
Vereador: Mauro César Alves de Sousa

66,12       Valor Total de Diárias 1.220,00        

Data Viagem Relatório da viagem Destino
Pedágio 

Valor
Kilom.
Total

Horário Veículo  Diária Valor 

06/02

Neste dia estive em Belo Horizonte, na ALMG, no gabinete do Deputado Estadual Gustavo Valadares, 
reunido com ele para tratar de diversos assuntos de interesse do município de Formiga. Solicitei do 
mesmo a destinação de emenda parlamentar para indicação de uma academia de ginastica ao ar livre 
para o Bairro Alto dos Pinheiros, R$ 60.000,00 para complemento de recurso para reforma do Centro 
Comunitário Rural de Baiões, R$ 60.000,00 para aquisição de um veículo a ser utilizado nos trabalhos 
desempenhados pela Defesa Civil do nosso município. Na área de segurança publica, solicitei ainda a 
destinação de recursos para o 63º Batalhão da PMMG, para o 5º Pelotão do CBMMG e para a 4ª 
Delegacia Regional de Polícia Civil, ambos situados em nossa cidade. Após isso, retornei para 
Formiga.

Belo 
Horizonte

       24,80 414
07:12 - 
16:01

Focus 140,00

06/02
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
07:12 - 
16:01

Focus 95,00

Valor Total de Pedágios



11/02 a 
14/02

Nestes dias, estive em Brasília participando do Encontro Nacional de Legislativos Municipais 
promovidos pela UVB (União dos Vereadores do Brasil), cujos temas foram a Proposta do Pacto 
Federativo- Extinção dos Municípios e diminuição das Câmaras Municipais, A Transparência, Lei de 
Responsabilidade Fiscal e as Mesas Diretoras, O Ministério Público de Contas e os principais 
apontamentos relativos às Câmaras Municipais, Contas Públicas é da Nossa Conta, os Princípios da 
Administração Publica, A importância da Comunicação para a divulgação das atividades legislativas, 
Parâmetros Constitucionais para a Fixação dos Subsídios dos Agentes Políticos Municipais, As Mesas 
Diretoras e as Vedações em Ano Eleitoral. Nesse Encontro Nacional, o Vereador Marcelo Fernandes e 
a Vereadora Wilse Marques, participaram comigo. Também nos intervalos para almoço e após o 
encerramento diário do encontro, participei de várias audiências em prol de benefícios para o 
município de Formiga. Dentre eles, fui ao Ministério da Infraestrutura participar de uma reunião com o 
Assessor da Secretaria Executiva Dr. Alex Augusto Sanches Trevizan para tratar da solução sobre a 
responsabilidade por parte da VLI sobre a manutenção e segurança das passagens de nível da linha 
férrea que cortam o município de Formiga/MG. Também estive na Fundação Palmares, reunido com o 
Diretor de Fomento da Cultura Afro-Brasileira Dr. Clóvis André e com o Presidente Substituto Sionei 
Leão, onde solicitei a realização do show da cantora Sandra de Sá ou outro artista em nossa cidade 
durante o tradicional evento cultural denominado Festival Canta Formiga.  Nos gabinetes do Deputado 
Federal Zé Silva e do Senador Antônio Anastasia, solicitei indicação de emenda parlamentar no 
orçamento da União ao município de Formiga nas áreas de infraestrutura, segurança publica e saúde. 
Já no gabinete do Secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, solicitei 
do mesmo, intercessão junto a Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Sra.Damares 
Regina Alves, objetivando recursos para construção de uma Casa de Apoio a MULHER VÍTIMA DE 
VIOLENCIA, visando atender o município de Formiga. Após isso, retornamos para Belo Horizonte via 
aérea e posteriormente via terrestre para Formiga.

Brasília          8,26 483
02:05 - 
10:50

Focus 940,00

11/02
Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem a Confins conduzindo os 
vereadores Mauro César Alves de Sousa, Wilse Marques Faria e Marcelo Fernades de 
Oliveira.

Confins             -   483
02:05 - 
10:50

Focus 31,66

11/02 a 
14/02

Retorno Brasília          8,26 488
06:05 - 
16:50

Focus                    -   

14/02
Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem a Confins conduzindo de volta a 
Formiga os vereadores Mauro César Alves de Sousa, Wilse Marques Faria e Marcelo 
Fernades de Oliveira.

Confins             -   488
06:05 - 
16:50

Focus 31,66



17/02

Neste dia estive em Belo Horizonte juntamente com o Diretor da Escola Estadual Jalcira Santos 
Valadão (Escola Normal) Sr. Nilson Silva e sua Vice-Diretora Sra Cleide Aparecida, no gabinete do 
Deputado Estadual Gustavo Valadares-PSDB, reunido com ele para solicitar apoio junto a Secretária 
de Estado da Educação das demandas deste respeitado educandário de mais de 91 anos de 
existência e mais de 700 alunos, a ele apresentadas. Dos assuntos tratados, solicitamos a intercessão 
do mesmo junto a nobre Secretária, objetivando a URGENTE liberação de verba para reforma do 
prédio da referida escola, valor que ultrapassa R$ 577.000,00, visto que se encontra em precário 
estado (telhas e madeiras quebradas), com vários pontos de vazamento, ocasionando o alagamento 
de todo 1º andar da escola, além das infiltrações que provocam mofo nas paredes e no gesso, 
necessitando de reformas paliativas constantemente. Ainda, serve para abrigo e procriação de 
morcegos (enorme infestação) e pombos. Saliento que, os problemas citados podem causar sérias 
doenças na comunidade escolar (histoplasmose), além de iminente perigo de curto circuito, já que a 
parte elétrica é antiga e está seriamente comprometida pela ação do tempo, pelas goteiras e fezes dos 
morcegos e pombos. Tratamos também da abertura de novas turmas no período noturno através do 
EJA e ensino regular, especialmente mais uma turma de integral para os alunos do 7º ano. O 
deputado acolheu os pleitos e comprometeu-se a abraçar a causa junto a Secretaria de Educação. 
Após isso, retornamos para Formiga. 

Belo 
Horizonte

       24,80 406
06:55 - 
17:40

Focus 140,00

17/02

Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem  a Belo Horizonte conduzindo o 
vereador Mauro César Alves de Sousa até a Assembléia Legislativa  juntamente com o 
Diretor da EE Jalcira Santos Valadão Sr. Nilson da Silva e a vice Diretora Sra. Cleide 
Aparecida de Oliveira Guimarães.

Belo 
Horizonte

  -    406
06:55 - 
17:40

Focus 95,00


