
Vereador: Mauro César Alves de Sousa

51,00         Valor Total de Diárias 985,00      

Data Viagem Relatório da viagem Destino Pedágio Valor
Kilom.
Total

Horário Veículo  Diária Valor 

02/12

Neste dia estive em Belo Horizonte na ALMG no gabinete do Deputado Estadual 
Gustavo Valadares-PSDB, reunido com ele e sua equipe para cobrar agilidade 
nos pleitos de interesse do município de Formiga, nas áreas de educação e 
saúde que ali estão e ainda não tiveram solução.  Após isso retornei para 
Formiga.

Belo Horizonte           20,40 408
06:35 - 
15:25

Línea 140,00

02/12

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                -   408
06:35 - 
15:25

Línea 95,00

07 a 09/12

Nestes dias estive em Brasília em companhia dos vereadores Juarez Carvalho e Arnaldo Gontijo para 
tratar de diversos assuntos de interesse do município de Formiga. No primeiro compromisso, estivemos eu 
e o Vereador Arnaldo Gontijo reunidos com o deputado Federal Zé Silva em seu gabinete, onde tratamos 
da liberação de recursos de ordem de R$ 350.000,00 para cobertura da feira dos produtores, da construção 
de um mercado municipal e também da liberação de 100 Kits feira completos para os feirantes de Formiga 
e também a liberação de milho e feijão, para os pequenos produtores de agricultura familiar. Todos esses 
recursos serão provenientes de emenda parlamentar e também via MDA (Ministério do Desenvolvimento 
Agrário). Na oportunidade, fomos apresentados ao Sub Secretário de Desenvolvimento Rural do MDA, Dr. 
Marcelo Martins. No dia seguinte, junto com o vereador Juarez Carvalho estive nos gabinetes dos 
Senadores Antônio Anastasia e Aécio Neves, tratando da liberação de recursos para saúde e calçamento 
de ruas. Também estivemos com o Deputado Zé Silva. Encontramos ainda com o Formiguense Toninho 
Costa, assessor da Comissão Permanente da Amazônia da Câmara dos Deputados, que em breve, deve 
ser alçado a Presidente da Funai, uma vez que o mesmo, já tem demonstrado com seu prestigio político, 
trabalho para viabilizar recursos para melhorias em Formiga, inclusive no tocante a liberação de R$ 
400.000,00 para aquisição de um ônibus para o município atender o esporte, cultura etc. Ainda estivemos 
no DNIT, reunidos com o Dr. Leonardo Rodrigues Coordenador de Operações do órgão, cobrando do 
mesmo agilidade na colocação do radar no Km 491 (curva da morte) da BR 354 sentido, Formiga/Arcos e 
também com a assessoria do Dr. Roberto Borges Furtado da Silva, coordenador CGMRR/DIR, tratando da 
construção do acesso ao aterro sanitário no Km 511 da mesma BR. Reunimos também com os senhores 
Ariston Ayres Rodrigues, Coordenador Geral de Patrimônio Ferroviário e Marcelo Almeida Pinheiro 
Chagas, coordenador Geral de Obras Ferroviárias, ambos do DNIT, onde tratamos da doação ou 
compensação ao município de Formiga de mais de 44 mil m² de antiga RFFSA, hoje sob domínio do DNIT 
e também da retirada da linha férrea de dentro da área urbana do município, criando um contorno 
ferroviário, aliviando o trânsito de nossa cidade e acabando  com os constantes transtornos  que os trens 
de ferro causam, inclusive com grandes prejuízos ao município uma vez que pagamos 55 guariteiros com 
custo mensal de R$ 100.000,00 gerando aos cofres municipais cerca de R$ 1.300,000.00 de prejuízos 
anual para manter a estrutura de uma empresa rica. Após isso retornamos para Formiga.

Brasília           10,20 494
11:03 (07) - 
14:32 (09)

Línea 705,00

Valor Total de Pedágios



15/12

Neste dia estive no gabinete do Deputado Estadual Gustavo Valadares reunido com ele 
para solicitar apoio no tocante a saúde em Formiga, principalmente em relação a Santa 
Casa, que sempre necessita de apoio político e financeiro por meio de convênios ou 
emendas parlamentares. Também fiz um breve relato ao nobre deputado, da situação 
crítica de nossas ruas, para que o mesmo possa a partir de 2017, também apoiar o Prefeito 
eleito na liberação de recursos para infraestrutura urbana e rural. Também passei em 
Divinópolis onde estive reunido com o vereador Eduardo Print Junior, também reeleito do 
meu partido Solidariedade, em seu gabinete na Camara Municipal de Divinópolis, onde 
discutimos a troca de experiências parlamentares. Após isso retornei para Formiga.

Belo Horizonte           20,40 418
06:24 -
16:46

Línea 140,00

15/12

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                -   418
06:24 -
16:46

Línea 95,00


