
Vereador: Mauro César Alves de Sousa

67,67      Valor Total de Diárias 560,00    

Data Viagem Relatório da viagem Destino
Pedágio 

Valor
Kilom.
Total

Horário Veículo  Diária Valor 

04/05

Neste dia estive em Belo Horizonte na Assembléia Legislativa no gabinete do Deputado Estadual 
Gustavo Valadares-PSDB, solicitando apoio do nobre deputado junto a Concessionária Nascente das 
Gerais, para que a mesma possa sanar a periculosidade do viaduto da linha férrea que se encontra MG 
050 dentro do município de Formiga, visto que no referido local, existe trafego intenso de veículos e 
carretas e já ocorreram graves acidentes com vitimas fatais. Também solicitei apoio para melhorias dos 
trechos dentro dos limites do município. Após isso retornei para Formiga.

Belo Horizonte        23,20 418
06:49 - 
15:45

Línea 140,00

04/05

Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem a Belo Horizonte conduzindo o 
vereador Mauro César Alves de Sousa até a Assembléia Legislativa no gabinete do 
Deputado Estadual Gustavo Valadares, para tratar de assuntos de interesse organizacional 
do município.

Belo 
Horizonte

            -   418
06:49 - 
15:45

Línea 95,00

11/05

Neste dia estive em Belo Horizonte para dois compromissos. No primeiro, fui a Assembleia Legislativa 
no gabinete do Deputado Estadual Gustavo Valadares-PSDB para solicitar do mesmo indicação de 
emenda parlamentar ou atuação junto a Secretaria de Estado da Educação, para em atenção ao pleito 
do Diretor da Escola Estadual Aureliano Rodrigues Nunes S.R. Hadailton Geraldo Silva, disponibilizar 
R$ 7.000,00 (sete mil reais), permitir a aquisição de uma máquina de Xerox de grande porte. Ressalto 
que a referida escola conta com 627 alunos e a aquisição deste equipamento acima mencionado, 
muito auxiliará na manutenção da continuidade do serviço de qualidade prestado por aquele 
estabelecimento e dos bons resultados alcançados nas avalições externas. No segundo compromisso, 
estive no gabinete do Secretario de Estado do Esporte na cidade administrativa, onde protocolei a 
documentação necessária com a proposta e plano de trabalho, para celebração de convenio entre o 
município de Formiga e o Estado de Minas Gerais por meio da referida secretaria, objetivando a 
liberação de R$ 40.000,00 oriundos de emenda parlamentar do Deputado Estadual Gustavo Valadares, 
que depois de repassada ao município de Formiga, será destinada a Associação Tatame do Bem que 
conta com seis unidades e quase 500 atendidos, para compra dos equipamentos para academia de 
ginastica dos atletas. Após isso, retornei para Formiga.

Belo Horizonte        11,60 444
06:42 - 
16:33

Focus 140,00

11/05

Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem  a Belo Horizonte  conduzindo os 
vereadores Mauro César Alves de Sousa até a Assembléia Legislativa no gabinete do 
Deputado Estadual Gustavo Valadares e o vereador Flávio Martins da Silva no gabinete do 
Deputado Estadual Cabo Júlio, para tratar de assuntos de interesse organizacional do 
município.

Belo 
Horizonte

            -   444
06:42 - 
16:33

Focus 47,50

Valor Total de Pedágios



16/05

Neste dia estive em Belo Horizonte, no escritório político do Deputado Federal Zé Silva reunido com 
sua assessoria para acompanhar e solicitar agilidade nos pleitos de interesse do município de Formiga 
em diversas áreas que ali estão e ainda não foram solucionados e encaminhados, dentre eles na área 
de agricultura familiar e infraestrutura rural. Após isso, retornei para Formiga.

Belo Horizonte        23,20 416
07:02 - 
15:04

Focus 140,00

16/05
Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem a Belo Horizonte conduzindo o 
vereador Mauro César Alves de Sousa até o escritório regional do Deputado Federal Zé 
Silva,  para tratar de assuntos de interesse organizacional do município.

Belo 
Horizonte

            -   416
07:02 - 
15:04

Focus 95,00

22/05

Neste dia estive em Belo Horizonte juntamente com o vereador Piruca e a vereadora Wilse da Mão 
Amiga que ficou no centro de BH para participar de um curso de aperfeiçoamento. Após deixa-la 
seguimos para a cidade administrativa na Secretaria de Estado de Esportes, onde fomos tratar de 
apoio da referida secretaria ao esporte e a pratica do mesmo em nosso município. Após isso 
retornamos para Formiga.

Belo Horizonte          9,67 422
07:19 - 
17:42

Focus 140,00

22/05

Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem a Belo Horizonte conduzindo o vereador Mauro 
César A. de Sousa até Cidade Administrativa juntamente com o vereador Evandro Donizetti da Cunha 
onde participaram de encontro com Matheus Afonso de Faria Assessor do Gabinete do Secretário de 
Estado de Esportes de MG, para tratar de assuntos de interesse organizacional do município. E a 
vereadora Wilse Marques Faria que irá participar de curso “O Papel do Legislativo Frente aos Tributos 
Municipais” ministrado CEAP – Centro de Estudos da Administração Pública no Centro de Convenções 
AMMG, nos dias 22/05 a 25/05/2018.

Belo 
Horizonte

            -   442
07:19 - 
17:42

Focus 39,59


