
Vereador: Gonçalo José de Faria

-             Valor Total de Diárias 800,00      

Data Viagem Relatório da viagem Destino Pedágio Valor
Kilom.

Total
Horário Veículo  Diária Valor 

05 a 08/07

05/07 – Saída de Formiga às 06 horas.

06/07 – Reunião com o Deputado Federal Diego Andrade com a 

participação do vereador Edmar Ferreira, o vice-prefeito Antônio Carlos 

Lamounier e o assessor parlamentar Sr. Ubirajara Brito para solicitação 

de emendas para o município de Formiga. Solicitação junto ao senador 

Clésio Andrade, que por motivo de mudança no Ministério dos 

Transportes não pode nos atender.

- Reunião no gabinete do Deputado Federal Miguel Corrêa, 

acompanhando o vereador Edmar Ferreira, para agilizar emenda 

parlamentar já designada para Formiga. O deputado garantiu que fará 

novas emendas para o município.

07/07 – Reunião com o Deputado Federal Júlio Delgado juntamente com 

o vice-prefeito Antônio Carlos Lamounier para tratar dos seguintes 

assuntos:

a) Entrada em processo de concessão de rádio comunitária a pedido do 

vice-prefeito;

b) Liberação de emendas parlamentares para fundação Dom José 

Antônio Couto e Associação Bettel de Assistência;

c) Emenda parlamentar para a implantação de casa de recuperação de 

drogados para o público feminino.

08/07 – Chegada à Formiga às 18h30.

Brasília                -   255
06:00 - 

10:00

Veículo 

Prefeitura
800,00

Valor Total de Pedágios



05 a 08/07

05/07 – Saída de Formiga às 06 horas.

06/07 – Reunião com o Deputado Federal Diego Andrade com a 

participação do vereador Edmar Ferreira, o vice-prefeito Antônio Carlos 

Lamounier e o assessor parlamentar Sr. Ubirajara Brito para solicitação 

de emendas para o município de Formiga. Solicitação junto ao senador 

Clésio Andrade, que por motivo de mudança no Ministério dos 

Transportes não pode nos atender.

- Reunião no gabinete do Deputado Federal Miguel Corrêa, 

acompanhando o vereador Edmar Ferreira, para agilizar emenda 

parlamentar já designada para Formiga. O deputado garantiu que fará 

novas emendas para o município.

07/07 – Reunião com o Deputado Federal Júlio Delgado juntamente com 

o vice-prefeito Antônio Carlos Lamounier para tratar dos seguintes 

assuntos:

a) Entrada em processo de concessão de rádio comunitária a pedido do 

vice-prefeito;

b) Liberação de emendas parlamentares para fundação Dom José 

Antônio Couto e Associação Bettel de Assistência;

c) Emenda parlamentar para a implantação de casa de recuperação de 

drogados para o público feminino.

08/07 – Chegada à Formiga às 18h30.

Brasília                -   256
14:30 - 

18:30

Veículo 

Prefeitura


