
Vereador: Mauro César Alves de Sousa

82,60      Valor Total de Diárias 560,00       

Data Viagem Relatório da viagem Destino
Pedágio 

Valor
Kilom.
Total

Horário Veículo  Diária Valor 

06/11

Neste dia estive em Belo Horizonte, no escritório político do Deputado Federal Zé Silva-SD-
MG, reunido com sua assessoria, para solicitar do nobre deputado, intercessão junto ao 
Diretor Regional dos Correios em Minas Gerais, objetivando autorização para entrega 
postal domiciliar para o bairro Tino Pereira em atenção a um vasto abaixo-assinado 
solicitando tal intervenção, uma vez que os atuais moradores, que são mais de 1200 em 
300 residências, tem que deslocar até o Centro de Distribuição Domiciliaria dos Correios 
em Formiga para retirarem suas correspondências.Após isso retornei para Formiga.

Belo Horizonte        23,60 405
07:51 - 
17:19

Uno - 8521 140,00

08/11

Neste dia, estive em Belo Horizonte na Assembléia Legislativa no gabinete do Deputado 
Estadual Gustavo Valadares- PSDB, reunido com sua assessoria para tratar de diversos 
assuntos de interesse do municipio de Formiga que ali estão e ainda não tiveram solução e 
também solicitar do mesmo, através de um vasto abaixo assinado, intercessão junto ao 
diretor dos correios em minas gerais, objetivando a autorização para entrega postal 
domiciliaria no Bairro Tino Pereira, composto de mais de 300 casas com mais de 1200 
moradores, que tem que deslocar até o CDD dos correios para buscarem suas 
correspondencias.
Após isso, retornei para Formiga.

Belo Horizonte        11,80 395
07:22 - 
18:01

Uno - 8521 140,00

21/11

Neste dia, estive em Belo Horizonte na Assembléia Legislativa no gabinete do Deputado 
Estadual Gustavo Valadares- PSDB, reunido com sua assessoria para tratar de diversos 
assuntos de interesse do municipio de Formiga e também solicitar do mesmo que ocupe a 
tribuna da ALMG para denunciar o descaso do governo do estado junto aos municipios no 
caso Formiga e também cobre o pagamento dos atrasados e a regularização dos repasses 
constitucionais, cujo montante da divida chega a quase 20 milhoes de reais, fato esse que 
pode comprometer o regurar funcionamento e a prestação de serviços essenciais a 
população de Formiga. Após isso, retornei para Formiga. 

Belo Horizonte        23,60 411
06:52 - 
16:40

Focus 
5008

140,00

21/11

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

            -   411
06:52 - 
16:40

Focus 
5008

95,00

Valor Total de Pedágios



28/11

Neste dia, estive em Belo Horizonte no escritório político do Deputado Federal Zé Silva SD-
MG e na Assembléia Legislativa no gabinete do Deputado Estadual Gustavo Valadares- 
PSDB, reunido com suas assessorias para tratar de diversos assuntos de interesse do 
municipio de Formiga  nas areas de infra estrutura urbana e rural, saúde e segurança 
pública. Após isso, retornei para Formiga. 

Belo Horizonte        23,60 416
06:45 - 
16:51

Focus 
5008

140,00

28/11
Agente Legislativo Antônio Carlos de Campos Júnior  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
06:45 - 
16:51

Focus 
5008

95,00


