
Vereador: Mauro César Alves de Sousa

66,00      Valor Total de Diárias 420,00    

Data Viagem Relatório da viagem Destino
Pedágio 

Valor
Kilom.
Total

Horário Veículo  Diária Valor 

06/04

Neste dia estive em Belo Horizonte no escritório político do Deputado Federal Zé Silva-SD, reunido 
com seu chefe de gabinete para solicitar a intercessão do nobre Deputado junto ao Diretor de Apoio 
Logística da PMMG, para que o 63º BPM receba 10 viaturas cofre Palio Weekend Adventure Flex, 8 
motos 300 e 6 viaturas de apoio tático Mitsubishi Pajero, objetivando a atuação das mesmas dentro do 
nosso município. Tal pleito justifica-se, pois das 33 viaturas existentes no 63º BPM, apenas 5 estão em 
bom estado de conservação, 10 viaturas e 3 motos estão em estado regular,5 em estado ruim e as 5 
recentemente redistribuídas, que são 2 blazer 2009 e 3 palios 2011, também estão em estado ruim. 
Somado a esse quadro, 5 viaturas foram encaminhadas para baixa definitiva em razão de não terem 
mais condições de circulação. Ademais, como nossa cidade fica na rota da criminalidade,  a pouco 
tempo foi alvo pela 2ª vez de explosão em agências bancárias, possui uma penitenciaria com lotação 
acima de sua capacidade e embora seja uma cidade de tradição interiorana, vive seu dia a dia 
acometida de práticas delituosas que fazem parte do cotidiano das grandes cidades, como assalto a 
mão armada, saidinha de banco, assassinatos com requinte de crueldade, sequestro relâmpago, tráfico 
de drogas, etc. Diante disso, solicitei a aumento de viaturas e motos para o 63º BPM, auxiliando assim 
nossos valorosos e competentes policiais, em um trabalho mais efetivo no combate à criminalidade em 
nossa cidade. Após isso retornei para Formiga.

Belo Horizonte        22,00 426
06:40 - 
15:33

Línea 140,00

06/04

Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem aa 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

            -   426
06:40 - 
15:33

Línea 95,00

11/04

Neste dia estive em Belo Horizonte na Superintendência Regional do DNIT em MG, reunido com o 
Superintendente Fabiano Martins Cunha para tratar sobre a programação para o início das obras de 
construção de um trevo simples de acesso ao Aterro Sanitário Municipal de Formiga, na altura do Km 
511 da BR 354, dentro do programa CREMA.Tal reunião fundamenta-se em virtude do comunicado 
recebido pelo Diretor Geral de Infraestrutura Rodoviária do Órgão Dr. Luiz Antônio Ehert Garcia, onde o 
mesmo determina que seja providenciada a implantação da referida obra, em virtude do atual formato 
do acesso, gerar insegurança e alto potencial de risco aos usuários da rodovia. Também solicitei visita 
técnica do mesmo juntamente com o corpo técnico no referido trecho e também nos Km 487,491(curva 
da morte) onde deverá ser colocados radares no sentido Formiga Arcos e também no Km 499, trevo da 
saída do Engenho de Serra, onde deverá ser melhor sinalizado. Em breve o Dr. Fabiano Martins fara as 
visitas técnicas e providenciara as referidas obras. Após isso retornei para Formiga.

Belo Horizonte        22,00 410
06:38 - 
14:49

Focus 140,00

Valor Total de Pedágios



11/04

Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem a Belo Horizonte conduzindo o 
vereador Mauro César Alves de Sousa até DNIT para participar de reunião superintendente 
regional, Fabiano Martins Cunha, para tratar de assuntos de interesse organizacional do 
município.

Belo 
Horizonte

            -   410
06:38 - 
14:49

Focus 95,00

18/04

Neste dia estive em Belo Horizonte no gabinete do Deputado Estadual Gustavo Valadares-PSDB, 
reunido com ele e sua equipe, para entregar a documentação necessária para elaboração de um 
projeto de lei de Utilidade Pública Estadual para a Missão Marta e Maria que realiza um belo trabalho 
social com mais de 100 famílias carentes do município de Formiga. Tal fato origina-se do compromisso 
do referido deputado quando em visita do mesmo junto com este vereador na sede da associação para 
propor este projeto de lei, o que permitirá no futuro, após o mesmo transformar-se em norma jurídica, a 
indicação de emenda parlamentar com recursos que auxiliem o nobre trabalho desenvolvido pelo 
entidade. Também solicitei agilização na tramitação do Projeto de Lei nº 3.328/2016 que declara de 
utilidade pública o Clube Columbófilo de Formiga- CCF, uma vez que desde dezembro de 2016, o 
mesmo aguarda parecer da Comissão   de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da ALMG. 
Após isso retornei para Formiga.

Belo Horizonte        22,00 413
05:41 - 
14:53

Línea 140,00

18/04

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
05:41 - 
14:53

Línea 95,00


