
Vereador: Mauro César Alves de Sousa

63,80     Valor Total de Diárias 1.360,00    

Data Viagem Relatório da viagem Destino
Pedágio 

Valor
Kilom.
Total

Horário Veículo  Diária Valor 

31/10

Neste dia estive em Belo Horizonte na Assembléia Legislativa no gabinete do 
Deputado Estadual Gustavo Valadares, reunido com sua assessoria para solicitar do 
mesmo indicação de emenda parlamentar no orçamento do Estado para calçamento 
de vias públicas do município de Formiga e que o mesmo interceda junto a SETOP, 
objetivando a liberação de 21 mata-burros, vigas para conserto de pontes rurais e 
emulsão asfáltica para o municipio de Formiga.
Ressalto a necessidade visto o grande numero de ruas que necessitam calçamento e 
da operação tapa buracos, muitas pontes na zona rural estão caindo ou já caíram e 
nas estradas rurais principais, existe a necessidade de vários mata-burros, fatores 
que prejudicam e muito o dia a dia do homem rural. Após isso retornei para Formiga.

Belo 
Horizonte

23,20 410
07:28 - 
16:09

Focus 140,00

31/10

Motorista Paulo Márcio Monteiro Teixeira em viagem a Belo Horizonte conduzindo 
o vereador Mauro César Alves de Souza até  a  Assembléia Legislativa no Gabinete 
do Deputado Estadual Gustavo Valadares,  para tratar de assuntos de interesse 
organizacional do município.

Belo 
Horizonte

           -   410
07:28 - 
16:09

Focus 95,00

08/11

Neste dia estive no escritório político do Deputado Federal Zé Silva-SD em Belo
Horizonte, reunido com sua assessoria para solicitar do mesmo intercessão junto à
Secretaria de Estado da Saúde, objetivando a liberação de 2 (duas) ambulâncias em
prol da Secretaria Municipal de Saúde de Formiga, para prestação de serviços na
unidade de pronto atendimento-upa e também a intercessão junto à SETOP,
objetivando a liberação de 20 (vinte) mataburros para as estradas rurais, vigas para
conserto de diversas pontes, principalmente uma localizada na comunidade rural de
rodrigues e emulsão asfáltica para a realização da operação tapa-buracos nas ruas
de diversos bairros da cidade. Após isso retornei para Formiga.

Belo 
Horizonte

      11,60 401
07:42 - 
17:18

Línea 140,00

Valor Total de Pedágios



17/11

Neste dia estive em Belo Horizonte na Assembléia Legislativa no Gabinete do
Deputado Estadual Gustavo Valadares-PSDB, reunido com sua assessoria para tratar
das demandas de interesse do município de Formiga na Secretaria de Estado da
Saúde, Educação, Obras Publicas que foram despachadas no gabinete do referido
Deputado e ainda não tiveram solução. Tratamos também da agilização da tramitação
do projeto de concessão de lei de utilidade publica estadual para a Missão Marta e
Maria e Clube dos Columbófilos que tramitam na Casa a passos lentos. Depois
passei no mineirinho para buscar o material esportivo da Secretaria Estadual de
Esportes que será entregue ao Vila Esporte Clube da Cidade de Formiga, que faz um
belo trabalho com o futebol de base nas dependências do clube. Após isso, retornei
para Formiga.

Belo 
Horizonte

23,20 427
07:24 - 
16:35

Focus 140,00

17/11

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

           -   427
07:24 - 
16:35

Focus 95,00



Nestes dias estivemos eu juntamente com os vereadores Flávio Couto, Sandrinho da Looping, Rogerinho do Fórum, Flávio Martins para

participarmos de várias audiencias com autoridades federais em busca de recursos e benefícios para Formiga.Com o Deputado Federal

Ze Silva, tratamos eu e o vereador Flavio Couto das seguintes solicitações: 1-Intercessão junto ao Ministério das Cidades, objetivando a

destinação de recursos a serem aplicados na pavimentação de 8 km (oito kilometros) que ligam a cidade de Formiga ao Distrito de

Albertos, localizado no mesmo Municipio. 2-Intercessão junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Secretaria

Especial da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, objetivando a agilização da proposta Nº 015820/2017 que trata da

recuperação de estradas rurais, agilização do andamento das propostas nº 078687/2017 que trata da aquisição de máquinas e

equipamentos e Nº 075987/2017 que trata da aquisição de uma unidade de beneficiamento e produção de poupa de frutas. 3-

Intercessão junto ao Ministério do Esporte, objetivando agilização da proposta realizada no SICONV de Nº 038273/2017 que trata da

liberação de recursos para reforma das quadras dos bairros Quinzinho e Santa Luzia no valor de R$ 497.500,00 mil reais. 4-Intercessão

junto ao Diretor Geral do DNIT, objetivando a instalação de uma unidade daquele orgão em Formiga. Por intermedio do gabinete do

Deputado Federal Ze Silva, participamos eu e o vereador Flávio Couto de audiências nos seguintes órgãos: 1-na direção geral da polícia

rodoviária federal fomos recebidos pelo chefe de gabinete do diretor geral, Inspetor Rafael Monferrari e pela assessora técnica de

gabinete Cintia Regina Vasconcelos da Lima, onde solicitamos a instalação de duas unidades do órgão em Formiga, sendo uma no

sentido à BR 381 e outra no sentido à BR 262, uma vez que temos um trecho de 209 km sem nenhuma cobertura e base da PRF. 2-Na

SDR/SEAD , fomos recebidos pelo subsecretário de desenvolvimento rural, Sr. Marcelo Martins, onde tratamos da agilização da

liberação dos recursos necessários a serem utilizados na cobertura de ruas no entorno da praça do terminal rodoviário municipal, para

que aquele espaço seja usado para feira livre semanal dos produtores rurais e também para os demais eventos que forem necessários,

sendo que o valor da obra é de R$ 4.176.000,00 reais. Tratamos também da liberação de R$ 1.500.000,00 para capacitação em 3 anos

dos membros da associação dos produtores feirantes de Formiga, dentro do programa Mais Gestão. 5-Intercessão junto ao presidente

da Fundação Cultural Palmares, do Ministério da Cultura, objetivando a aplicação de programas no município de Formiga, dentre eles o

programa conhecendo nossa história e os programas voltados para as comunidades quilombolas. 3- Na fundação cultural palmares, do

Ministério da Cultura, fomos recebidos pela senhora Carolina Santos Petitinga, onde solicitamos a aplicação de programas no município 

de Formiga, dentre eles o programa conhecendo nossa história e os programas voltados para as comunidades quilombolas. 4- Na

CONAB estive na diretoria de politica agrícola, onde solicitei ações para fortalecimento do banco de alimentos do municipio de

Formiga. 5- No Ministério do Meio Ambiente, fomos recebidos na secretaria de recursos hídricos e qualidade ambiental pelo diretor da

área Sr. Sérgio Antônio Gonçalves e pelo gerente de projetos Sr. Henrique Pinheiro Veiga, onde solicitamos a liberação de recursos

para despoluição e tratamento das lagoas do Fundão, Josino e Petito localizadas na área urbana do município de Formiga. Apenas eu

tratei com o Deputado Federal Ze Silva de demandas da saúde que são: 1-Intercessão junto ao Ministério da Saúde em atençao a

exma. Dra Clarissa Gobbo dos Santos, promotora da 3ª promotoria de justiça da comarca de Formiga, cujo oficio foi dirigido a este

vereador para que intercedesse junto ao nobre Deputado, objetivando o credenciamento no SUS da Santa Casa de Caridade de

Formiga, na modalidade IAM, de forma a possibilitar a realização pelo hospital, de cateterismo a população carente, uma vez que o

prestador hospitalar já possui o aparelho de homodinâmica, com equipe médica formada e também a aprovação e liberação do PAR

(plano de atuação regional), uma vez que com essa ação,o valor de R$ 440,00 será elevado para R$ 800,00 nas diárias de UTIS adulto e

neonatal, possibilitando assim, a reestruturação da saúde pública em toda a região centro-oeste do Estado de Minas Gerais. 

Línea 940,0028 a 01/12 Brasília         5,80 240
13:22 - 
17:40



2- Indicação de emenda parlamentar individual e de bancada e ação junto ao Ministério da Saúde, objetivando melhorias em Formiga,

no valor de R$ 3.231.953,00 para aquisição de duas ambulâncias para simples remoção, um mamógrafo, recurso para construção de

um centro de zoonose e recursos para custeio e incremento mac e custeio e incremento da atenção basica- pab e cessão de uma uti

movel para o município de Formiga, em atenção a solicitação do Secretário Municipal de Saúde. 3- Indicação de emenda parlamentar

no valor de R$ 300.000,00 para infraestrutura urbana. 4- Estudo de viabiliade e legalidade em Formiga, que se encontra em grave crise

hídrica, captar água no lago de Furnas para posterior distribuição dentro do município, quando o mesmo se encontrar em situação

emergencial. Participamos eu e os vereadores Flávio Couto e Rogerinho de audiência no Palácio do Planalto, com o Secretário de

Coordenação de projetos da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos Dr. Tarcísio Gomes de Freitas, onde

solicitei do mesmo intercessão junto a concessionária VLI, objetivando que a mesma assuma a responsabilidade com a manutenção e

segurança das passagens de nível da linha férrea que cortam Formiga, uma vez que nossa cidade vem arcando ao longo dos anos, com

a cessão e custeio de 55 servidores municipais que atuam como guariteiros, muitos deles com desvio de função, tendo um custo

aproximado de R$ 7.000.000,00. Nós três também estivemos no gabinete do Senador Aécio Neves, onde fomos recebidos pelo seu

assessor de orçamento Ricardo Cypriano Neto, e solicitamos a intercessão do nobre senador ao Ministério das CIDADES objetivando a

destinação de recursos a serem aplicados na pavimentação dos 8 km que ligam Formiga ao Distrito de Albertos. Solicitei ainda

indicação de emenda parlamentar individual e de bancada e ação junto ao Ministério da Saúde, objetivando melhorias para Formiga

em atenção a solicitação do Secretário Municipal de Saúde, que pleiteia R$ 3.231.953,00 a serem aplicados em 2 ambulâncias para

simples remoção, um mamógrafo, recursos para construção de um centro de zoonose e recursos para custeio e incremento mac e

custeio e incremento da atenção básica-pab. Solicitei também, R$ 300.000,00 para infraestrutura urbana. No gabinete do Senador

Anastasia, estivemos eu e os vereadores Flávio Couto, Sandrinho, Rogerinho e Flávio Martins, onde fomos recebidos pela assessora de

orçamento do senador, Sra. Angela Maria de Araújo, que recebeu os seguintes pleitos: 1- Indicação de emenda parlamentar individual

e de bancada e ação junto ao Ministério da Saúde, objetivando melhorias para o municipio de Formiga em atenção a solicitação do

Secretário Municipal de Saúde, que pleiteia R$ 3.231.953,00 a serem aplicados em 2 ambulâncias para simples remoção, um

mamógrafo, recursos para construção de um centro de zoonose e recursos para custeio e incremento mac e custeio e incremento da

atenção básica-pab. 2-R$ 300.000,00 para infraestrutura urbana. 3- Intercessão do nobre Senador ao Ministério das Cidades

objetivando a destinação de recursos a serem aplicados na pavimentação dos 8 km que ligam a cidade de Formiga ao Distrito de

Albertos. 4--Intercessão junto ao ministério da saúde em atençao a Exma. Dra Clarissa Gobbo dos Santos, promotora da 3ª promotoria

de justiça da comarca de Formiga, cujo oficio foi dirigido a este vereador para que intercedesse junto ao nobre senador, objetivando o

credenciamento no SUS da Santa Casa de Caridade de Formiga, na modalidade IAM, de forma a possibilitar a realização pelo hospital,

de cateterismo a população carente, uma vez que o prestador hospitalar já possui o aparelho de homodinâmica, com equipe médica

formada e também a aprovação e liberação do par (plano de atuação regional), uma vez que com essa ação, o valor de R$ 440,00 será

elevado para R$ 800,00 nas diárias de UTIS adulto e neonatal, possibilitando assim, a reestruturação da saúde pública em toda a região

centro-oeste do Estado de Minas Gerais. 5- Intercessão junto ao diretor geral do DNIT, objetivando a instalação de uma unidade

daquele orgão em Formiga.6-Intercessao junto ao diretor geral da Polícia Rodoviária Federal, objetivando a instalação de 2 bases

daquela entidade na BR 354 dentro do perímetro do município de Formiga, sendo uma no sentido à BR 381 e outra no sentido à BR

262, uma vez que temos um trecho de 209 km sem nenhuma cobertura e base da PRF. Após esses dias de agenda, retornamos para

Formiga. 

28/11

Motorista Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem a Confins para conduzir os 
vereadores Mauro César Alves de Sousa, Flávio Martins da Silva, Rogério Alves de 
Oliveira e Flávio Santos do Couto  que seguirão de viagem até Brasília  para 
participarem  de diversos encontros políticos.

Confins            -   479
13:22 - 
22:20

Línea 23,75


