
Vereador: Mauro César Alves de Sousa

84,40      Valor Total de Diárias 560,00    

Data Viagem Relatório da viagem Destino
Pedágio 

Valor
Kilom.
Total

Horário Veículo  Diária Valor 

04/06

Neste dia estive em Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa no gabinete do Deputado Estadual 
Gustavo Valadares-PSDB/MG, onde protocolei complemento de documentação a ser anexado ao 
projeto de lei de utilidade pública que tramita na ALMG em favor da Associação Marta e Maria, alusivo 
ao artigo 37 que necessitava de acordo com diligencia da casa, de adequação. Após isso, retornei para 
Formiga.

Belo Horizonte        23,60 419
07:00 - 
16:40

Focus 140,00

04/06
Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem a Belo Horizonte conduzindo o 
vereador  Mauro César Alves de Sousa até a Assembléia Legislativa.

Belo 
Horizonte

            -   419
07:00 - 
16:40

Focus 95,00

12/06

Neste dia estive em Belo Horizonte da cidade Administrativa, no gabinete do Presidente do IPSEMG Dr. Marcos Vinícius 
de Souza, acompanhado da Srta. Myriam Araújo Coelho, Gestora Executiva da Santa Casa de Caridade de Formiga e 
do Sr. Adão Ferreira, assessor parlamentar do Deputado Estadual Gustavo Valadares-PSDB/MG, para solicitar do 
Presidente do Órgão, do pagamento dos débitos em atraso com o referido hospital, desde o ano de 2018, que 
ultrapassam a casa dos R$ 500 MIL reais.A entidade está passando por uma grave crise financeira, com a falta de 
recursos para compra de materiais e medicamentos importantes na assistência ao paciente, sendo que há recursos a 
receber do convênio com o IPSEMG, conforme planilha que foi apresentada durante audiência.Após isso, passei na 
ALMG, onde protocolei oficio solicitando indicação de nova emenda parlamentar no valor de R$ 40 MIL REAIS para a 
Associação Tatame do Bem, de Formiga.Após isso, retornei para nossa cidade.

Belo Horizonte        23,60 453
10:12 - 
22:00

Focus 140,00

12/06
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

            -   453
10:12 - 
22:00

Focus 95,00

25/06
Neste dia, estive no escritório político do Deputado Federal Zé Silva-SD/MG, reunido com 
sua assessoria para tratar de demandas de interesse do município de Formiga. Após isso, 
retornei para nossa cidade.

Belo Horizonte        24,80 431
05:22 - 
14:30

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

            -   431
05:22 - 
14:30

Focus 95,00

26/06

Neste dia, estive em Belo Horizonte na ALMG, em audiência na Comissão de Saúde desta casa legislativa, participando 
junto com o Prefeito de Formiga, com mais sete vereadores e a direção da Santa Casa de Caridade de Formiga, para 
tratar da divida de mais de dois milhões que o Governo do Estado tem para com o referido hospital por serviços 
prestados e não pagos e repasses constitucionais não cumpridos.Também na oportunidade, estive no gabinete do 
Deputado Estadual Gustavo Valadares reunido com sua equipe para tratar de assuntos de interesse do município de 
Formiga.Após isso retornei para nossa cidade.

Belo Horizonte        12,40 395
07:19 - 
19:31

Uno - 8521 140,00

Valor Total de Pedágios


