
Vereador: Mauro César Alves de Sousa

62,92      Valor Total de Diárias 1.220,00 

Data Viagem Relatório da viagem Destino
Pedágio 

Valor
Kilom.
Total

Horário Veículo  Diária Valor 

10/10

Neste dia estive em Belo Horizonte, na cidade administrativa e dirigi-me a Secretaria de 
Estado de Esportes, onde me reuni com a senhora Milena Ribeiro, Chefe de Gabinete da 
referida secretaria para tratar da agilização no pagamento da emenda parlamentar de 
autoria do Deputado Estadual Gustavo Valadares-PSDB no valor de R$ 40.000,00 em prol 
do município de Formiga-MG, objetivando a compra de equipamentos esportivos conforme 
proposta de plano de trabalho e documentação protocolados nesta secretaria em 
11/05/2018. A medida beneficiará a população do bairro Novo Horizonte e outras 
localidades, ajudando no sentido de que aproximadamente 400 crianças e adolescentes 
tenham uma ocupação saudável, procurando dificultar que se desviem do caminho do bem 
como, por exemplo, se aproximem das drogas e outros riscos sociais. Após isso, retornei 
para Formiga.

Belo Horizonte        23,60 443
06:38 - 
16:39

Focus 140,00

10/10

Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem a Belo Horizonte conduzindo o 
vereador Mauro César Alves de Sousa até Cidade Administrativa na Secretária de Estado 
de Esportes de Minas Gerais participar de reunião com Millena Ribeiro da Silva, para tratar 
de assuntos de interesse organizacional do município.

Belo 
Horizonte

            -   443
06:38 - 
16:39

Focus 95,00

18/10

Neste dia estive em Belo Horizonte, no escritório político do Deputado Federal Zé Silva-
SD/MG, onde me reuni com sua assessoria para tratar das demandas de interesse do 
município que ali estão e tem sua solução no estado, mas ainda não foram  
resolvidas.Após isso retornei para Formiga.

Belo Horizonte        23,60 419
06:17 - 
15:12

Focus 140,00

18/10
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

            -   419
06:17 - 
15:12

Focus 140,00

Valor Total de Pedágios



23 a 26/10

Nestes dias, estive em Brasilia para participar de um Curso promovido pelo  CEAP (Centro 
de Estudos da Administração Pública) , cujo tema  era “Atos de improbidade  e as Regras 
Para Cassação De Mandato”, sendo abordados diversos paineis, dentre eles: Improbidade 
Administrativa , que tratou sobre atribuições fiscalizadora e julgadora do Poder Legislativo, 
Princípios Públicos, Infrações Administrativas Por Violação Da  L.R.F: julgamento político x 
julgamento jurídico, atos do processo: o caminho de uma cassação, CPI e estudo de casos 
praticos. Também fui à Camara dos Deputados no Gabinete do Dep. Fed. Ze Silva, onde 
solicitei empenho de esforços do mesmo, visando através da Secretaria Especial de 
Agricultura Familiar, a liberação de recursos a serem utilizados na cobertura de ruas de 
Formiga, para que o espaço usado  para  a Feira  Livre Semanal dos Produtores Rurais e 
também outros eventos que se fizerem necessarios, para  a  capacitação dos membros da 
Ass. Prod. Feirantes  através do programa mais gestão, cobertura da quadra poliesportiva 
do Quinzinho através do Minist. do Esporte, disponibilização de projetos que contemplem 
melhorias e obras em estradas vicinais, bem como a aquisição de máquinas e 
equipamentos para a manutenção contínua das mesmas atraves do ministério da 
agricultura e indicação de mais emendas no orçamento de 2019 em valores superiores a 
R$200.000,00 para Formiga. Fui ao gabinete do Senador Anastasia, onde tratei com sua 
assessoria de orçamento, para indicação no orçamento da união para 2019 de R$ 
300.00,00 a serem investidos na aquisição de equipamentos para substituição do sistema 
de comunicação do 63ª Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, de analógico para 
digital e R$ 300.000,00 a serem investidos em infraestrutura urbana em Formiga. Passei 
ainda na sede da CNM (Confederação Nacional dos Municípios), onde fui conhecer seu 
funcionamento e a importancia desta entidade para o apoio ao desenvolvimento dos 
municipios brasileiros e também no ministério dos direitos humanos, onde estive com 
Dr.Vanderlei, assessor parlamentar do ministro da pasta, conhecendo os projetos que o 
mesmo desenvolve. Após isso chegando a BH, retornei para Formiga. Registro que nessa 
viagem estive acompanhado do vereador Marcelo Fernandes que também participou do 
curso promovido pelo CEAP e pelo vereador Flavio Couto que além do curso também 
participou de audiencia com o Deputado Federal Ze Silva juntamente comigo.

Brasília          7,86 482
05:42 - 
14:53

Focus 940,00

23/10

Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem até Confins conduzindo os 
vereadores Mauro César Alves de Sousa, Marcelo Fernandes de Oliveira e Flávio Santos 
do Couto, que seguirão para Basília para participar de Curso - Atos de Improbidade e as 
Regras para Cassação de Mandato.

Confins             -   482
05:42 - 
14:53

Focus 31,66

23 a 26/10 RETORNO Brasília          7,86 475
13:41 - 
22:44

Focus 
5008

            -   



26/10

Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem  até Confins para conduzir de volta 
a Formiga os vereadores Mauro César Alves de Sousa, Marcelo Fernandes de Oliveira e 
Flávio Santos do Couto, que retornam de Brasilia onde  participaram de curso - Atos de 
Improbidade e as Regras para Cassação de Mandato, oferecido pelo CEAP.

Confins             -   475
13:41 - 
22:44

Focus 
5008

31,66


