
Vereador: Evandro Donizetti da Cunha

40,70         Valor Total de Diárias 1.080,00   

Data Viagem Relatório da viagem Destino Pedágio Valor
Kilom.
Total

Horário Veículo  Diária Valor 

12/02

No Dia 12 de fevereiro de 2020 estive em Belo Horizonte, na Assemléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais, em visita ao gabinete do deputado Estadual Antônio Carlos 
Arantes para solicitar a possiblidade do mesmo o empenho de esforços junto ao Governo 
do Estado visando a destinação de recursos a serem utilizados na aquisição de 
instrumentos musicais para a formação de uma fanfarra da Escola Municipal Artlindo de 
Melo, pois esta  escola possui acima de 400 alunos, sendo esse pedido de grande 
importância para a referida escola.

Belo Horizonte           24,80 406
07:05 - 
16:06

Focus 140,00

12/02
Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem  a Belo Horizonte 
conduzindo o vereador Evandro Donizetti da Cunha até a Assembléia Legislativa.

Belo Horizonte                -   406
07:05 - 
16:06

Focus 95,00

18/02 a 
21/02

Nesta data, saí de Formiga-MG com destino a Brasília, chegando em Brasília-DF por volta das 21:00 horas, 
onde me dirigi ao hotel e já no dia 19/02 por volta das 10:00 horas da manhã, estive no gabinete do 
Deputado Federal Subtenente Gonzaga, onde solicitei ao mesmo emenda parlamentar para pavimentação 
de vias no município de Formiga-MG, conforme demonstrado no ofício em anexo.  No dia 19/02 estive no 
gabinete do Senador Rodrigo Pacheco, onde solicitei ao mesmo, emenda parlamentar no orçamento da 
União, para a pasta da saúde no município de Formiga-MG.
No dia 20/02 ,estive no gabinete do Secretário Nacional de Promoção e Direitos da Mulher, da Família e 
dos Direitos Humanos, onde na oportunidade solicitei ao mesmo a destinação de recursos financeiros ao 
Município de Formiga-MG, para implantação de mais uma unidade do Centro de Convivência do Idoso no 
bairro Souza e Silva, para atendimento dos moradores do referido bairro e adjacências. Saímos de Brasília 
no dia 21/02 às 08:00 horas e retornamos para Formiga às 17:30 horas do mesmo dia. Após isso, retornei 
à nossa cidade! 

Brasília           15,90 1.563
09:30 (18) - 
17:55 (21)

Focus 940,00

18 a 21/02
Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem a Brasília conduzindo os 
vereadores Flávio Martins da Silva e  Evandro Donizetti da Cunha.

Brasília                -   1.563
09:30 (18) - 
17:55 (21)

Focus 400,00

Valor Total de Pedágios


