
Vereador: Mauro César Alves de Sousa

116,00   Valor Total de Diárias 700,00       

Data Viagem Relatório da viagem Destino
Pedágio 

Valor
Kilom.
Total

Horário Veículo  Diária Valor 

01/09

Neste dia estive em Belo Horizonte no escritorio político do Deputado Federal Zé 
Silva reunido com sua assessoria, para tratar da intercessão do deputado junto ao 
diretor regional dos correios em minas gerais, objetivando autorização para entrega 
postal domiciliar no bairro Dom Couto, atendendo abaixo assinado dos moradores, 
haja vista que os mesmos tem que deslocar até o centro de distribuição domiciliaria 
dos correios em formiga para retirarem suas correspondências. Tratamos ainda de 
agilizar vários pleitos de interesse do município nas áreas de educação, saúde, 
infra-estrutura urbana e rural, telefonia, que tem sua solução no estado e ainda não 
foram encaminhados. Após isso retornei para Formiga.

Belo 
Horizonte

23,20 412
07:24 - 
16:08

Focus 140,00

01/09

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

           -   412
07:24 - 
16:08

Focus 95,00

Valor Total de Pedágios



05/09

Neste dia estive em Belo Horizonte na Superintendência Regional da CONAB - 
Companhia Nacional de Abastecimento, reunido com o superintendente do orgão 
Sr. Osvaldo Teixeira de Souza e com o encarregado do Setor de Programas 
Institucionais e Sociais de Abastecimento, Sr. Marcelo Augusto Aabará, para tratar 
da doação de suco/néctar de laranja e outros gêneros alimentícios em prol de 
estabelecimentos da rede de ensino e do banco de alimentos e entidades do 
município de Formiga. Ressalto que atualmente o município de Formiga conta com 
cerca de 5200 (cinco mil e duzentos) alunos em sua rede de ensino, se fazendo 
necessária a doação trimestral de 75.000 (setenta e cinco mil litros) de suco, sendo 
25.000 (vinte e cinco mil) litros por mês para atender tal demanda, tendo em vista a 
atual carência do produto no município.  O encarregado Marcelo Sabará, entregou 
a relação de documentos necessária para que as entidades pleiteantes possam 
organizar-se para que a CONAB concretize a doação do suco de laranja. Após 
isso, fui a Assembléia Legislativa no gabinete do Deputado Estadual Gustavo 
Valadares solicitar a intercessão do nobre deputado junto ao Secretário de Estado 
de Esportes ou indicar emenda no orçamento do estado, objetivando a implantação 
de 1 academia de ginástica ao ar livre para atender os moradores do bairro Vila 
Nova das Formigas. Também protocolei a documentação necessária para 
apresentação de um projeto de lei declarando de utilidade pública estadual a 
associação Vila Nova das Formiga - AVINOFOR. Após isso, retornei para Formiga.

Belo 
Horizonte

23,20 413
06:48 - 
16:30

Focus 140,00

05/09

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

           -   413
06:48 - 
16:30

Focus 95,00

14/09

Neste dia estive em Belo Horizonte na Assembléia Legislativa no gabinete do 
Deputado Estadual Gustavo Valadares,  cobrando agilidade em diversos pleitos de 
interesse do municipio que ali estão e ainda não tiveram solução nas áreas 
educacional , saude, infra-estrutura urbana e rural, telefonia celular rural e urbana e 
apoio a entidades esportivas do municipio com liberação de emendas 
parlamentares e materiais esportivos e projetos de utilidade publica estadual que 
estão tramitando na Casa Legislativa. Após isso retornei para Formiga.

Belo 
Horizonte

23,20 412
07:11 - 
16:19

Focus 140,00

14/09

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

           -   412
07:11 - 
16:19

Focus 95,00



22/09

Neste dia estive na Assembleia Legislativa no gabinete do Deputado Estadual 
Gustavo Valadares ,solicitando do mesmo intercessão junto ao governo estadual 
ou indicação de emenda no orçamento do estado de Minas Gerais, objetivando a 
aquisição de um caminhão pipa para o SAAE, visando auxiliar na distribuição de 
água no município de Formiga, que passa por grave crise hídrica, e tem afetado 
toda a população que em muitos bairros, as residências tem ficado mais de 20 dias 
sem abastecimento em suas caixas e os caminhões pipa do município tem sido 
insuficientes para suprir a extensa demanda. Após isso retornei para formiga.

Belo 
Horizonte

23,20 416
07:02 - 
15:25

Focus 140,00

22/09

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

           -   416
07:02 - 
15:25

Focus 95,00

29/09

Neste dia estive em Belo Horizonte no escritório político do Deputado Federal Zé 
Silva, objetivando do mesmo que interceda junto à Eletrobrás Furnas, para que 
seja feito estudo de viabilidade e legalidade do município de Formiga, que se 
encontra em grave crise hídrica, captar água do lago de furnas dentro da área 
pertencente ao município de formiga para posterior distribuição dentro do mesmo, 
quando este se encontrar em situação emergencial. Ressalto que Formiga sempre 
foi parceira de Furnas, sendo o município da região da ALAGO (Associação dos 
Municípios do Lago de Furnas), que teve a maior área inundada. Saliento que a 
referida área inundada, é próxima ao perímetro urbano do município (cerca de 20 
km), razão pela qual facilitaria eventual captação via tubulação e sua adequada 
redistribuição pelo SAAE. No último dia 15/09/2017, o prefeito municipal decretou 
estado de emergência e está havendo severo racionamento de água no município, 
sendo que os moradores têm ficado mais de 20 (vinte) dias sem o devido 
abastecimento. Após isso retornei para Formiga.

Belo 
Horizonte

23,20 416
06:49 - 
16:48

Línea 140,00

29/09

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

           -   416
06:49 - 
16:48

Línea 95,00


