
Vereador: Mauro César Alves Sousa

32,10      Valor Total de Diárias do vereador 360,00    

Data Viagem Relatório da viagem Destino
Pedágio 

Valor

Kilom.

Total
Horário Veículo  Diária Valor 

01/06

Neste dia estivemos em Belo Horizonte participando de vários audiências em busca de benefícios para Formiga. No primeiro 

compromisso estivemos com o Deputado Estadual Fábio Avelar entregando-lhe toda a documentação necessária para que a 

ACEAF – Associação Comunitária de Evangelização e Ação Social de Formiga possa ser declarada de Utilidade Pública Estadual 

através de um projeto de lei. Depois fomos ao gabinete do Governador Anastásia encontrarmos com sua Secretaria Geral Srta 

Elisângela para entregar-lhe o convite para a solenidade de entrega do título de Cidadania Honorária de Formiga que ocorrera em 

11/06/2010 e também para solicitar-lhe a doação de três veículos sendo um para Mão Amiga voltada para o combate ao câncer, 

outro para a ASADEF de apoio ao deficiente físico e outro para o Conselho  Tutelar de Formiga. Depois fomos para o gabinete do 

Deputado Federal Antônio Andrade tratar de diversos assuntos de interesse do município de Formiga, dentre eles o empenho das 

emendas parlamentares para Formiga. Em todas as oportunidades, estivemos acompanhados do Sr. Ailton presidente do PMDB 

de Pimenta que também foi buscar benefícios para seu município.   

Belo 

Horizonte
        7,00 391

09:50 - 

21:20
Gol 120,00    

09/06

Neste dia estive em Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse de nosso município. No primeiro estive com o Deputado 

Estadual Fábio Avelar, onde acompanhado do radialista Eduardo Batista e do ex-jogador do Cruzeiro Esporte Clube Sr. Ivan 

Simões, solicitei apoio do mesmo ao primeiro, para que a ALMG possa enviar verba publicitária ao Programa Rádio Jornal, 

programa até voltado para a noticia e informação à população Formiguense. Já para o Segundo, solicitamos mais apoio do 

Deputado ao Futebol de base com nossa cidade. Também consegui a doação de 14 mata-burros para as estradas rurais de 

Formiga com o valor unitário de R$891,37 totalizando R$12.479,18.Também resolvi com a assessoria de saúde do Deputado 

Federal Antônio Andrade, varias solicitações que tem sua solução na capital mineira. 

Belo 

Horizonte
      14,00 399

10:15 - 

21:45
Gol 120,00    

18/06

Neste dia estive em Belo Horizonte para encontrar-me com o Deputado Estadual Fábio Avelar e tratar com ele os acertos finais 

para a realização da Audiência Pública da comissão de turismo da ALMG que ocorrerá em Formiga no dia 23/06/10, no plenário 

da Câmara Municipal de Formiga para debater o potencial Turístico do Município visando  investimentos no mesmo para a Copa 

de 2014 e Olimpíadas de 2016. Após isso fui para o escritório político do Deputado Federal Antônio Andrade tratar de assuntos da 

área de saúde que dão encaminhamento na capital e inexistem em Formiga. Após isso, retornei para Formiga.

Belo 

Horizonte
      11,10 432

07:55 - 

18:55
Gol 120,00    

Valor Total de Pedágios

1


