
Vereador: Mauro César Alves de Sousa

99,20      Valor Total de Diárias 1.500,00 

Data Viagem Relatório da viagem Destino
Pedágio 

Valor

Kilom.

Total
Horário Veículo  Diária Valor 

06/08

Neste dia estive em Belo Horizonte, no gabinete do Deputado Estadual Gustavo Valadares,

acompanhado da Comandante do 10º Batalhão de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a forminguense

Major Amanda Cristina Miranda, pelo Comandante do 5º Pelotão de Bombeiros Militar de Minas Gerais,

Tenente Mateus Campos Cunha que veio comigo e pelo Comandante do 63º Batalhão de Polícia Militar

de Minas Gerais, Major Many Sidata, onde tratamos com o referido deputado, do apoio do mesmo as

necessidades destas importantes instituições sediadas em Formiga.O deputado firmou compromisso

em alocar recursos de emendas parlamentares de sua autoria no orçamento do estado para o ano de

2020 e também atuar junto aos comandos gerais de ambas as corporações, objetivando o

fortalecimento e a valorização destas em nossa cidade.Após isso, retornamos para Formiga.

Belo Horizonte        24,80 418
05:51 - 

15:48
Focus 140,00

06/08
Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem a Belo Horizonte até a Assembléia 

Legislativa conduzindo o vereador Mauro César Alves de Sousa juntamente com o Tenente 

Mateus Cunha Campos comandante do 5º Pelotão de Corpo de Bombeiros de MG.

Belo 

Horizonte
            -   418

05:51 - 

15:48
Focus 95,00

12/08

Neste dia, estive em Belo Horizonte no escritório político do Deputado Federal Zé Silva-SD, reunido

com sua assessoria para tratar de demandas das áreas de saúde, segurança pública, infraestrutura

urbana e rural do município de Formiga que tem sua resolução no estado, mas ainda não foram

solucionadas.Após isso, retornei para Formiga.

Belo Horizonte        24,80 417
06:50 - 

15:02
Focus 140,00

12/08
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
            -   417

06:50 - 

15:02
Focus 95,00

Valor Total de Pedágios



14/08

Neste dia estive em Belo Horizonte, na Assembléia Legislativa no gabinete do Deputado Estadual Gustavo Valadares-

PSDB, tratando de solicitação junto a Secretaria de Estado de Esporte objetivando a destinação de uma academia de 

ginastica ao ar livre para ser instalada no município de Formiga, no bairro Alto dos Pinheiros.Tal pleito justifica-se por 

tratar-se de bairro novo e planejado, com grande número de residências já construídas e outras tantas em construção, 

estando em franca expansão, possuindo significativa população residente e a residir.Ademais, as vias do mencionado 

bairro, são muito utilizadas para práticas esportivas, sobretudo caminhadas, tanto por moradores como por não 

moradores no local.Também solicitei intercessão do nobre deputado junto ao Presidente do IPSEMG, objetivando 

credenciamento do HFOR (Hospital Dia Formiga) para os usuários do órgão em Formiga e região, que são muitos, uma 

vez que nossa cidade não tem nenhum serviço credenciado de oftalmologia. Solicitei ainda que fossem estendidas as 

demais especialidades atendidas pelo referido Hospital, como urologia, ortopedia, cirurgia geral e plástica, etc.Para o 

mesmo órgão, também solicitei aumento de teto dos atuais R$ 5.000,00 para R$ 50.000,00 para o Laboratório Mauricéa 

Carvalho e Cia Ltda. para os usuários do IPSEMG de Formiga e região, que ultrapassam oito mil pessoas, uma vez que, 

o atual valor tem sido insuficiente para todos devido a grande demanda, com isso o teto atual exaure-se nos três 

primeiros dias de cada mês.Também junto ao Deputado Gustavo Valadares, levei o Prefeito Municipal de Formiga, onde 

foi discutida a propositura de emenda ao projeto de lei 634/2019 de autoria do nobre deputado em atenção à solicitação 

deste vereador com o Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Formiga Dr Altair Resende de Alvarenga contida 

no oficio 043/2019/GVMC, onde foi solicitada apresentação e empenho na  tramitação de projeto de lei autorizando a 

doação do prédio do Fórum Magalhães Pinto ao Município de Formiga, tão logo o Poder Judiciário deixe de ocupar o 

imóvel.A emenda sugerida trata-se de alteração no artigo 1º para que o imóvel em questão seja destinado à utilização 

por órgãos da administração direta do município de Formiga.Após isso, retornamos para Formiga.

Belo Horizonte             -   433
05:30 - 

17:15

Veículo 

Prefeitura 

HIV 1508 

140,00

20 a 23/08

Nestes dias estive em Brasília para participar do 7º congresso Nacional de Legislativos Municipais, promovido pelo UVB 

(União dos Vereadores do Brasil) cuja programação encontra-se anexa a este relatório.Também fui ao gabinete do 

Deputado Federal Zé Silva na Câmara dos Deputados onde tratei dos seguintes assuntos:Reiteração de indicação de 

emenda de bancada no orçamento da união, objetivando a aquisição de 02 motocicletas 300 cc a serem utilizadas na 

sede do 63º BPM MG e também 300 mil reais a serem investidos na aquisição de equipamentos visando à substituição 

no sistema de comunicação do referido batalhão, de analógico para digital.Também fui ao gabinete do Senador Antônio 

Anastasia reiterar o mesmo tema tratado com o Deputado Zé Silva em relação ao 63º BPMMG.Tratamos ainda, de 

alteração do texto da reforma da Previdência em atenção à solicitação do Presidente da Comissão de Direito 

Previdenciário da Subseção OAB-MG/Formiga.Já no gabinete do Secretário Nacional da Promoção e Defesa dos 

Direitos da Pessoa Idosa, tratamos da indicação por parte do Secretario Toninho Costa de um ônibus de 50 lugares a 

ser destinado ao município de Formiga por meio do Conselho Municipal do Idoso.No DNIT solicitei ao Coordenador 

Geral de Manutenção e Restauração Rodoviária Dr. Fábio Pessoa da Silva Nunes agilização da construção de um trevo 

de acesso ao aterro sanitário Municipal de Formiga na altura do Km 511, BR 354 dentro do programa CREMA e junto ao 

seu Diretor de Infraestrutura Rodoviária DR. Euclides Bandeira de Souza Neto, reativação de redutor de velocidade no 

Km 498/499 na mesma BR saída do bairro Engenho de Serra.Após isso, retornamos para Formiga.

Confins 

/Brasília 

(aéreo)

       12,40 479
06:30 - 

11:20
Focus 940,00

20 a 23/08
Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem a Confins conduzir os vereadores 

Mauro César Alves de Sousa e Sandromar Evandro Vieira que seguem de viagem para 

Brasília.

Confins             -   479
06:30 - 

15:08
Focus 47,50

20 a 23/08 Retorno

Confins 

/Brasília 

(aéreo)

       12,40 487
14:40 - 

19:03
Focus             -   

20 a 23/08
Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem a Confins conduzir de volta a 

Formiga os vereadores Mauro César Alves de Sousa e Sandromar Evandro Vieira que 

retornam de viagem para Brasília.

Confins             -   487
08:55 - 

19:03
Focus 47,50



27/08

Neste dia estive em Belo Horizonte, na Assembléia Legislativa no Gabinete do Deputado Estadual

Gustavo Valadares-PSDB, reunido com sua assessoria para tratar da intercessão do mesmo junto ao

Governo do Estado, objetivando a cessão de veículos ao município de Formiga, para serem utilizados

nos trabalhos do Banco de aAlimentos. Também solicitei que fosse veriificada junto a SETOP, a

liberação de mata burros e pontes para as estradas rurais do município. Após isso, retornei para

Formiga.

Belo Horizonte        24,80 394
08:08 - 

17:11
Uno - 8521 140,00


