
Vereador: Mauro César Alves Sousa

44,40      Valor Total de Diárias do vereador 360,00    

Data Viagem Relatório da viagem Destino
Pedágio 

Valor

Kilom.

Total
Horário Veículo  Diária Valor 

01/07

Neste dia estive em Belo Horizonte para tratar de diversos pleitos de interesse do município. No primeiro compromisso, me reuni 

com o Deputado Federal Antônio Andrade em seu escritório político para tratar sobre os meus pleitos de interesse do município 

relativos às áreas de infra estrutura urbana, saúde, educação e esporte que estão no gabinete e precisam ser resolvidos. O 

Deputado solicitou sua assessoria que fizesse o levantamento dos pleitos destas áreas que ainda não foram resolvidos. Após isso 

fomos para o gabinete do Deputado Estadual Fábio Avelar onde discutimos sobre a liberação de R$60.000,00 (Sessenta Mil 

Reais) que foi creditado em favor do município para que seja criada uma academia de ginástica ao ar livre, por meio de emenda 

da Secretaria de Estado de Esporte, por indicação de ambos os Deputados e que muito beneficiará a população carente de nossa 

cidade que gostaria  praticar esportes numa academia, mas não tem recursos. Após isso retornei para Formiga.

Belo 

Horizonte
      14,80 420

06:00 - 

20:30
Fiesta 120,00    

01/07

Motorista Paulo Rosa Campos  em viagem 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
420

06:00 - 

20:30
Fiesta 80,00     

08/07

Neste dia estive em Belo Horizonte junto com o Deputado Federal Antônio Andrade e com o Deputado Estadual Fábio Avelar 

levando o Dr. Paulo Alves, dono do grande empreendimento Hoteleiro Furnas Tetra Park, para os mesmos atuem junto ao 

governo Federal e Estadual com o objetivo de melhoria na infra estrutura, nas áreas de telefonia, segurança, rodovias, aeroporto, 

saneamento básico, capacitação profissional, saúde, lazer, com o objetivo de melhorar a região do lago tendo em vista a Copa do 

Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Também solicitei aos Deputados empenho junto ao Ministério do Trabalho para que 

revejam as penalidades impostas ao Vila Esporte Clube, uma vez que o Clube faz um belo trabalho Social com mais de 200 

crianças e adolescentes através do esporte. Também levei pacientes para fazer tratamentos de saúde inexistentes no município 

de Formiga. Após isso retornei para Formiga.

Belo 

Horizonte
      14,80 477

08:00 - 

22:40
Fiesta 120,00    

08/07

Motorista Paulo Rosa Campos  em viagem a Belo Horizonte conduzindo o vereador Mauro César Alves de Sousa no escritório 

regional do Deputado Federal Antônio Andrade e Assembléia Legislativa no gabinete do Deputado Estadual Fábio Avelar, para 

tratar de assuntos de interesse organizacional do municipio.

Belo 

Horizonte
477

08:00 - 

22:40
Fiesta 80,00     

15/07

Neste dia estive em Belo Horizonte participando de uma reunião com o Deputado Estadual Fábio Avelar, onde levei o empresário 

Lorenzo, dono da Transportadora Victrans para que o referido Deputado interceda junto ao Diretor Geral do DER e também junto 

ao Presidente da empresa Nascente das Gerais, Concessionária da rodovia MG 050, com o objetivo de que a empresa termine 

350 metros do asfalto restante para facilitar a saída das 30 carretas da transportadora e assim escoar a produção. Tal pleito 

justifica-se uma vez que o mesmo procedimento foi adotado nas duas vias da rodovia e somente este ficou faltando. O Deputado 

acolheu o pleito e não medirá esforços para que o pleito seja atendido e solucionado, pois trata-se de uma obra que trará 

benefícios a inúmeras pessoas. Após isso, fui para o gabinete do Deputado Federal Antônio Andrade encontrar-me com sua 

assessoria e também resolver questões de saúde que inexistem em Formiga e tem solução na capital.

Terminando tudo retornei para Formiga. 

Belo 

Horizonte
      14,80 423

08:46 - 

22:00
Fiesta 120,00    

15/07

Motorista Paulo Rosa Campos  em viagem 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
423

08:46 - 

22:00
Fiesta 80,00     

Valor Total de Pedágios

1


