Avelar na ALMG 
tratar com o mesmo de diversos assuntos de interesse da cidade, dentre eles a liberação de R$60.000,00 (sessenta mil reais) em 
emendas parlamentares para o município e da agilização da marcação de audiência com o Comandante Geral da PMMG em 
atenção ao pedido do Nobre Promotor Dr. Ângelo Ansanelli e outras autoridades, para tratarmos do aumento do efetivo policial 
militar no município. Depois fui para o escritório político do Deputado Federal Antônio Andrade tratar com sua assessoria de 
diversos pleitos meus em beneficio de Formiga que ali estão. Na oportunidade também levei paciente para fazer tratamentos 
médicos inexistentes no município.Após isso retornei para Formiga.

Belo 
Horizonte

        7,00 459
10:30 - 
22:20

Fiesta 120,00    

27/05

Servidor Paulo Rosa Campos em viagem a Belo Horizonte conduzindo os vereadores Mauro César Alves de Sousa e Moacir 

Ribeiro da Silva a Assembléia Legislativa no gabinete do Deputado Estadual Fábio Avelar, para tratar de assuntos de interesse 

organizacional do municipio.

Belo 

Horizonte
459

10:30 - 

22:20
Fiesta 80,00     

Valor Total de Pedágios

1


