
Vereador: Mauro César Alves de Sousa

81,60         Valor Total de Diárias 560,00      

Data Viagem Relatório da viagem Destino Pedágio Valor
Kilom.

Total
Horário Veículo  Diária Valor 

05/05

Neste dia estive em Belo Horizonte reunido com o Deputado Estadual Gustavo Valadares 

em seu gabinete, para solicitar do mesmo empenho de esforços visando à realização no 

município de Formiga, de audiência publica da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais, a fim de se debater a qualidade dos serviços de internet e de telefonia móvel e fixa 

em Formiga e região, devido as constantes quedas e ausências de sinal que aqui tem 

ocorrido, gerando grandes transtornos aos consumidores que tem pagado por um serviço 

de baixa qualidade e muitas vezes ausente. O deputado como membro efetivo da comissão 

de transporte e comunicação da ALMG prometeu providência publica para breve em nossa 

cidade. Após isso retornei para Formiga.

Belo Horizonte           20,40 413
06:19 - 

14:20
Focus       140,00 

05/05

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
06:19 - 

14:20
Focus         95,00 

12/05

Neste dia estive em Belo Horizonte no gabinete do deputado Gustavo Valadares-PSDB 

reunido com sua assessoria para tratar das pendências dos pleitos de interesse do 

município que ali protocolei mas ainda não tiveram solução e na oportunidade recebi o oficio 

40/2016/GGV no qual em atenção ao meu pedido, o deputado solicitou do Comandante 

Geral da PMMG a agilização da destinação de 11 viaturas sendo 3 de médio porte e 8 

veículos leves e também agilização no aumento do efetivo policial para o 63º BPM Formiga - 

MG. Também recebi a documentação de abertura de diligencia referente ao projeto de lei 

3328/2016 que visa declarar de utilidade publica estadual o Clube Columbófilo  de 

Formiga,CPF para alteração em artigos do seu estatuto. Após isso retornei para Formiga.

Belo Horizonte           20,40 410
06:18 - 

15:32
Línea 140,00

12/05

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                -   410
06:18 - 

15:32
Línea 95,00

Valor Total de Pedágios



18/05

Neste dia, estive em Belo Horizonte reunido com o Deputado Estadual Gustavo Valadares-

PSDB em seu, para solicitar do mesmo novamente, empenho junto a Secretaria de Estado 

de Educação com o objetivo de agilizar pleitos que já fiz relativos à liberação de recursos 

para a reforma e ampliação de Escolas Estaduais do município, dentre elas a Escola 

Estadual Professor Tonico Leite. Também solicitei do mesmo, novamente interceder junto a 

Secretaria de Estado de Saúde, no sentindo de que liberado um veiculo ao município para 

transporte dos pacientes do SUS que fazem fisioterapia. Cobrei ainda, nova atuação junto a 

Secretaria de Estado de Esportes para a liberação de quatro academias de ginástica ao ar 

livre sendo 02 na área urbana, 01 na comunidade de Baiões e outra no distrito de Albertos. 

Após isso retornei para Formiga. 

Belo Horizonte           20,40 434
07:49 - 

16:22
Focus 140,00

18/05

Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem a Belo Horizonte 

conduzindo o vereador Mauro César A. de Sousa até a Assembléia 

Legislativa no gabinete do Deputado Estadual Gustavo Valadares, para 

tratar de assuntos de interesse organizacional do município.

Belo Horizonte                -   434
07:49 - 

16:22
Focus 95,00

24/05

Neste dia estive em Belo Horizonte para dois compromissos em busca de benefícios para 

Formiga. No 1º estive no escritório político do Dep.Fed.Zé Silva-SD reunido com sua equipe 

para cobrar empenho e agilidade em diversos pleitos de interesse do município na área da 

Segurança Pública, Esporte, Telefonia e Internet que ali estão e ainda não tiveram 

encaminhamento e solução. No 2º compromisso estive no gabinete do Dep. Estadual 

Gustavo Valadares-PSDB reunido com sua equipe para tratar de assunto relativo à 

educação da rede estadual do município e também recebi encaminhamento de comunicado 

requerimento do Dep.Gustavo Valadares protocolado na Comissão de Transporte, 

Comunicação e Obras Publicas da ALMG, onde o mesmo solicita que seja realizada 

audiência publica desta comissão no município de Formiga para debater a qualidade dos 

serviços de internet e telefonia móvel e fixa no município em razão das constantes quedas e 

ausências de sinal em Formiga, gerando grandes transtornos aos consumidores que tem 

pagado por um serviço de baixa qualidade e muitas vezes ausentes. Após isso retornei para 

Formiga.

Belo Horizonte           20,40 432
06:17 - 

15:42
Focus 140,00

24/05

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                -   432
06:17 - 

15:42
Focus 95,00


