
Vereador: Mauro César Alves de Sousa

68,40      Valor Total de Diárias 280,00    

Data Viagem Relatório da viagem Destino
Pedágio 

Valor

Kilom.

Total
Horário Veículo  Diária Valor 

30/05/17

Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem a Confins conduzindo o vereador 

Mauro César Alves de Sousa juntamente com Kléber Almeida Vaz Secretário de Relações 

Públicas da Santa Casa e Dr. Antônio Monteiro Júnior Assessor Jurídico da Santa Casa,  

para visita aos gabinetes do Deputado Federal Zé Silva e do Senador Antônio Anastásia, 

para tratar de assuntos de interesse organizacional do município.

Confins             -   486
12:38 - 

21:32
Línea 95,00

30/05 a 

01/06/17
RETORNO Brasília        22,00 493

11:01 - 

21:29
Línea             -   

01/06/17

Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem a Confins até o aeroporto para 

conduzir a Formiga o vereador Mauro César Alves de Sousa juntamente com Kleber 

Almeida Vaz Secretário de Relações Públicas da Santa Casa e Dr. Antônio Monteiro Junior 

Assessor Jurídico da Santa Casa que retornam de Brasília.

Confins             -   493
11:01 - 

21:29 
Línea 95,00

22/06

Neste dia estive em Belo Horizonte na Assembleia Legislativa, no Gabinete do Deputado Estadual 

Gustavo Valadares-PSDB, reunido com sua equipe para solicitar intercessão junto a Secretaria de 

Estado de Transportes e obras públicas SETOP, objetivando melhorias na infraestrutura urbana e rural 

do município de Formiga, tais como construção de um calçadão nas duas laterais da Avenida Jose de 

Oliveira, que liga o bairro Engenho de Serra ao bairro Cidade Nova, visando beneficiar os pedestres 

que por ali transitam, calcamento de diversas ruas do município, haja vista a situação caótica das 

mesmas, compra de material asfáltico para a realização da operação tapa buracos na cidade, 

destinação de 20 mata burros a serem instalados em diversas comunidades rurais do município. 

Também solicitei intercessão junto ao Diretor Regional dos Correios em Minas, objetivando a 

autorização para entrega postal domiciliar em 2 bairros do município de Formiga, haja vista que os 

moradores dos bairros Jardim das Acácias e Alto dos Pinheiros, tem que deslocar-se até o CDD dos 

correios em Formiga para retirarem suas correspondências.  Solicitei ainda intercessão junto a 

Secretaria Estadual de Saúde, objetivando a cessão de um veículo para atender os pacientes   do 

município de Formiga que fazem tratamento fora do domicilio, em virtude da grande demanda existente 

no município. Após isso retornei para Formiga.

Belo Horizonte        23,20 413
07:13 - 

17:41
Focus 140,00

22/06

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

07:13 - 

17:41
Focus 95,00

Valor Total de Pedágios



29/06/17

Neste dia estive em Belo Horizonte no escritório político do deputado Federal Zé Silva-SD, solicitando 

intercessão do nobre deputado junto a Presidência da Concessionaria Nascentes das Gerais, 

objetivando realização de obras na Rodovia MG 050 mais precisamente no trevo de Formiga, no trecho 

compreendido entre o Km 196 e o KM 199, como também a construção de um trevo de acesso ao 

distrito industrial de Formiga.

  Ressalto que a referida rodovia recebe um fluxo muito grande de veículos pesados e de passantes em 

geral. No referido trecho, na altura do Km 198, tem-se um viaduto da VLI, que é muito estreito e fora 

dos padrões normais, na sua atual configuração, coloca em risco a segurança de todos que por ali 

transitam. Solicitei também agilidade no encaminhamento dos diversos pleitos na área de saúde, 

infraestrutura urbana e rural, segurança pública que ali estão e ainda não forma encaminhados.   Após 

isso retornei para Formiga.

Belo Horizonte        23,20 425
06:50 - 

16:27
Línea 140,00

29/06/17
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
            -   425

06:50 - 

16:27
Línea 95,00


