
Vereador: Mauro César Alves de Sousa

59,20   Valor Total de Diárias 480,00   

Data Viagem Relatório da viagem Destino
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Valor

Kilom.
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Horário Veículo

 Diária 

Valor 

01/03

Neste dia estive em Belo Horizonte reunido com a equipe do Deputado Federal Antônio 

Andrade solicitando empenho junto a Secretaria de Estado da Saúde para vários pleitos 

que ali estão sejam agilizados e solucionados. Também falei com a Superintendente 

Regional da CONAB cobrando solução quanto à liberação de alimentos para varias 

entidades em Formiga e ele me disse que em breve será liberado. Após isso retornei para 

Formiga.

Belo 

Horizonte
   14,80 394

09:30 - 

20:17
Fiesta 120,00

15/03

Neste dia estive em Belo Horizonte no escritório político do Deputado Federal Antônio 

Andrade para solicitar diversos pleitos na área de saúde do município de Formiga.

Depois reuni com o Diretor Regional dos Correios em Minas Gerais Dr. Fernando Miranda 

onde consegui a liberação de 10 computadores com mesas e cadeiras dentro do projeto 

USA BEM dos Correios para serem dados a instituições sociais de Formiga. 

Também solicitei do mesmo atendimento postal domiciliar para os novos 163 moradores 

das 163 residências do Novo bairro Villa Nova de Formiga.

  Após isso retornei para Formiga.

Belo 

Horizonte
   14,80 423

09:45 - 

22:17
Focus 120,00

15/03

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
423

09:45 - 

22:17
Focus 80,00

22/03

Neste dia estive em Belo Horizonte reunido com a Assessoria do Deputado Federal 

Antônio Andrade para tratar de diversos pleitos de interesse do município e m diversas 

áreas. Depois reuni com o ex - deputado Estadual Fábio Avelar para saber quando serão 

liberadas as emendas parlamentares de autoria do mesmo referente a 2010 para que eu 

possa indicar para Formiga. Segundo ele elas deverão ocorrer em breve e tão logo seja 

liberadas, ele me informará o valor a ser destinado a Formiga para que eu possa indicar 

as entidades filantrópicas. Após isso retornei para Formiga.

Belo 

Horizonte
   14,80 427

09:15 - 

21:05
Focus 120,00

Valor Total de Pedágios



22/03

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
427

09:15 - 

21:05
Focus 80,00

29/03

Neste dia estive em Belo Horizonte no escritório político  do Deputado Federal Antônio 

Andrade para tratar de diversos assuntos  do município que por meio dele tem seu 

desenrolar no estado.

Após isso fui para a Ceasa reunir com o chefe de gabinete do Presidente, Dr. Willy para 

tratar da liberação de alimentos para entidades carentes do município.

Acordamos que em breve teremos toneladas de alimentos para doar.

Após isso retornei para Formiga.

Belo 

Horizonte
   14,80 456

06:00 - 

18:30
Focus 120,00

29/03

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

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

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

Belo 

Horizonte
456

06:00 - 

18:30
Focus 80,00


