
Vereador: Mauro César Alves de Sousa

99,00     Valor Total de Diárias 1.360,00   

Data Viagem Relatório da viagem Destino
Pedágio 
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Kilom.
Total

Horário Veículo  Diária Valor 

03/03

Neste dia estive em Belo Horizonte no escritório político do Deputado Federal Zé Silva, reunido   com sua 
equipe para solicitar apoio do mesmo junto a EMATER-MG visando os seguintes benefícios: 1-a liberação de 3 
veículos novos para atendimento dos trabalhos da unidade situada em Formiga; 2-3 notebooks para 
atendimento dos trabalhos da unidade situada em Formiga; 3- a disponibilização de mais 1 técnico, juntamente 
com 1 veículo e 1 notebook, para atuar na unidade de Formiga; 4- a liberação de 5 toneladas de sementes de 
milho e de 1 tonelada de sementes de feijão para serem repassados aos produtores de Formiga; Ressalto a 
importância do presente pleito, haja vista que a unidade da EMATER situada em Formiga trabalha numa 
extensão territorial de 1.500 km² , de modo que a atual estrutura da mesma, necessita ser aumentada para 
pleno atendimento da demanda. Após isso retornei para Formiga. 

Belo 
Horizonte

     22,00 418
06:25 - 
15:40

Focus 140,00

03/03
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

           -   418
06:25 - 
15:40

Focus 95,00

Valor Total de Pedágios



Nestes dias estive em Brasília juntamente com o Prefeito de Formiga Eugênio Vilela Junior participando de 
várias audiências com autoridades e apresentando projetos e pleiteando recursos que melhorem de forma 
significativa a vida da população Formiguense. Na 1ª audiência, estivemos eu e o prefeito acompanhados da 
chefe de gabinete do Dep. Federal Zé Silva-SD/MG Dra. Fabiana Coutinho, no antigo MDA , agora Secretaria 
Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, reunidos com o Subsecretário de 
Desenvolvimento Rural Dr. Marcelo Martins, onde tratamos da liberação de 120 barracas (tendas) para a 
Assoc. dos Feirantes de Formiga, onde as mesmas virão acompanhadas de 2 aventais, trazendo assim a 
padronização da referida feira. Na oportunidade também tratamos do convenio que será celebrado entre 
SDR/SEAD e a Assoc. dos Feirantes no valor de R$ 1,5 milhão durante 4 anos, dentro do programa MAIS 
GESTÃO, visando e promovendo a qualificação e gestão da referida entidade, sendo este valor divido em 4 
anuais de R$ 375 mil . Apresentamos ainda o projeto da cobertura da nova feira dos produtores, cujo 
investimento será de R$ 4,176 milhões. Na 2ª audiência, estivemos reunidos com o Diretor de Infraestrutura 
Ferroviária do DNIT, Dr. Charles Magno, onde em companhia do Dep. Federal Zé Silva, tratamos  da 
intervenção do órgão junto a ANTT visando transferir para a concessionária  VLI , a responsabilidade em arcar 
com os custos de pagamento mensal e disponibilização de funcionários para as guaritas localizadas no 
município de Formiga, uma vez que esse elevado custo operacional no valor de aproximadamente R$ 110 mil  
para o pagamento de 55 funcionários municipais , que totaliza  cerca de R$ 1,5 milhão por ano e mais de R$ 6 
milhões em 4 anos , onerando assim o município de Formiga com uma responsabilidade que deveria ser da 
referida concessionária . Mais tarde, estivemos eu e o Deputado Zé Silva, reunidos com o presidente da 
ANATER Dr Valmisoney Moreira Jardim, onde solicitamos apoio desta importante agencia reguladora, ao 
município de Formiga no tocante a política de valorização da agricultura familiar.  Após isso, quando 
estávamos reunidos apenas eu e o deputado, solicitei do mesmo que empenhe esforços visando a instalação 
de uma unidade do sistema “S” na cidade de Formiga e também junto a concessionária Nascentes das Gerais, 
objetivando a duplicação do trecho compreendido entre o KM 196 E KM 199 da Rodovia MG 050, assim como 
a construção de um trevo de acesso ao distrito industrial localizado na altura do KM 198 em razão da alta 
periculosidade do local. Estive no dia seguinte, junto com o Prefeito de Formiga, reunido pela manhã com o 
Presidente da FUNAI Dr. Antônio Fernandes Costa, ex- vereador e vice Presidente da Camara de Formiga, 
onde entregamos projeto e solicitamos apoio do mesmo junto ao Ministro do Meio Ambiente no tocante a 
liberação de aproximadamente R$ 1 milhão, visando a recuperação das lagoas do Fundão, Petito e Josino. 
Solicitei ainda do mesmo, empenho de esforço junto ao Governo Federal na liberação de R$ 500 mil 
objetivando a aquisição de 2 ônibus a serem usados no transporte de atletas, grupos artísticos e culturais de 
Formiga. 

Aéreo 940,0007 a 10/03 Brasília      11,00          -               -   



 Também voltei ao DNIT onde fui recebido pelo Coordenador Geral de Manutenção e Restauração 
Rodoviária/Substituto Dr. Roberto Borges Furtado, onde solicitei agilidade na liberação de recursos visando a 
construção do trevo de acesso ao aterro sanitário do município de Formiga, localizado no KM 511 da BR 354. 
Estive também com o Dr Leonardo Silva, Coordenador de Operações do DNIT, onde cobrei novamente 
melhorias na BR 354 nos KM 491 (CURVA DA MORTE), 487, 499 (trevo engenho serra). De lá, fui ao Palácio 
do Planalto reunir-me com o Dr. Tarcínsio Gomes de Freitas, Secretário de Coordenação de Projetos da 
Secretaria do Programa de Parcerias de Investimentos da Secretaria Geral da Presidência da República, 
solicitar apoio do mesmo em relação a suspenção do pagamento dos guariteiros pelo município. Ressalto que 
o mesmo tornou-se cidadão honorário Formiguense em 2012, quando era Diretor Executivo do DNIT. Após 
isso fui ao gabinete do Senador Antônio Anastasia-PSDB/MG onde reunido com sua assessoria de orçamento, 
reforcei pedido referente a liberação de R$ 300 mil através de emenda parlamentar do mesmo para 
calcamento das ruas Vereador Décio de Paula e Vereador Luno Laudares ambas no bairro Planalto, rua Maria 
José Vaz, no bairro Recanto da Praia e rua São João no bairro Engenho de Serra. Fui ainda na CONAB 
encontrar-me com a Dra. Cleide Edvirges Santos Laia, Diretora de Política Agrícola, tratar da liberação de 
alimentos para o banco de alimento do município em atenção ao pedido do Secretário de Desenvolvimento 
Humano Sr. Jaderson Teixeira. Ao chegar em Belo Horizonte no dia 10/03/2017, passei na ALMG, no gabinete 
do Deputado Estadual Gustavo Valadares PSDB, onde protocolei ofícios referente ao mesmo assunto relatado 
acima em relação a VLI, Nascentes das Gerais e Sistema “S”. Após isso, retornei para Formiga.

07/03
Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem a Confins conduzindo os vereadores 
Mauro César Alves de Sousa e Sandromar Evandro Vieira, que seguirão viagem a Brasília, para  
participar de encontros políticos.

Confins            -   481
12:40 - 
19:58

Línea 47,50

07 a 10/03 RETORNO Brasília      22,00          -                -   Aéreo               -   

10/03
Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem Confins bucar o vereador  Mauro César 
Alves de Sousa que estará retornando de viagem de Brasília.

Confins            -   503
08:36 - 
12:35

Línea 95,00



23/03

Neste dia estive em Belo Horizonte reunido com o Dep. Estadual Gustavo Valadares-PSDB em seu gabinete 
reunido com ele para solicitar do mesmo apoio junto a Concessionaria Nascentes das Gerais, objetivando a 
duplicação do trecho compreendido entre o Km 196 e o Km 199 da Rod. MG 050, assim como a construção de 
um trevo de acesso ao distrito industrial localizado na altura do Km 198, dada a periculosidade local e do 
intenso trafego de veículos e caminhões. Ademais, pelo fato do viaduto ser muito estreito e localizado numa 
curva, facilita muito a ocorrência de graves acidentes com vítimas fatais. Solicitei também do mesmo, 
empenho de esforços visando a instalação de uma unidade do Sistema “S” em Formiga, voltado na formação 
de pessoas prestadora de serviços especializados em mecânica pesada, haja visto a grande oferta deste tipo 
de demanda no município. Por fim tratamos da união do referido Deputado com o Dep. Federal Zé Silva-SD, 
na intercessão junto a diretoria, da VLI, empresa concessionaria de transporte ferroviário, objetivando 
melhorias na sinalização da via férrea que atravessa o município de Formiga e disponibilização de pessoal 
próprio para trabalhar nas guaritas localizadas na cidade, uma vez que a prefeitura custeia 55 servidores 
municipais prestando tal serviço como guariteiros, com desvio de função, a um custo de R$ 115.000,00 por 
mês, perfazendo um total de mais de R$ 1.300.000,00 por ano, recurso este que poderá ser investido em  
outras áreas , o VLI assuma sua obrigação. O Deputado prometeu empenho nos referido pleitos. Após isso 
retornei para Formiga.

Belo 
Horizonte

     22,00 423
06:39 - 
17:26

Línea 140,00

23/03

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. E atendendo à solicitação da Vereadora 
Joice Alvarenga, na volta será incluída a passageira Mariel Angeli Lopes, Técnica Economista e Demógrafa do 
DIEESE, que promoverá palestra no Seminário contra reforma da Previdência promovido no dia 23/03/17 as 
18:30 no plenário da Câmara Municipal.

Belo 
Horizonte

           -   423
06:39 - 
17:26

Línea 95,00

29/03

Neste dia estive em Belo na sede da Diretoria Regional da Vivo, reunido com o consultor de Relações 
Institucionais da operadora Dr. Ricardo Mascarenhas Lopes Cançado Diniz e com o responsável pelo 
departamento de segurança da operadora em atenção ao pleito dos Presidentes da ACIF e CDL, que na 
oportunidade me fiz acompanhado do Dr. Sergio Rabelo, assessor jurídico das referidas entidades, onde 
solicitamos providencias urgentes e imediatas devido as constantes quedas de sinal que cobre o município, 
instalação  de um escritório local e uma definitiva solução para a constante e prolongada ausência de sinal de 
telefonia e internet que tem ocasionado inúmeros e irreparáveis danos aos formiguenses e as nossas 
empresas de uma forma geral . Solicitei que a referida operadora estude uma forma de compensar 
financeiramente o município, através de pavimentação de ruas, construção de postos de saúde ou doação de 
veículos para transportes de pacientes de tratamento psiquiátrico e hemodiálise ou um ônibus para transportar 
os atletas, artistas, artesãos e feirante do município. A direção recebeu, deu razão à nossa insatisfação e 
prometeu urgência nos investimentos do município. Também avaliara a compensação financeira da cidade. 
Após isso retornamos para Formiga.

Belo 
Horizonte

     22,00 427
05:19 - 
15:23

Línea 140,00



29/03

Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem a Belo Horizonte conduzindo o vereador 
Mauro César Alves de Sousa até a Diretoria Regional da VIVO Ricardo Mascarenhas Lopes 
Cançado Diniz Diretoria de Relações Institucionais – Regional Minas Gerais – R*R, juntamente 
com o  Advogado da ACIF  Dr. Sérgio Lopes Rabelo, para tratarem de assunto referente a 
constante falta de sinal na telefonia celular no município. 

Belo 
Horizonte

           -   427
05:19 - 
15:23

Línea 95,00


