
Vereador: Mauro César Alves de Sousa

114,06    Valor Total de Diárias 1.970,00 

Data Viagem Relatório da viagem Destino
Pedágio 

Valor
Kilom.
Total

Horário Veículo  Diária Valor 

29/03

Neste dia estive em Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa, no gabinete do Deputado Estadual 
Gustavo Valadares, reunido com sua assessoria para tratar de pleito da Promotora de Justiça da 3ª 
Promotoria, Dra. Clarissa Gobbo dos Santos, que solicita minha intercessão ao nobre deputado, 
objetivando do mesmo agendamento de audiência com o Secretário de Estado da Saúde e nos 
acompanhar em tal ocasião, para que sejam apresentadas ano mesmo, as demandas da Santa Casa 
de Caridade de Formiga, que atravessa um delicado momento financeiro, sendo que, como hospital 
referencia, tal entidade atende regionalmente 54 municípios, com um publico referenciado de mais de 1 
milhão de pessoas. Encaminhei também, escritura do imóvel que hoje abriga o Fórum Magalhães Pinto 
e copia do processo nº 0011585-78-2018.8.13.0261 para serem anexados ao projeto de lei que será 
proposto pelo referido deputado, autorizando a doação do prédio atual ao município de Formiga, tão 
logo o Poder Judiciário deixe de ocupar o local em virtude da construção de sua nova sede.Após isso, 
retornei para Formiga. Ao chegar no trevo de Formiga, fui também até o KM 491 da BR 354 (curva da 
morte) conferir as obras de instalação de radar neste perigosíssimo trecho, fruto de meus pedidos junto 
ao DNIT.

Belo Horizonte        11,80 419
06:53 - 
16:38

Focus 140,00

29/03
Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem a Belo Horizonte conduzindo os 
vereadores Mauro César Alves de Sousa e Evandro Donizetti da Cunha até a Assembléia 
Legislativa.

Belo 
Horizonte

            -   419
06:53 - 
16:38

Focus 47,50

05/04

Neste dia estive em Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa no gabinete de Deputado Estadual 
Gustavo Valadares reunido com sua equipe para tratar dos pleitos de interesse do município de 
Formiga que ali estão, tem sua resolução no estado e ainda não foram solucionados, nas áreas de 
educação, saúde, ação social, esporte e infraestrutura urbana. Após isso, retornei para Formiga.

Belo 
Horizonte

      23,60 407
07:10 - 
16:22

Focus 140,00

05/04
Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem a Belo Horizonte conduzindo o 
vereador Mauro César Alves de Sousa até a Assembléia Legislativa.

Belo 
Horizonte

            -   407
07:10 - 
16:22

Focus 95,00

11/04

Neste dia, estive em Belo Horizonte no escritório político do Deputado Federal Zé Silva, 
reunido com sua assessoria, em atenção ao pedido Venerável Presidente Sr. Jaiton Rocha 
de Oliveira e do Sr. Alessandro Resende Pieroni, Delegado do Grão Mestre GOMG, para 
solicitar empenho do mesmo objetivando indicação de emenda parlamentar no orçamento 
da união em prol da Loja Maçônica Labor a DEUS no valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil 
reais), para aquisição de uma nova e moderna máquina para produção de fraldas 
geriátricas, que são doadas a famílias carentes, que tem entre seus membros pessoas 
enfermas. Após isso, retornei para Formiga.

Belo Horizonte        23,60 415
06:50 - 
15:15

Focus 140,00

Valor Total de Pedágios



11/04
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.

Belo 
Horizonte

            -   415
06:50 - 
15:15

Focus 95,00

22/04

Neste dia estive em Belo Horizonte, na  ALMG no gabinete do Deputado Estadual Gustavo Valadares-
PSDB, reunido com sua assessoria para tratar de intercessão do nobre deputado junto ao comando 
geral da PMMG, objetivando destinação de viaturas a ser utilizada no 63º BPMMG, em atenção do 
pleito do comandante da unidade Tenente Coronel Wellington Levy Teixeira. Também, protocolei 
complemento de documentação para serem anexada ao projeto de lei de declaração de utilidade 
pública da Associação Missão Marta e Maria de Formiga e solicitei intercessão junto a Secretaria de 
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Minas Gerais, objetivando a doação ou 
cessão de uso, de forma gratuita, de veículo utilitário, para dar suporte ao caminhão isotérmico cedido 
pelo GMG em março de 2017 e auxiliar nos trabalhos diários nas unidades do Projeto Horta Urbana, 
como transporte de  equipamentos, materiais e insumos, transporte e distribuição da produção e 
deslocamento da equipe de trabalho, em atenção ao pedido do Coordenador do Banco de Alimentos de 
Formiga, Sr. Anuar Tedodoro Alves. Após isso, retornei para Formiga.

Belo Horizonte        23,60 401
07:34 - 
17:31

Focus 140,00

23 a 26/04

Nestes dias estive em Brasília participando da Marcha de Vereadores e Vereadoras 2019, organizada 
pela UVB (UNIÃO DE VEREADORES DO BRASIL), com diversos temas ligados a atividade 
parlamentar. Na oportunidade após o encerramento diário da referida marcha, estive nos dias 24  e 25 
de abril, no Gabinete do Deputado Federal Zé Silva-SD-MG , tratando de recursos e benefícios para o 
município de Formiga, dentre eles a intercessão junto a Direção da Caixa Econômica Federal, 
objetivando a liberação de empréstimo no valor de R$ 5 MILHÕES DE REAIS em favor da Santa Casa 
de Caridade de Formiga, visando sanar dificuldades enfrentadas pela instituição, intercessão junto ao 
Ministério  da Saúde, alteração do plano de trabalho, referente a aplicação de emenda parlamentar 
01155430000/1150-01 de autoria do referido deputado para aquisição de  camaras  frias e aparelhos 
de ar condicionado para as Unidades Básicas de Saúde do município, redefinindo a sobra de 
aproximadamente R$ 104 MIL REAIS de saldo remanescente, para ser aplicado na aquisição de 
veículos para o TFD. No dia 25 de abril, estive ainda no gabinete do Dr. Antônio Fernandes Costa, 
Toninho Costa, Secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa do Ministério 
da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, solicitando recursos para aquisição de um ônibus de 50 
lugares, a ser usado no transporte das pessoas que já alcançaram a terceira idade e participam das 
atividades realizadas no Centro de Convivência do Idoso em Formiga e a doação de um Kit Equipagem 
ao Conselho Municipal do Idoso, visando melhorar as condições de trabalho desta entidade e propiciar, 
por consequência, um melhor atendimento aos idosos do município. No dia 25 de abril, também estive 
no gabinete do Vice-Presidente do Senado Federal Senador Antônio Anastasia PSDB-MG, para tratar 
de assuntos relacionados aos interesses do Município de Formiga nas áreas de saúde e infraestrutura 
urbana. Após o encerramento da Marcha de Vereadores no dia 26 de abril, retornei para Formiga.

Confis 
/Brasília 
(aéreo)

         7,86 462
08:00 (23) - 
19:48 (26)

Focus 940,00



29 a 30/04

Nestes dois dias, estive em Brasília por solicitação da Dra. Clarissa Gobbo dos Santos, 
Promotora de Justiça da 3ª PJ, para participar de audiência no Ministério da Saúde em prol 
da Santa Casa de Caridade de Formiga, marcada pelo Vice-Presidente do Senado Federal 
Senador Antônio Anastasia-PSDB/MG e pelo Deputado Federal Zé Silva-SD/MG, 
juntamente com a direção do referido hospital, que é referência e atende regionalmente 54 
cidades com um público referenciado de mais de 1 milhão de pessoas. Primeiro estivemos 
em ambos os gabinetes dos parlamentares que marcaram a referida audiência reunidos 
com os mesmos e suas assessorias e na parte da tarde fomos ao Ministério da Saúde para 
participar no gabinete do Secretário Nacional de Atenção a Saúde, Francisco de Assis 
Figueiredo, juntamente com suas assessoras Flávia Barbachan ASTEC/SAS, Adriana Melo 
Teixeira DRAC/SAS, onde tratamos das varias demandas da instituição dentre elas, a 
publicação de portaria de habilitação na rede de urgência e emergência, PAR (plano de 
atuação regional) etc. Fui ainda  na Diretoria  Executiva do Fundo Nacional de Saúde , 
Núcleo Estadual- Área de Convênios, protocolar oficio do Secretário Municipal de Saúde do 
município de Formiga e do meu gabinete, solicitando prorrogação de portaria referente a 
Emenda Parlamentar de Autoria do Deputado Federal Zé Silva, objetivando utilização de 
saldo remanescente no valor de aproximadamente R$ 104 mil reais no mesmo objeto. 
Depois fomos ao gabinete do Secretario Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da 
Pessoa Idosa, Dr. Antônio Fernandes Toninho Costa, solicitar apoio do mesmo as causas 
da Santa Casa. Após isso retornarmos para Formiga.

Confis 
/Brasília 
(aéreo)

       23,60 475
14:07 (29) - 

00:37 
(01/05)

Focus 470,00


