
Vereador: Mauro César Alves de Sousa

102,40    Valor Total de Diárias 985,00       

Data Viagem Relatório da viagem Destino
Pedágio 

Valor
Kilom.
Total

Horário Veículo  Diária Valor 

18/11

Neste dia estive em Ibirité , na Fundação Helena Antipoff onde fui recebido pelo Dr. Carlyle 
dos Passos Laia, que é Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças da referida fundação, 
para solicitar 1.100 mascaras de proteção facial Face Shield objetivando a doação diversos 
órgãos e entidades do município de Formiga que fazem um trabalho social. Ressalto que 
as mesmas trazem proteção a quem atende e também a quem é atendido nestas 
instituições, com proteção para ambas durante este período de crescimento da pandemia 
do COVID-19. Após isso, retornei para Formiga. 

Ibirité        25,60 381
07:45 - 
16:19

Focus 140,00

18/11
Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem a Ibirité conduzindo o vereador 
Mauro César Alves de Sousa até a Fundação Helena Antipoff.

Ibirité             -   381
07:45 - 
16:19

Focus 95,00

20/11

Neste dia estive em Belo Horizonte na ALMG, no gabinete do Deputado Estadual Gustavo 
Valadares-PSDB para solicitar do mesmo apoio com recursos provenientes de emenda 
parlamentar objetivando a impermeabilização da área coberta com areia da Praça José 
Bernardes de C astro (Batata), localizada entre as ruas Goiás e Américo Fonseca Portela, 
bairro Vila São Vicente e a destinação de uma (uma) Academia de Ginastica ao Ar Livre 
para a referida praça. Também solicitei indicação de emenda individual ou de bancada no 
orçamento do estado, para compra de viaturas pesadas ou veículos menores para as 
atividades investigativas de policia judiciária  desempenhadas pela 4ª Delegacia Regional 
de Policia Civil de Minas Gerais, recursos para implantação de Academia ao Ar Livre no 
bairro Alto dos Pinheiros, esforço junto ao Comando Geral do Corpo de Bombeiros para 
elevação do 5º Pelotão para Companhia, intercessão junto a CEMIG objetivando melhoria 
no fornecimento de energia na região do Balneário de Furnastur em Formiga. Após isso, 
retornei para Formiga. 

Belo Horizonte        25,60 410
05:50 - 
15:20

Focus 140,00

20/11
Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem a Belo Horizonte conduzindo o 
vereador Mauro César Alves de Sousa até a Assembléia Legislativa.

Belo 
Horizonte

            -   410
05:50 - 
15:20

Focus 95,00

Valor Total de Pedágios



25 a 27/11

Nestes dias estive em Brasília para participar de agendas políticas com autoridades 
federais em busca de benefícios para o município de Formiga.
No dia 25/11 estive reunido com o Dr. Alex Trevizan, Assessor da Secretaria Executiva do 
Ministério da Infraestrutura, objetivando melhorias na linha férrea que corta o município de 
Formiga, especialmente no tocante as passagens de nível, para que sejam instaladas por 
parte da VLI, cancela eletrônica nas mesmas, possibilitando com essa ação que os 55 
funcionários públicos municipais concursados que estão nelas em desvio de função, 
retornem aos seus postos de origem. Na manhã do dia 26/11 estive reunido com o 
Presidente da VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A solicitando apoio desta 
estatal nas demandas do município de Formiga relacionadas à questão ferroviária.
Também estive no Interlegis com o Dr. David Ricardo Varchavsky, Coordenador de 
Planejamento e Relações Institucionais do órgão para tratar do pedido de Acordo de 
Cooperação Técnica entro o mesmo e a Câmara Municipal de Formiga que está em 
tramitação no Senado Federal. Estive ainda no gabinete do Secretário Nacional do Idoso, 
Dr. Antônio Fernandes Costa- Toninho Costa solicitando a destinação de um Kit Equipagem 
ao Conselho do Idoso do Município de Formiga, visando melhorar as condições de trabalho 
daquela entidade e propiciar, por consequência, um melhor atendimento aos idosos do 
nosso município. No dia 27 retornei para Belo Horizonte via aérea e para Formiga via 
terrestre. 

Brasília        25,60 240
02:50 - 
07:20

Focus 705,00

25/11
Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem a Confins conduzindo o vereador 
Mauro César Alves de Sousa que seguiu de viagem até Brasilia.

Confins             -   480
02:50 - 
11:40

Focus 95,00

25 a 27/11 retorno Brasília        25,60 239
10:00 - 
14:45

Focus 0,00

27/11
Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem a Confins para conduzir de volta a 
Formiga o verador Mauro César Alves de Sousa. 

Confins             -   479
05:53 - 
14:45

Focus 95,00


