
Vereador: Mauro César Alves de Sousa

80,00   Valor Total de Diárias 1.360,00 
Data 

Viagem
Relatório da viagem Destino

Pedágio 

Valor

Kilom.

Total
Horário Veículo  Diária Valor 

03/05

Neste dia estive em BH no Gabinete do Deputado Estadual Gustavo Valadares reunido com ele e 

sua equipe para solicitar que interceda junto ao Secretario de Estado da Saúde de MG objetivando 

que o Município de Formiga possa ser elevado e sede de uma Delegacia Regional de Saúde, uma 

vez que a cidade possui grande demanda além de atender a várias cidades vizinhas, merecendo, 

portanto, tornar-se um pólo Regional de Saúde propenso a atender também casos de alta 

complexidade.  O Deputado comprometeu-se a lutar para que este pleito torne realidade. Após isso 

retornei para Formiga.

Belo 

Horizonte
   16,00 431

10:10 - 

21:20
Focus 140,00

03/05

Motorista Paulo Rosa Campos 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
431

10:10 - 

20:20
Focus 95,00

09/05

Neste dia estive em BH no Gabinete do Deputado Estadual Gustavo Valadares reunido 

com sua equipe cobrando dos mesmos agilidade nos pleitos de interesse do município que 

ali estão e ainda não foram encaminhados aos órgãos governamentais  para devida 

solução. A equipe está empenhada em resolver a questão. Na oportunidade levei o 
Belo 

Horizonte
   16,00 416

10:40 - 

20:25
Focus 140,00

Valor Total de Pedágios

09/05 solução. A equipe está empenhada em resolver a questão. Na oportunidade levei o 

Presidente do PSB de Formiga, Sr. Elton Costa, que solicitou carona para ir a Assembléia 

Legislativa, encontrar-se com seu Deputado Estadual que é o mesmo do Presidente da 

Câmara Municipal Gonçalo José de Faria.

Horizonte
   16,00 416

20:25
Focus 140,00

09/05

Motorista Paulo Rosa Campos 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
        -   416

10:40 - 

20:25
Focus 95,00

16/05

Neste dia estive em BH no Gabinete do Deputado Estadual Gustavo Valadares reunido 

com ele e sua equipe para tratar de diversos assuntos de interesse do município, dentre 

eles cobrar agilidade do Deputado referente a intercessão junto ao Governador, Vice-

Governador e Secretario de Estado da Educação para tratar da criação da 

superintendência de ensino de Formiga.

Belo 

Horizonte
   16,00 402

10:00 - 

21:25
Focus 140,00

16/05

Motorista Paulo Rosa Campos 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
        -   402

10:00 - 

21:25
Focus 95,00



29/05 a 

01/06

Nestes dias estive em Brasília para com o do Deputado Federal Antônio Andrade e sua equipe tratar de diversos 

assuntos que visam o beneficio e conseqüente desenvolvimento de Formiga. Sai mais cedo de Formiga para 

antes do Vôo para Brasília, aproveitando a viagem e a obrigatoriedade de passar por BH, fui no gabinete do 

Deputado Estadual Gustavo Valadares para solicitar dele os seguintes assuntos: - Interceder junto ao comando 

da Polícia Rodoviária Estadual objetivando o aumento do efetivo que atua em Formiga, uma vez que os policiais 

de nossa unidade atendem uma extensa malha rodoviária que alem de grande parte da Rodovia MG 050 e suas 

vicinais, cobre também boa parte da BR 354. - Interceder junto ao Secretário de Estado da Saúde objetivando a 

desburocratização da central de leitos de forma a agilizar o serviço e conseqüentemente salvar mais vidas.  

Após isso fui para o aeroporto onde embarquei para Brasília. La chegando participei de varias audiências de 

interesse do município, levado pelo Deputado Federal Antônio Andrade e sua equipe, que aqui destaco: - 

Reunião no DNIT com seu Diretor Executivo Tarcísio Gomes de Freitas para reiterar solicitações da 

reformulação do trevo da BR 354 saída do bairro Engenho de Serra e melhorias no Km 491 no local denominado 

“Curva da Morte”. Os referidos locais são conhecidos pela incidência de acidentes graves com inúmeras vitimas 

fatais. - Intercessão junto ao Ministro da Saúde Sr. Alexandre Padilha e reunião com sua equipe técnica para 

solicitar a implantação de uma unidade do SAMU (serviço de atendimento médico de urgência) em Formiga, 

desafogando o atendimento prestado pelo Corpo de Bombeiros. - Intercessão junto ao Secretario de Estado da 

Saúde objetivando a desburocratização da Central de Leitos e para que Formiga seja elevada a Regional de 

Saúde. - Intercessão junto à direção da Concessionária Nascente das Gerais para que seja consertado o trecho 

de buracos dentro da Rodovia MG 050. - Reunião com a direção da EMBRATUR para solicitar a inclusão do 

município de Formiga com seu potencial Turístico na divulgação internacional de empresa. - Reunião com a 

Assessoria do Senador Aécio Neves para cobrar o encaminhamento de diversos pleitos que ali estão e ainda 

não foram encaminhados e com o Senador Zezé Perrela para pedir apoio no desenvolvimento turístico de 

Formiga, ainda mais que ele tem empreendimentos imobiliários em nossa cidade e região. - Reunião com o 

próprio Deputado para tratar de diversos assuntos de interesse de Formiga que ali estão. Após voltar para Belo 

Brasília 16,00 473
10:30 - 

20:50
Gol 940,00

próprio Deputado para tratar de diversos assuntos de interesse de Formiga que ali estão. Após voltar para Belo 

Horizonte no dia 1º passei na Assembléia Legislativa no gabinete do Deputado Gustavo Valadares onde fui 

buscar ofícios dele referente a diversos pleitos no gabinete de interesse da cidade que por ele foram 

encaminhados, dentre eles o pedido junto ao Secretario de Estado de Obras de Minas Gerais para construção 

de um aeroporto regional na região do lago de Furnas contribuindo assim com a fomentação do turismo e 

desenvolvimento de Formiga e região. Após isso passei no Previminas no gabinete do seu Presidente o ex-

deputado Fábio Avelar que também defende os interesses do município de Formiga junto ao Governo de Minas. 

Após isso retornei para Formiga. 

29/05

Motorista Paulo Rosa Campos em viagem a Confins até o Aeroporto Internacional 

Tancredo Neves conduzindo o vereador Mauro César Alves de Sousa onde seguirá em 

viagem aérea para Brasília.

Belo 

Horizonte
        -   473

10:30 - 

20:50
Gol 95,00

29 a 

01/06
RETORNO Brasília    16,00 477

07:40 - 

20:40
Gol 0,00


