
Vereador: Mauro César Alves de Sousa

28,20         Valor Total de Diárias 470,00      

Data Viagem Relatório da viagem Destino Pedágio Valor
Kilom.

Total
Horário Veículo  Diária Valor 

11 a 12/09

Neste dia estive em Brasília reunido com o Diretor Executivo do DNIT Dr. Tarcísio Gomes 

de Freitas para tratar dos seguintes assuntos: -Reiterar pedido de melhorias na BR 354, 

dentro do Perímetro do município de Formiga, como a construção de um trevo de acesso ao 

Aterro Sanitário de Formiga localizado na altura do km 511 da BR 354 dentro do programa 

Crema.,correção de traçado no trevo localizado na mesma BR(saída do Bairro engenho de 

Serra em Formiga) uma vez que na atual configuração do mesmo tem acontecido acidentes 

graves com vitimas e se cair um caminhão com produtos tóxicos no Rio Formiga podemos 

ter o abastecimento de água da cidade comprometido e o mesmo entrar em colapso.E por 

último que sejam colocados radares, ranhaduras no km 491  desta BR conhecida como 

curva da morte para evitar constantes acidentes. O Diretor do DNIT comprometeu-se a 

instalar o mais breve possível 0 radares na curva da morte no sentido de ida e vinda e 

também antes do trevo do Engenho de Serra até que sejam realizadas as modificações e 

construções solicitadas. Após isso retornei para Formiga.

Brasília 9,40 509
06:08 - 

10:16
Focus 470,00

11/09

Motorista Paulo Márcio Monteiro Teixeira em viagem a Belo Horizonte  

conduzindo o Mauro César Alves de Sousa até o aeroporto de Confins 

para seguir de viagem a Brasilia e o vereador Juarez E. de Carvalho até a 

Assembléia Legislativa no gabinete do Deputado Estadual Antônio Carlos 

Arantes, para tratar de assuntos de interesse organizacional do município. 

Belo Horizonte                -   509
06:08 - 

10:16
Focus 47,50

11 a 12/09 RETORNO Brasília 18,80 503
07:32 - 

20:19
Focus               -   

12/09
Motorista Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem a Confins para 

buscar  o vereador Mauro César Alves de Sousa que retorna de Brasília.
Belo Horizonte                -   503

07:32 - 

20:19
Focus 95,00

Valor Total de Pedágios


