
Vereador: Mauro César Alves de Sousa

55,00      Valor Total de Diárias 280,00    

Data Viagem Relatório da viagem Destino
Pedágio 

Valor
Kilom.
Total

Horário Veículo  Diária Valor 

07/02

Neste dia estive em Belo Horizonte na Assembleia Legislativa reunido com o Deputado Estadual 
Gustavo Valadares-PSDB em seu gabinete reunido com ele para solicitar a destinação de emenda 
parlamentar para aquisição de 3 veículos para a Secretaria Municipal de Saúde de Formiga realizar o 
transporte de pacientes, que fazem tratamentos de Hemodiálise, Fisioterapia e no CAPS dentro de 
Formiga. Tal pleito justifica-se por não haver nenhum veículo destinado para este fim e a grande 
maioria dos pacientes que necessitam deste tipo de tratamento, não tem condições financeiras nem 
físicas para se deslocarem até o local de tratamento. Também tratei com sua assessoria da colocação 
em pauta nas comissões da ALMG do projeto de Lei nº 3.328/2016, trata da declaração de Utilidade 
Pública Estadual para Clube Columbófilo de Formiga. Após isso retornei para Formiga.

Belo Horizonte        11,00 429
06:20 - 
16:30

Línea 140,00

07/02

Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem a Belo Horizonte conduzindo os 
vereadores Mauro César Alves de Souza até a Assembléia Legislativa no gabinete do 
Deputado Estadual Gustavo Valadares juntamente com o vereador Evandro Donizetti da 
Cunha que irá no gabinete Deputado Estadual Antônio Lerin, para tratar de assuntos de 
interesse organizacional do município. E a Assessora de Comunicação Érica Fátima de 
Oliveira irá participar Curso de Formação do Parlamento Jovem de Minas de 2017 na 
Escola do Legislativo da ALMG.

Belo 
Horizonte

            -   429
06:20 - 
16:30

Línea 47,50

16/02

Neste dia estive em Belo Horizonte no gabinete do Deputado estadual Gustavo Valadares-PSDB 
reunido com ele e sua equipe para cobrar empenho de que, mesmo após a realização da Audiência 
Pública da Comissão de Transportes da ALMG em nossa cidade, os constantes apagões e ausências 
prolongadas de sinal de telefonia e internet permanecem. Também reiterei   pedido em relação a 
liberação de recursos para educação em Formiga que ainda não foram atendidos e pedi apoio no 
tocante a liberação de recursos visando melhorias na infraestrutura do município com calçamento de 
ruas.
Falamos ainda, sobre o apoio a Associação Tatame do Bem, a qual levarei posteriormente com 
juntamente com seu Presidente, oficio pedindo inclusão desta entidade para recebimento de recursos 
oriundos de emenda parlamentar.  Após isso retornei para Formiga.

Belo Horizonte        22,00 423
06:38 - 
16:32

Línea 140,00

16/02

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

            -   423
06:38 - 
16:32

Línea 95,00

Valor Total de Pedágios



21/02

Neste dia estive em Belo Horizonte no escritório político do Deputado Federal Zé Silva, reunido   com 
sua equipe para solicitar sua intercessão junto ao Chefe Geral de Policia Civil de Minas Gerais, visando 
melhorias na 4ª Delegacia Regional no município de Formiga, tais como aumento de efetivo, novas 
viaturas e acréscimo de recursos no orçamento da referida unidade regional, para manutenção das 
viaturas já existentes e conserto das que estão fora de circulação. Também solicitei intercessão junto 
ao Governo de Minas Gerais, visando a implantação do Programa Olho Vivo em Formiga, em virtude 
do aumento da criminalidade em tráfico de drogas, explosão de agencias bancarias, assassinatos, 
latrocínios, fatos estes constantes que justificam a necessidade da implantação desse importante 
programa de monitoramento das vias de nossa cidade.  Após isso retornei para Formiga.

Belo Horizonte        22,00 427
06:18 - 
15:48

Focus 140,00

21/02
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

            -   427
06:18 - 
15:48

Focus 95,00


