
Vereador: Flávio Martins da Silva

40,70         Valor Total de Diárias 1.080,00   

Data Viagem Relatório da viagem Destino Pedágio Valor
Kilom.
Total

Horário Veículo  Diária Valor 

04/02

Nesta data estive em Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, mais 
precisamente no gabinete do Deputado Estadual Coronel Sandro, onde na oportunidade 
solicitei emenda parlamentar para a área da segurança pública em nosso município, mais 
precisamente para o 63° BPM. Salientando que a destinação das verbas supracitadas é de 
fundamental importância para o bom funcionamento do órgão supracitado. Após isso, 
retornei à nossa cidade! 

Belo Horizonte           24,80 415
06:52 - 
16:38

Focus 140,00

04/02
Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem   a Belo Horizonte 
conduzindo o vereador Flávio Martins da Silva até a Assembléia Legislativa.

Belo Horizonte                -   415
06:52 - 
16:38

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 horas, 
onde me dirigi ao hotel e já no dia 19/02 por volta das 10 horas da manhã, estive no gabinete do Deputado 
Federal Sub Ten. Gonzaga, onde solicitei ao mesmo emenda parlamentar para a área da saúde no 
município de Formiga-MG, conforme demonstrado no ofício em anexo. Solicitei também ao mesmo 
parlamentar, emenda para reforma no pelotão do Corpo de Bombeiros na cidade de Formiga-MG (ofício 
em anexo). Também, foi requisitado ao parlamentar susodito, emenda para a aquisição de uma viatura 
para o Tático Móvel da PMMG, mais precisamente para o 63° BPM na cidade de Formiga-MG. Já na parte 
da tarde, fui até o gabinete do Senador Rodrigo Pacheco, onde também solicitou uma viatura para a 
PMMG do 63° BPM na cidade de Formiga-MG (ofício em anexo). 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 instalação de um Centro de Lazer do Idoso no bairro Água Vermelha. 
Saímos de Brasília no dia 21/02 às 08 hrs e retornamos para Formiga às 17:30 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


