
Vereador: Mauro César Alves de Sousa

44,40   Valor Total de Diárias 360,00   
Data 

Viagem
Relatório da viagem Destino

Pedágio 

Valor

Kilom.

Total
Horário Veículo

 Diária 

Valor 

10/02

Neste dia estive em Belo Horizonte para tratar de vários interesses do município de 
Formiga. No primeiro estive no Escritório Político do Deputado Federal Antônio Andrade 
reunido com sua equipe para solicitar melhorias na saúde do município tal como à 
desburocratização da Central de Leitos do Estado, fazendo com que varias pessoas em 
estado grave não fiquem mais a mercê da burocracia do sistema.  Após isso encontrei-
me na Diretoria Regional dos Correios em Minas com o seu Diretor Dr. Fernando 
Miranda, onde solicitei com o Diretor Regional computadores dos correios para serem 
doados a entidades carentes da cidade e também o aumento do efetivo de carteiros para 
agilizar a entrega postal domiciliar.
 Após isso voltei para Formiga.

Belo 
Horizonte

   14,80 466
07:25 - 
22:08

Focus 120,00

10/02

Motorista Paulo Rosa Campos em viagem a Belo Horizonte conduzindo o vereador 

Mauro César Alves de Sousa até o escritório Regional do Deputado Federal  Antônio 

Andrade, para tratar de assuntos de interesse organizacional do município.

Belo 

Horizonte
        -   466

07:25 - 

22:08
Focus 80,00

16/02

Neste dia estive em Belo Horizonte junto com a equipe do Deputado Federal Antônio 
Andrade solicitando que interceda junto ao Governo do Estado para o atendimento a 
inúmeras demandas que ainda não tivemos solução. Depois reuni com a Dra. Cleide 
Edwiges Santos Laia Superintendente Regional da CONAB (Companhia Nacional de 
Abastecimento), para solicitar-lhe a doação de alimentos para diversas entidades do 
município. Após isso retornei para Formiga.

Belo 
Horizonte

   14,80 433
08:30 - 
20:30

Focus 120,00

16/02

Motorista Paulo Rosa Campos em viagem a Belo Horizonte conduzindo o vereador 

Mauro César alves de Sousa até o escritório regional do Deputado Federal Antônio 

Andrade, para tratar de assuntos de interesse organizacional do município.

Belo 

Horizonte
        -   433

08:30 - 

20:30
Focus 80,00

Valor Total de Pedágios



22/02

Neste dia estive em Belo Horizonte para tratar de vários assuntos de interesse do 
município de Formiga.
No primeiro compromisso estive no gabinete do Deputado Federal Antônio Andrade 
verificando o andamento de vários pleitos que fiz com o mesmo uma vez que a solução 
dos mesmos ocorre em âmbito estadual. Após isso, fui para a Câmara Municipal de Belo 
Horizonte encontrar-me com o vereador pelo PSB e filho do Formiguense Honorário 
Desembargador José Nepomuceno, Dr. Daniel Nepomuceno onde firmamos parceria de 
trocar experiências políticas de projetos de lei que trazem benefícios para ambas as 
cidades e já na oportunidade entreguei lhe copia do meu projeto de lei aprovado que trata 
da obrigação dos supermercados de quando colocarem seus produtos em oferta ou 
promoção, também colocarem a data de validade do produto em questão. Depois fui para 
a secretaria de Estado de Esportes, onde finalizei no setor de convênios a documentação 
da Acadêmia Águia Dourada, voltada para a pratica do Jiu Jitsu, para que uma vez 
cadastrada, possa receber recursos por meio de emendas parlamentares estaduais. 
Ressalto que a Águia Dourada faz um belo trabalho com jovens carentes em diversos 
bairros da cidade incentivando a pratica de esportes e com isso deixando eles longe das 
drogas e criminalidade. Após isso retornei para Formiga.

Belo 
Horizonte

   14,80 435
08:05 - 
20:17

Focus 120,00

22/02

Motorista Paulo Rosa Campos em viagem a Belo Horizonte conduzindo o vereador 

Mauro César Alves de Sousa até o escritório regional do Deputado Federal Antônio 

Andrade, para tratar de assuntos de interesse organizacional do município.

Belo 

Horizonte
        -   435

08:05 - 

20:17
Focus 80,00


