
Vereador: Mauro César Alves de Sousa

49,60       Valor Total de Diárias 280,00           

Data Viagem Relatório da viagem Destino
Pedágio 

Valor
Kilom.
Total

Horário Veículo  Diária Valor 

27/01

Neste dia, estive em Belo Horizonte no escritório político do Deputado Federal Zé Silva-SD/MG, reunido com sua 
assessoria para tratar de assuntos de interesse do município de Formiga. Dentre os assuntos tratados, solicitei do 
mesmo em atenção ao pedido do Delegado Regional em exercício da 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Minas 
Gerais, Dr. Danilo César Basílio de Souza, empenho de esforços objetivando a indicação de uma emenda parlamentar 
no orçamento da União e/ou interceder junto á Chefia da Polícia Civil do Estado, visando à aquisição ou destinação de 
viaturas para serem utilizadas naquela unidade. O solicitante alega que, a par das dificuldades financeiras que o Estado 
se encontra, a sede da referida DRPC possui quatro viaturas em condições de trabalho, sendo que uma está em 
manutenção e parada, além do fato que, das mesmas, somente duas tem cofres para presos. O Sr. Danilo ainda alega 
que a ausência de viaturas próprias para o trabalho de polícia judiciária, dificulta sobremaneira a prestação do serviço 
público, posto que, além das atividades investigativas e operacionais, também há a necessidade da destinação de 
viaturas à comissão examinadora para realização de exames para obtenção de carteira de habilitação, além de viagens 
a capital para serviços administrativos e cartorários junto aos demais órgãos. Também solicitei do mesmo, intercessão 
junto à Presidência do IPSEMG, objetivando inclusão do município de Formiga em edital e prorrogação do prazo para 
credenciamento de Centro Oftalmológico e oferta de serviços de urologia, ortopedia, cirurgia plástica e geral para os 
credenciados do órgão, que ultrapassam oito mil usuários. Após isso, retornei para Formiga.

Belo 
Horizonte

       24,80 412
07:52 - 
16:12

Focus 140,00

27/01
Motorista Paulo Márcio Monteiro Teixeira em viagem a Belo Horizonte 
conduzindo o vereador Mauro César Alves de Sousa até o escritório político do 
Deputado Federal Zé Silva.

Belo 
Horizonte

            -   412
07:52 - 
16:12

Focus 95,00

30/01

Neste dia, estive em Belo Horizonte na Assembleia Legislativa, no gabinete do Deputado Estadual Gustavo Valadares - 
PSDB, reunido com sua assessoria para tratar de assuntos de interesse do município de Formiga. Dentre os assuntos 
tratados, solicitei do mesma intercessão junto à Presidência da ALMG, objetivando a doação à Câmara Municipal de 
Formiga, três (três) portais de acesso com detectores de metais, quando os mesmos não forem mais utilizados por 
aquela Casa.
Cobrei ainda, solução para os pleitos de interesse do município que fiz em 2019 e ainda não foram encaminhados ou 
não tiveram solução. Solicitei também em atenção ao pedido do Delegado Regional em exercício da 4ª Delegacia 
Regional de Polícia Civil de Minas Gerais, Dr. Danilo César Basílio de Souza, empenho de esforços objetivando a 
indicação de uma emenda parlamentar no orçamento da União e/ou interceder junto á Chefia da Polícia Civil do 
Estado, visando à aquisição ou destinação de viaturas para serem utilizadas naquela unidade. O solicitante alega que, 
a par das dificuldades financeiras que o Estado se encontra, a sede da referida DRPC possui quatro viaturas em 
condições de trabalho, sendo que uma está em manutenção e parada, além do fato que, das mesmas, somente duas 
tem cofres para presos. O Sr. Danilo ainda alega que a ausência de viaturas próprias para o trabalho de polícia 
judiciária, dificulta sobremaneira a prestação do serviço público, posto que, além das atividades investigativas e 
operacionais, também há a necessidade da destinação de viaturas à comissão examinadora para realização de 
exames para obtenção de carteira de habilitação, além de viagens a capital para serviços administrativos e cartorários 
junto aos demais órgãos. Também solicitei do mesmo, intercessão junto à Presidência do IPSEMG, objetivando 
inclusão do município de Formiga em edital e prorrogação do prazo para credenciamento de Centro Oftalmológico e 
oferta de serviços de urologia, ortopedia, cirurgia plástica e geral para os credenciados do órgão, que ultrapassam oito 
mil usuários. Após isso, retornei para Formiga.

Belo 
Horizonte

       24,80 414
06:50 - 
17:00

Focus 140,00

Valor Total de Pedágios



30/01
Motorista Paulo Márcio Monteiro Teixeira em viagem  a Belo Horizonte 
conduzindo o vereador Mauro César Alves de Sousa até a Assembléia Legislativa.

Belo 
Horizonte

            -   414
06:50 - 
17:00

Focus 95,00


