
Vereador: Mauro César Alves de Sousa

106,20     Valor Total de Diárias 1.360,00        

Data Viagem Relatório da viagem Destino
Pedágio 

Valor
Kilom.
Total

Horário Veículo  Diária Valor 

04/02

Neste dia estive em Belo Horizonte, no gabinete  de Deputado Estadual Gustavo Valadares 
e no escritório político do Deputado Federal Zé Silva ,após o recesso parlamentar, reunido 
com suas equipes para cobrar solução e agilidade nos pleitos de interesse do município de 
Formiga que ali estão, tem sua resolução no estado e ainda não foram solucionados. Após 
isso, retornei para Formiga.

Belo 
Horizonte

       23,60 421
07:02 - 
17:01

Focus 140,00

04/02

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

            -   421
07:02 - 
17:01

Focus 95,00

Valor Total de Pedágios



Nestes dias, estive em Brasília para uma série de audiências com autoridades federais em 
seus respectivos órgãos governamentais, objetivando benefícios para o município de 
Formiga. No dia 13, estive no Ministério dos Direitos Humanos reunido com o Secretário 
Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa Toninho Costa, que é 
formiguense e ex-vereador nesta casa, visando à implantação de Projeto de Inclusão 
Digital, Educação e Envelhecimento Saudável no Centro de Convivência do Idoso do 
Município de Formiga, Ônibus de 50 lugares para transporte dos usuários do centro, 
Programa Viver (Envelhecimento Saudável) e Kits que vem composto de veículos para a 
Secretaria de Desenvolvimento Humano do Município. O secretario irá destinar todos os 
programas existentes em sua pasta a nossa cidade. Também estive no DNIT, reunido com 
o diretor executivo do órgão Dr. André Kuhn, onde solicitei do mesmo intervenção e 
melhorias com sinalização e radares nos Km’s 514, 511, 509, 499, 491 e 487 da BR 354, 
no entorno de Formiga-MG e intercessão junto a Concessionária VLI objetivando que a 
mesma assuma a responsabilidade com a manutenção e segurança das passagens de 
nível da linha férrea que cortam o município de Formiga, uma vez que hoje temos 55 
funcionários públicos municipais concursados, cedidos como guariteiros, todos com desvio 
de função a um custo superior a R$ 7 MILHOES por quadriênio, sustentando funcionários 
para uma empresa milionária, que nada acrescenta e faz para o município, sem poder ter 
esses servidores em suas funções de origem e desempenhando suas funções ao 
município. Também solicitei apoio na retirada da linha férrea que corta a cidade. Fui ainda 
à Câmara dos Deputados, no gabinete do Deputado Federal Zé Silva-SD/MG, onde tratei 
com ele da inclusão de demandas do movimento forminguense “EU EMPURRO ESSA 
CAUSA” nos debates da Reforma da Previdência a ser iniciada em breve nessa casa 
legislativa, intercessão junto ao Ministro da Cidadania objetivando a liberação de recursos 
para o município de Formiga, a serem empregados na reforma e cobertura de quadra 
poliesportiva, junto ao Ministério da Agricultura visando liberação de recursos a serem 
utilizados na cobertura de ruas do município de Formiga, para que aquele espaço seja 
utilizado para a feira livre semanal dos produtores rurais e também para outros eventos 
que se fizerem necessários, atuação junto ao Operador Nacional do Sistema, objetivando 
que o reservatório de Furnas possua um nível mínimo, uma vez que com a atual situação, 
com aguas saindo, tem revertido em dificuldades para os municípios da ALAGO do qual 
fazemos parte, sendo que usamos o lago para turismo. 

Focus 940,0012 a 15/02 Brasília        23,60 475
10:53 - 
19:10



No dia 14, estive junto com o Prefeito de Formiga Eugenio Vilela Junior, no gabinete do 
Senador Anastasia reunido com ele para solicitar do mesmo indicação de emenda 
parlamentar de Infraestrutura no valor de R$ 1 milhão de reais, objetivando a 
pavimentação de ruas localizadas em Formiga, de R$ 300 mil reais para segurança 
pública, objetivando a aquisição de equipamentos para substituição do sistema de 
comunicação de analógico para digital do 63º Batalhão PMMG e também R$ 170 mil reais 
objetivando a cobertura da quadra do mesmo batalhão e indicação de dois motos 300cc a 
ser utilizadas na sede do mesmo, visando melhora no policiamento ostensivo e inclusão de 
demandas do movimento forminguense “EU EMPURRO ESSA CAUSA” nos debates da 
Reforma da Previdência a ser iniciada em breve nessa casa legislativa. Estive ainda no 
gabinete do Ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas, onde junto com sua 
assessoria, tratei de sua intercessão junto a Concessionária VLI objetivando que a mesma 
assuma a responsabilidade com a manutenção e segurança das passagens de nível da 
linha férrea que cortam o município de Formiga, uma vez que hoje temos 55 funcionários 
públicos municipais concursados, cedidos como guariteiros, todos com desvio de função a 
um custo superior a R$ 7 MILHOES por quadriênio, sustentando funcionários para uma 
empresa milionária, que nada acrescenta e faz para o município, sem poder ter esses 
servidores em suas funções de origem e desempenhando suas funções ao município. 
Também solicitei apoio na retirada da linha férrea que corta a cidade. No dia 15 estive na 
Câmara dos Deputados reunido com a Chefe de Gabinete do Deputado Federal Zé Silva 
SD/MG, onde fizemos o acompanhamento das demandas de interesse do município de 
Formiga despachadas com o mesmo no dia 13/02 e também das demais que ali estão e 
ainda não tiveram encaminhamento e solução. Caso sejam viabilizados todos os 
benefícios solicitados para o município, a cifra ultrapassa o valor de R$ 3 MILHOES DE 
REAIS. Após isso retornei para Belo Horizonte e posteriormente para Formiga.

12/02
Agente Legislativo Antônio Carlos de Campos Júnior em viagem a  Confins conduzindo  
o vereador Mauro César Alves de Sousa que seguirá de viagem a  Brasília.

Confins             -   475
10:53 - 
19:10

Focus 95,00

12 a 15/02 Retorno Brasília        23,60 476
10:40 - 
19:20

Focus 0,00

15/02

Assessor Administrativo Marcelo Nogueira  em viagem a Belo Horizonte conduzindo os 
vereadores Marcelo Fernades de Oliveira e Mauro César Alves de Sousa, até  a Câmara 
Municipal no gabinete do vereador Jair de Gregório,  para tratar de assuntos de interesse 
organizacional do município.

Confins             -   476
10:40 - 
19:20

Focus 95,00



21/02

Neste dia, estive em Belo Horizonte na Assembleia Legislativa, no gabinete do Deputado 
Estadual Gustavo Valadares tratando com sua assessoria de orçamento, da recuperação 
de R$ 40 MIL REAIS referentes à emenda de autoria do mesmo no ano de 2018 a ser 
destinada ao Tatame do Bem, que o governo anterior não priorizou. Ressalto que tal 
entidade realiza um trabalho sério com mais de 400 crianças em 6 unidades espalhadas 
na cidade, onde através da prática do jiu jitsu, tem sua inserção social dentro desta pratica 
esportiva, num meio de vulnerabilidade. Após isso, retornei para Formiga.

Belo 
Horizonte

       23,60 395
08:10 - 
17:58

Focus 140,00

27/02

Neste dia estive em Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa no gabinete do Deputado 
Estadual Gustavo Valadares, solicitando do mesmo atenção ao pedido do comandante do 
63º Batalhão PMMG, Tenente Coronel Wellington Levy Teixeira, que seja verificada a 
possibilidade de serem destinadas viaturas para melhoria do trabalho de policiamento 
ostensivo do referido batalhão. Apresentei também pleito do Venerável-Presidente da Loja 
Maçônica Labor a Deus Jailton Rocha de Oliveira e do Delegado do Grão Mestre GOMG 
Alessandro Resende Pieroni, objetivando indicação de emenda parlamentar no orçamento 
do estado no valor de R$ 15 MIL REAIS, para aquisição de uma máquina para produção 
de fraldas, visando melhorar a qualidade deste trabalho já ofertado por esta respeitada 
instituição e também tratei com o mesmo, de solicitação formulada em ofício do meu 
gabinete, com documentos necessários em anexo, por mim e pelo Juiz de Direito Diretor 
do Foro da Comarca de Formiga, Dr Altair Resende de Alvarenga, no qual em conjunto 
assinamos pedido para que o referido deputado apresente projeto de lei e envide empenho 
na agilização da tramitação do mesmo, cujo teor trata de lei autorizativa de doação do 
prédio do Fórum Magalhães Pinto ao município de Formiga, tão logo o Poder Judiciário 
deixe de ocupar o imóvel, uma vez que terá inicio a construção de uma nova e moderna 
sede que abrigará o poder judiciário. Após isso, retornei para Formiga.

Belo 
Horizonte

       11,80 451
06:10 - 
16:43

Focus 140,00

27/02

Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem a Belo Horizonte conduzindo o 
vereador Mauro César Alves de Sousa até a Assembléia Legislativa, juntamente  com  a 
vereadora Wilse Marques Faria até a Secretária de Estado de Planejamento e Gestão de 
Minas Gerais - SEPLAG. 

Belo 
Horizonte

  -    451
06:10 - 
16:43

Focus 47,50


