
Vereador: Mauro César Alves de Sousa

47,20      Valor Total de Diárias 280,00    

Data Viagem Relatório da viagem Destino
Pedágio 

Valor

Kilom.

Total
Horário Veículo  Diária Valor 

20/06

Neste dia estive em Belo Horizonte na Assembleia Legislativa, no gabinete do Deputado Estadual 

Gustavo Valadares-PSDB, reunido com sua assessoria de orçamento para cobrar ação junto a 

Secretaria de Estado de Governo em virtude do não pagamento por parte do Governo do Estado da 

emenda de autoria do Gustavo Valadares no valor de R$ 40.000,00, objetivando a compra de 

equipamentos esportivos para o município de Formiga, conforme proposta de trabalho e documentação 

protocolada por mim na Secretaria de Estado de Esportes no dia 11 de maio do corrente ano. A 

resistência do Governo do Estado em efetivar a assinatura do convenio e o pagamento da referida 

emenda, prejudica a população formiguense, principalmente do bairro Novo Horizonte e outras 

localidades, uma vez que impede que 400 crianças e adolescentes tenham uma ocupação saudável, 

procurando assim, dificultar que se desviem do caminho do bem, como por exemplo, se aproximarem 

de drogas e outros riscos sociais.  Após isso retornei para Formiga.

Belo Horizonte        23,60 410
06:59 - 

16:38
Focus 140,00

20/06

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
            -   410

06:59 - 

16:38
Focus 95,00

25/06

Neste dia estive em Belo Horizonte no escritório político do Deputado Federal Zé Silva-SD, reunido 

com sua assessoria para cobrar empenho na liberação de um trator que servirá para trabalho 

comunitário nas comunidades de Albertos, Cunhas, São Pedro e região, a liberação junto a Emater de 

dois veículos novos e dois computadores para auxiliar nos trabalhos desenvolvidos pelo órgão na 

cidade, a liberação de uma emenda extra orçamentária no Ministério da Saúde para ser aplicada no 

PAB (Programa de Atenção Básica) em Formiga, atuação junto ao Governo de Minas visando a 

liberação de 21 mata-burros a serem instalados na zona rural do município de Formiga. Também 

solicitei agilidade nos pleitos de interesse do município que ali estão e ainda não tiveram solução. Após 

isso, retornei para Formiga.

Belo Horizonte        23,60 413
06:48 - 

15:11
Focus 140,00

25/06
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
            -   413

06:48 - 

15:11
Focus 95,00
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