
Vereador: Mauro César Alves de Sousa

58,00     Valor Total de Diárias 1.080,00    

Data Viagem Relatório da viagem Destino
Pedágio 

Valor
Kilom.
Total

Horário Veículo  Diária Valor 

07/07/17

Neste dia estive em Belo Horizonte na Assembleia Legislativa no Gabinete do Deputado Estadual 
Gustavo Valadares-PSDB reunido com ele, para solicitar sua intercessão junto a Secretaria Estadual 
de Educação em atenção ao pedido do diretor da Escola Estadual Jalcira Santos Valadão, Sr. Nilson 
da Silva, visando a agilização da liberação de verba no valor de R$ 450.000,00, referente ao TC Nº 
814421/2015, destinado a reforma do prédio escolar. Informei ao deputado que tal reforma é urgente, 
pois o telhado e a parte elétrica da escola estão comprometidos, em situação de risco de desabamento 
e incêndio. Inclusive o processo licitatório foi realizado em 22/12/2016 e até agora o governo do estado 
está retendo a verba para início da obra. Ademais, se trata de uma escola tradicional, com 
aproximadamente 900 alunos e 89 anos de fundação. O deputado prometeu empenho na agilização 
deste importante pleito. Também tratamos sobre a questão de indicação de emenda parlamentar no 
valor de R$ 50.000,00 para a Associação Tatame do Bem adquirir equipamentos de ginástica para os 
professores e atletas do projeto, e agilização da tramitação nesta casa dos projetos de lei de utilidade 
pública estadual para Missão Marta e Maria e Clube Columbófilo de Formiga.  Após isso retornei para 
Formiga.

Belo 
Horizonte

      11,60 422
07:00 - 
16:11

Línea 140,00

07/07/17

Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem a Belo Horizonte 
conduzindo os vereadores Mauro César Alves de Sousa até Assembléia 
Legislativa no gabinete do Deputado Estadual Gustavo Valadares juntamente com 
o vereador Flávio Santos do Couto que irá no gabinete do Deputado Estadual 
Noraldino Junior, para tratar de assuntos de interesse organizacional do município.

Belo 
Horizonte

           -   422
07:00 - 
16:11

Línea 47,50

Valor Total de Pedágios



Nestes dias estivemos eu e o Prefeito de Formiga Eugênio Vilela em Brasília para juntos participarmos de 
várias audiências com autoridades federais em busca de recursos e benefícios para o município de 
Formiga.No primeiro compromisso, eu e o Prefeito Eugenio Vilela, estivemos na Camara dos Deputados, 
onde fomos levados pelo Deputado Federal Zé Silva SD-MG ao gabinete do Sr. Ministro de Estado do Meio 
Ambiente, Substituto Marcelo Cruz, para apresentarmos projeto objetivando tratarmos da liberação de 
recursos para a recuperação da Lagoa do Fundão, Lagoa do Josino e Lagoa do Petito, em Formiga-MG, 
visando o equilíbrio ambiental, paisagístico e urbano das mesmas. Ressalto a importância do atendimento, 
tendo em vista que a recuperação das lagoas afetará positivamente o município e a população, fazendo com 
que os locais voltem a ser um ponto turístico e ser aproveitado como lazer e entretenimento, além da 
preservação ambiental e local da fauna e flora ali existentes. Ademais, o valor do projeto é de R$ 800.000,00 
(oitocentos mil reais), valor justo para a grandeza do projeto segundo observação do próprio ministro. 
Segundo ele, tramita na Casa Civil, a edição de um decreto que permite a utilização de recursos provenientes 
de multas aplicadas pelo IBAMA, a serem utilizadas com esse fim.
No segundo compromisso, fomos ao Ministério da Educação, levados pela chefe de Gabinete do Deputado 
Federal Zé Silva, onde fomos recebidos em audiência, pela Diretora de Regulação Dra. Patrícia Augusta 
Ferreira Vilas Boas e seu chefe de gabinete Dr. Rubens de Oliveira Martins, para tratarmos da implantação 
do curso de Medicina  em Formiga, visto que de todos os pré-requisitos exigidos, apenas a faixa populacional 
de 70 mil habitantes, foi motivo de corte no ultimo edital de chamamento publico, e Formiga, mesmo com 
mais de 69 mil habitantes, ficou de fora. A diretora explanou as diretrizes, citando que a região sudeste não 
está na programação do ministério para implantação de novos cursos de medicina, as providencias a serem 
tomadas como a declaração junto ao IBGE de proximidade de densidade populacional e o deputado 
procurará o Ministro para sensibiliza-lo a incluir a região sudeste no próximo edital. É muito importante para 
Formiga e região a implantação do curso de medicina, uma vez que impulsiona a oferta de uma melhor e 
mais qualificada saúde diante da enorme demanda. Após sairmos do Ministério da Educação, fomos para o 
terceiro compromisso na CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento) protocolarmos na presidência do 
órgão a documentação solicitada para atendimento ao pleito formulado por nós e encaminhado pelo 
Deputado Zé Silva, da liberação de 75 mil litros de suco de laranja a serem doados ao município para que o 
mesmo atenda mais de 5000 alunos da rede municipal de ensino.

Línea 940,0011 a 14/07/17 Brasília       23,20 482
12:47 - 
20:30



  Depois retornamos a Camara dos Deputados, onde no quarto compromisso, fomos ao gabinete do 
Deputado Zé Silva onde tratamos com ele demandas visando melhorias nas áreas da infraestrutura urbana e 
rural, esporte e saúde. No quinto compromisso, fomos ao Ministério do Esporte onde fomos recebidos pelo 
Coordenador Geral da Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor Sr. Zé Silva Junior e 
pelo Secretário Nacional de Esporte, Educação , Lazer e Inclusão Social Sr.Lenadro Cruz Fróes da Silva, 
onde tratamos dos tramites para inclusão e posterior liberação de recursos da ordem de R$ 500.000,00 ( 
Quinhentos mil reais) objetivando a reforma, cobertura da quadra do Bairro do Quinzinho e  da reforma da 
quadra do bairro Santa Luzia, ambas atendem um sem número de jovens, adultos e crianças e necessitam 
urgentemente de melhorias. Depois, no sexto compromisso, seguimos para a ANTT ( Agencia Nacional de 
Transportes Terrestres) onde fomos recebidos pelo Superintendente Substituto de Infraestrutura e Serviços 
de Transporte Ferroviário de Cargas, Dr. Fernando Formiga, para tratarmos das melhorias na sinalização da 
via férrea que atravessa o município e da responsabilização por parte da concessionária VLI do custeio 
funcional, uma vez que o município tem arcado com esse custo que num quadriênio ultrapassa R$ 
6.000.000,00 ( Seis  milhões de reais). No sétimo compromisso, apenas eu, tratei com o deputado sobre a 
liberação das 120 tendas com jalecos para a Associação dos Feirantes de Formiga, visando a padronização 
da mesma, bem como a liberação das 7 toneladas de sementes de milho e feijão via Emater, objetivando o 
fortalecimento do agricultor familiar, bem como a liberação de R$ 375.000,00 (Trezentos e setenta e cinco mil 
reais) dentro do programa MAIS GESTÃO do MDA, para qualificação dos feirantes de Formiga. Falamos 
ainda da liberação dos mais de R$ 4.000.000,00 para construção da nova feira, cujo projeto já foi 
apresentado e encontra-se no MDA e diversas ações que visam a melhora do município de Formiga. Ao 
chegar em Belo Horizonte, fui até o escritório político do Deputado Federal Zé Silva protocolar oficio 
solicitando intercessão junto a secretaria estadual de educação, visando agilização de R$ 450.000,00 
(Quatrocentos e cinquenta mil reais) referentes a reforma de prédio escolar da Escola Normal, uma vez que 
este pleito tem resolução no estado. Após isso, retornei para Formiga.

11/07/17
Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem a Confins conduzindo o 
vereador Mauro César Alves de Sousa juntamente Com Sr. Eugênio Vilela Junior, 
que seguiram em viagem até Brasília.

Confins            -   482
12:47 - 
20:30

Línea 95,00

11 a 14/07/17 RETORNO Brasília             -   495
11:35 - 
20:49

Línea 0,00

14/07/17
Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem aa Confins conduzindo  o 
vereador Mauro César Alves de Sousa juntamente Com Sr. Eugênio Vilela Junior  
Prefeito Municipal de volta a Formiga que retornam de Brasilia.

Belo 
Horizonte

     23,20 495
11:35 - 
20:49

Línea 95,00


