
Vereador: Mauro César Alves de Sousa

128,33    Valor Total de Diárias 1.545,00 

Data Viagem Relatório da viagem Destino
Pedágio 

Valor
Kilom.
Total

Horário Veículo  Diária Valor 

27/04/17

Neste dia estive em Belo Horizonte na ALMG, no gabinete do Deputado Estadual Gustavo Valadares-PSDB, reunido 
com sua equipe para despachar solicitação do Presidente da Associação Tatame do Bem, Sr.Rodrigo Assalim, relativo 
ao pedido deste vereador para   indicação de emenda parlamentar no Orçamento do Estado, de autoria do referido 
deputado, no valor de R$ 70.000,00 para aquisição de equipamentos de ginástica, que servirá aos atletas e alunos por 
ela assistidos. Tal pleito justifica-se, uma vez que, o Tatame do Bem atende a cerca de 1000 crianças e jovens em zona 
de risco em suas 6 unidades, e a efetivação da compra destes equipamentos, resultará num trabalho de educação física 
de forma profissional aos usuários que são os professores e alunos desta respeitada entidade.  Após isso retornei para 
Formiga.

Belo Horizonte        11,00 420
06:15 - 
16:28

Línea 140,00

27/04/17

Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem a Belo Horizonte  conduzindo os 
vereadores Mauro César Alves de Sousa até a Assembléia Legislativa no gabinete do 
Deputado Estadual Gustavo Valadares e o vereador Evandro Donizetti da Cunha que foi no 
gabinete do Deputado Estadual Antônio Lerin, para tratar de assuntos de interesse 
organizacional do município.

Belo 
Horizonte

            -   420
06:15 - 
16:28

Línea 47,50

05/05/17

Neste dia, estive em Belo Horizonte na ALMG no gabinete do Deputado Estadual Gustavo Valadares-PSDB, reunido 
com sua equipe para solicitar apoio do mesmo para melhorias no 63º Batalhão de Policia Militar em Formiga, 
objetivando a intercessão junto ao Diretor da Dal(Diretoria de Apoio Logístico da PMMG) da liberação de R$ 
150.000,00(Cento e cinquenta mil reais) para restruturação e adequação física da sede da corporação(cobertura da 
quadra, almoxarifado) e também a liberação de 10 viaturas cofre Palio Wk ADV.Flex, 8 motos 300 cc e 6 viaturas de 
apoio tático Mitsubishi Pajero, para que referidos veículos, possam atuar dentro do município.    Ambos pedidos, 
fundamentam-se na necessidade de proporcionar melhorias na estrutura física do 63] batalhão e melhores condições de 
trabalho aos policiais, consequentemente uma melhor segurança para a população Formiguense.  Após isso retornei 
para Formiga.

Belo Horizonte        22,00 415
06:14 - 
14:56

Focus 140,00

05/05/17

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

            -   415
06:14 - 
14:56

Focus 95,00

11/05/17

Neste dia estive em Belo Horizonte na cidade administrativa, onde junto dos meus colegas vereadores Flávio Couto, 
Piruca e Sidney Ferreira, fomos recebidos em seu gabinete pelo Secretário de Estado de Esporte o ex vereador nesta 
casa, Sr. Arnaldo Gontijo de Freitas, para solicitar melhorias dentro da área esportiva em nossa cidade. Dos pleitos que 
fiz solicitei ao Secretário que verifique a possibilidade de empenhar esforços objetivando a implantação de 03(três) 
Academias de Ginastica ao Ar Livre, sendo 01(uma) no bairro Nossa Senhora de Lourdes, 01(uma) na comunidade rural 
de Baiões e 01(uma) na comunidade rural de Albertos. O Secretário Arnaldo Gontijo, prometeu empenho e viabilizar o 
pleito através da referida Secretaria. Após isso retornamos a Formiga.

Belo Horizonte          7,33 429
06:58 - 
17:50

Línea 140,00

Valor Total de Pedágios



16/05/17

Neste dia estive em Belho Horizonte, na cidade administrativa, onde junto com os Presidentes do Tatame do Bem e 
Instituto Fumaça, Srs. Rodrigo Assallin e Edmar Oliveira da Silva, fomos recebidos em seu gabinete Secretário de 
Estado de Esportes, o ex-vereador nesta casa, Sr. Arnaldo Gontijo de Freitas, para solicitar a liberação de recursos 
oriundos de convênios visando melhorias nas referidas entidades. Dos pleitos tratados, solicitamos a liberação de 
recursos para reforma e cobertura da quadra do bairro Água Vermelha, construção de um anexo a esta quadra para a 
prática de artes marciais como Jiu Jitsu, Muay Thai, MMA, capoeira; liberação de quimonos, uniformes e material 
esportivo de futebol, liberação de uma veículo de grande porte para transporte dos atletas nos diversos campeonatos 
que participam. Fomos ainda levados na própria cidade administrativa pelo Sr. Secretário de Esportes a Sub. Secretária 
de Estado de Políticas Antidrogas Sra. Patrícia Magalhaes, para que as associações conhecerem os programas de 
incentivo através do esporte para o combate as drogas. Os secretários prometeram empenho em ajudar o município de 
Formiga e as referidas entidades. Após isso, retornamos para Formiga.

Belo Horizonte        22,00 452
12:26 - 
23:08

Línea 140,00

16/05/17

Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem a  Belo Horizonte conduzindo o 
vereador Mauro César Alves de Sousa até a Cidade Administrativa participar de encontro 
com Arnaldo Gontijo de Freitas – Secretário de Estado de Esportes, juntamente com 
Rodrigo Assalin Vila Nova – Presidente do TATAME do Bem e Edmar Oliveira da Silva do 
Instituto Fumaça, para tratar de assuntos de interesse organizacional do município.

Belo 
Horizonte

            -   452
12:26 - 
23:08

Línea 95,00

19/05/17

Neste dia, estive em Belo Horizonte no escritório político do Deputado Federal Zé Silva-SD, reunido com sua assessoria 
para solicitar do mesmo, sua intercessão junto a Secretaria de Estado Saúde, visando a liberação ao município de 
Formiga, de veículos para transporte de pacientes que fazem tratamento fora do domicilio, haja vista a situação precária 
dos atuais veículos que fazem tal serviço que, além de serem poucos, tem quebrado com frequência, prejudicando as 
consultas e tratamentos dos pacientes. Na oportunidade também discutimos a agilização da liberação a SANTA CASA 
DA CARIDADE DE FORMIGA, da emenda de autoria do nobre deputado no valor de R$ 150.000,00 (Centro e cinquenta 
mil reais) para custeio do referido hospital. Após isso retornei para Formiga.

Belo Horizonte        22,00 414
06:41 - 
16:09

Línea 140,00

19/05/17
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

            -   414
06:41 - 
16:09

Línea 95,00

23/05/17

Neste dia estive em Belo Horizonte na Assembleia Legislativa no gabinete do Deputado Estadual Gustavo Valadares-
PSDB reunido com sua assessoria para solicitar empenho de esforços por parte do deputado junto ao Governo do 
Estado visando a criação de uma Superintendência Regional de Ensino em Formiga ou mesmo a transferência de 
nossa cidade para alguma das SRE’S mais próximas. O pleito justifica-se uma vez que a criação de uma 
superintendência em nossa cidade é um sonho antigo, cuja realização trará grandes benefícios para nossa população, 
sobretudo a educacional e atualmente, Formiga subordina-se a Passos, o que é totalmente inviável para nossos 
profissionais da educação. Também solicitei do nobre deputado, sua intercessão junto a Secretaria de Estado da Saúde, 
visando a liberação ao município de Formiga, de veículos para transporte de pacientes que fazem tratamento fora do 
domicílio, haja vista a situação precária dos atuais veículos que fazem tal serviço que, além de serem poucos, tem 
quebrado com frequência, prejudicando as consultas e tratamentos dos pacientes. Após isso retornei para Formiga.

Belo Horizonte        22,00 414
06:49 - 
16:00

Focus 140,00

23/05/17

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

            -   414
06:49 - 
16:00

Focus 95,00



Nestes dias estive em Brasília para participar de   audiências com autoridades federais visando melhorias e benefícios 
para Formiga e seus cidadãos. Com o Deputado Federal Zé Silva SD-MG tratei da intercessão do mesmo junto ao 
Ministro da Educação, objetivando informação acerca da existência de Edital de Chamamento Público para pré-seleção 
do município de Formiga/MG para implantação de Curso de Medicina em atenção ao pleito do Reitor da Fundação 
Educacional de Formiga-MG, mantenedora do Centro Universitário de Formiga- UNIFOR-MG, Professor Dr. Marco 
Antônio de Sousa Leão. Argumentei com o nobre deputado   que o município de Formiga não pode participar do Edital 
nº 003 de 22/10/2013, visto que possuía 67.617 habitantes e o referido certame exigia o mínimo de 70.000. Destarte 
ainda que toda a documentação referente ao processo de credenciamento do UNIFOR-MG, encontra-se protocolada no 
Ministério da Educação, desde 2013 e que a instituição atende todos os pré-requisitos exigidos para implantação do 
Curso de Medicina, não podendo o número de habitantes ser fator de impedimento. O deputado sensibilizou-se com o 
caso e marcará uma audiência com o Ministro da Educação e com o Secretário Executivo do referido ministério para 
que possamos levar o Reitor do UNIFOR para tratarmos pessoalmente sobre o tema .Também na área de saúde, tratei 
com o deputado da intercessão junto ao Ministro da Saúde, objetivando a cessão de uma UTI Móvel para o município de 
Formiga em atenção ao oficio do Sr Secretário Municipal de Saúde de Formiga Sr. José Geraldo Pereira, uma vez que 
atualmente o município possui um contrato, com um custo elevado, de terceirização de serviços de remoção de 
pacientes em UTI Móvel. Esse serviço está sendo custeado com recursos 100% municipal. Com uma UTI própria 
podemos otimizar esse recurso e manter uma assistência digna e eficaz aos nossos munícipes. Temos uma demanda 
média de 18 pacientes mês. Também   fiz-me acompanhado do Sr. Kleber Vaz e Dr. Antônio Monteiro assessor jurídico 
, membros da direção da Santa Casa de Caridade de Formiga, que solicitaram a intercessão junto ao Ministro da Saúde, 
objetivando o atendimento de solicitações como Rede Cegonha visando maior celeridade no processo de liberação de 
recursos para custeio e investimento oriundos deste programa que ajudarão a instituição a enfrentar a crise financeira 
pela qual vem passando , inclusive há R$ 422.000,00 retidos no governo do estado referente a esse programa para 
Santa Casa, Leitos UTI Adulto tratando da elevação da diária dos leitos de UTI de R$ 478,00 para R$ 1.000,00, 
implantação do serviço de Assistência de Alta Complexidade em Procedimentos da Cardiologia Intervencionista- 
Hemodinâmica, uma vez que o Hospital possui  o equipamento e a equipe médica para realização dos procedimentos. 
Tratei também da solicitação dos servidores do Poder Judiciário de Formiga, lotados no Fórum desta Comarca que em 
abaixo-assinado contendo 54 assinaturas, solicitam ao nobre deputado apoio no sentido de votar contrário à PEC 
287/2016 (Reforma da Previdência), a ser deliberada no plenário da Câmara dos Deputados. 

Levado pela assessoria do deputado, mais precisamente por sua chefe de gabinete Sra. Fabiana Coutinho, participei de 
audiência na ANTT- Agência Nacional de Transportes Terrestres, com o Superintendente Substituto de Infraestrutura e 
Serviços de Transporte Ferroviário, Dr. Fernando Augusto Formiga, onde solicitamos do órgão que a concessionaria VLI  
promova melhorias na sinalização da via férrea que atravessa o município de Formiga, disponibilize pessoal na 
operacionalização de guaritas na cidade, liberando assim, os 55 servidores municipais que atualmente prestam tal 
serviço, a um custo de cerca de R$ 120.000,00 por mês, totalizando  R$ 1.560.000,00 por ano e R$ 6.240.000,00 no 
quadriênio. Dr. Fernando garantiu que acionará a VLI para providencias e marcará para breve uma reunião em Brasília 
na ANTT onde colocará na mesma mesa o órgão, a concessionária, o deputado e este vereador junto com o prefeito 
municipal para colocarmos um ponto final nesta questão que tanto prejuízo causa a Formiga. No gabinete do Senador 
Antônio Anastasia PSDB-MG, tratei com sua assessora de orçamento Sra. Ângela Maria de Araújo, do mesmo assunto 
tratado da Santa Casa e do UNIFOR-MG, com o Deputado Zé Silva, uma vez que por questão de soma de forças 
políticas, os dois parlamentares tem atuado em conjunto na busca de melhorias para Formiga, inclusive indicando 
emendas parlamentares como R$ 407.000,00  em investimento e custeio para o referido hospital e mais R$ 150.000,00 
para equipamento dos postos de saúde do município, recursos estes já indicados e quase na sua totalidade depositado 
nas contas dos conveniados e tratamos. A audiência com o Ministro da Educação e com o Secretário Executivo deste 
Ministério, será marcada em conjunto. Também tratamos da liberação de R$ 300.000,00 em emendas para calçamento 
de ruas do bairro Del Rey. Por fim em Belo Horizonte, passei na Assembleia Legislativa no gabinete do Deputado 
Estadual Gustavo Valadares PSDB-MG onde recebi os ofícios  do deputado que tratam de solicitações minhas referente 
a liberação de veículos para transporte de pacientes em tratamento fora do município encaminhado ao Secretário de 
Estado da Saúde e também outro encaminhado a Secretária de Estado da Educação que trata da criação da 
Superintendência de Ensino em Formiga ou pelo menos, a sua transferência para a Sup. de Divinópolis ou Campo Belo, 
dada a proximidade geográfica, uma vez que nossa cidade pertence a Passos e é inviável devido a distância e demais 
fatores. Após isso retornei para Formiga.

Línea 705,0030 a 01/06 Belo Horizonte        22,00 486
12:38 - 
21:32


