
Vereador: Mauro César Alves de Sousa

77,60   Valor Total de Diárias 600,00  

Data Viagem Relatório da viagem Destino
Pedágio 

Valor

Kilom.

Total
Horário Veículo

 Diária 

Valor 

02/06

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

ele para solicitar diversas ações políticas em beneficio de Formiga. 

Após isso retornei para Formiga trazendo o nobre Deputado para que ele e eu pudéssemos participar da 

abertura da 48ª Exposição Agropecuária de Formiga.

Belo 

Horizonte
   14,80 406

10:44 - 

20:08
Fiesta 120,00

10/06

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

em seu escritório político resolvendo assuntos deste tema cujo interesse é do município de Formiga. Após 

isso fui para o gabinete do Deputado Estadual Gustavo Valadares tratar com sua assessoria de assuntos 

junto ao IFMG, TRF 1ª região, Secretária de Estado da Defesa Social. Após isso retornei para Formiga.

Belo 

Horizonte
   14,80 394

10:50 - 

19:25
Fiesta 120,00

14/06

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

escritório político tratando de vários assuntos interesse do município que tem seu desfecho no Estado. Após 

isso encontrei-me com o Deputado Estadual Gustavo Valadares no seu gabinete para tratar também  dos 

mais vários pleitos que estão com ele e são de interesse do município. Após isso retornei para Formiga.

Belo 

Horizonte
   16,00 424

08:30 - 

20:10
Focus 120,00

14/06

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

Souza em visita a Assembléia Legislativa no gabinete do Deputado Estadual Gustavo Valadares e no 

escritório regional do Deputado Federal Antônio Andrade, para tratar de assuntos de interesse organizacional 

do município.

Belo 

Horizonte
        -   424

08:30 - 

20:10
Focus 80,00

Valor Total de Pedágios



21/06

Neste dia estive em Belo Horizonte no gabinete do Deputado Estadual Gustavo Valadares reunido com ele 

para entregar-lhe cópia dos pleitos que despachei com o Governador Anastasia em virtude de sua vinda a 

Formiga no dia 16/06/2011 quando na oportunidade concedi a ele o título de cidadão honorário de Formiga e 

que são: elevação da 13ª Cia Ind. Da PMMG para batalhão, indicação de uma grande indústria para o 

município de Formiga, inclusão de Formiga como sub sede da Copa de 2014, criação da Superintendência 

de ensino em Formiga, execução das demandas surgidas em razão dos requerimentos aprovados em 

audiência publica da Comissão de Turismo da ALMG para debater o potencial turístico do município de 

Formiga, visando a copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016, construção de um aeroporto na região do lago de 

furnas, asfaltamento da estrada que liga a comunidade rural de Papagaios as comunidades rurais de 

Albertos, Cunhas e São Pedro. Como o Deputado Gustavo Valadares é o líder da maioria, cargo que 

coordena a atuação de 54 Deputados da base do Governo na ALMG e fez parte da comitiva do Governador 

em Formiga, o mesmo como meu Deputado Estadual será o elo entre nossa cidade e o Governo do Estado 

para que estes e muitos outros pleitos que já foram e serão feitos, sejam efetivados.O Deputado lutará para 

Belo 

Horizonte
   16,00 402

10:04 - 

22:00
Gol 120,00

28/06

Neste dia estive em Belo Horizonte reunido com a equipe do gabinete do Deputado Estadual Gustavo 

Valadares para entregar a documentação do Vila Esporte Clube para que através dele seja encaminhada ao 

Secretário de Estado de Esporte com o objetivo de finalizar a prestação de contas referente ao Convenio de 

R$70.000,00 liberado por mim ao Clube através do Deputado Federal Antônio Andrade e o Ex Deputado 

Estadual Fábio Avelar para a construção do novo vestiário. Também solicitei ao gabinete que agendasse 

uma audiência com o Secretário de Estado de Turismo e com o Secretário de Estado Extraordinário da Copa 

para que eu possa levar o empresário Formiguense Paulo Alves dono do Furnas Park, para tratar da inclusão 

de Formiga como sub sede da Copa de 2014 e também receba investimentos visando isso. Depois fui para o 

Escritório Político do Deputado Federal Antônio Andrade tratar de assuntos do interesse do município que 

ocorrem no estado por intermédio dele.   

Após isso retornei para Formiga.    

Belo 

Horizonte
   16,00 427

06:00 - 

17:50
Focus 120,00

28/06

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 Gustavo Valadares e no 

escritório regional do Deputado Federal Antônio Andrade, para tratar de assuntos de interesse organizacional 

do município.

Belo 

Horizonte
        -   427

06:00 - 

17:50
Focus 80,00


