
Vereador: Mauro César Alves Sousa

25,90      Valor Total de Diárias do vereador 240,00    

Data Viagem Relatório da viagem Destino
Pedágio 

Valor

Kilom.

Total
Horário Veículo  Diária Valor 

07/10

Neste dia estive em Belo Horizonte reunido com o Deputado Estadual Fábio Avelar para solicitar-lhe empenho e agilização dos 

meus pleitos que estão no gabinete e ainda não foram enviados em virtude das eleições e também para entregar-lhe a prestação 

de contas do Vila Esporte Clube referente a liberação da verba para construção do novo vestiário para que seja encaminhada ao 

Secretário de Estado de Esporte. O Deputado acolheu os pleitos e vai encaminhá-los. Após isso retornei para Formiga. 

Belo 

Horizonte
      11,10 444

09:30 - 

21:30
Fiesta 120,00    

07/10

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

Assembléia legislativa no gabinete do Deputado Estadual Fábio Avelar, para tratar asuntos de interesse organizacional do 

município.

Belo 

Horizonte
444

09:30 - 

21:30
Fiesta 80,00     

21/10

Neste dia estive em Belo Horizonte reunido com o Deputado Estadual Fábio Avelar para tratar diversos assuntos de interesse do 

município, dentre eles a entrega da solicitação da Diretoria do CESEC para liberação junto a Secretária de Estado de Educação 

de recursos para reforma do mesmo, que o Deputado interceda em conjunto com o Deputado Federal Antônio Andrade junto ao 

Itamaraty e Ministério da Indústria e  comércio com o intuito de fortalecer a Indústria Nacional no tocante a importação do Jeans 

Chinês que chega no Brasil com preços baixos, concorrendo de forma desleal com nosso jeans, sufocando o empresariado 

Nacional e também o Formiguense, uma vez que Formiga possui quase 500 facções e confecções gerando mais de 10.000 

empregos.

Solicitei também a inclusão de várias ruas do município para serem beneficiados com calçamento quando houver liberação de 

emendas parlamentares. Após isso fui para o escritório regional do Deputado Federal Antônio Andrade tratar de assuntos 

referentes a Secretária de Educação e também a Secretária de Estado da Saúde.

Depois voltei para Formiga. 

Belo 

Horizonte
      14,80 449

08:00 - 

23:10
Fiesta 120,00    

Valor Total de Pedágios

1


