
Vereador: Cid Correa Mesquita

9,10           Valor Total de Diárias 210,00      

Data Viagem Relatório da viagem Destino Pedágio Valor
Kilom.
Total

Horário Veículo  Diária Valor 

18/11/2021

Estive na cidade de Carmópolis de Minas, juntamente com a Vereadora Osania 
Silva e meu assessor Vinicius, para uma reunião agendada no gabinete do 
Prefeito e com o secretário de obras da cidade. O Prefeito nos recebeu em seu 
gabinete, onde tratamos de assuntos de interesse do município de Formiga 
relacionados à antenas de telefonia para a zona rural. Após, visitamos um 
povoado para ver a antena e gravar um vídeo.Após o término dos compromissos, 
retornei a Formiga.

Carmópolis de 
Minas

            2,30 372
06:40 - 
16:53

Focus 140,00

18/11/2021

Assessor Parlamentar Vinícius Araújo Ferreira esteve na cidade de Carmópolis 
de Minas, juntamente com o Vereador Cid Corrêa e da Vereadora Osania Silva 
para uma reunião agendada no gabinete do Prefeito e com o secretário de obras 
da cidade. O Prefeito nos recebeu em seu gabinete, onde tratamos de assuntos 
de interesse do município de Formiga relacionados à antenas de telefonia para a 
zona rural. Após, visitamos um povoado para ver a antena e gravar um vídeo.

Carmópolis de 
Minas

               -   372
06:40 - 
16:53

Focus 95,00

18/11/2021

Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem a Carmópolis de Minas 
conduzindo o vereador Cid  Correa Mesquita juntamente com a vereadora Osania 
Iraci da Silva e o Assessor Parlamentar Vinicius Araújo Ferreira até a Prefeitura 
Municipal.

Carmópolis de 
Minas

               -   372
06:40 - 
16:53

Focus 95,00

23/11/2021

Estive em Piumhi, acompanhando o Vereador Luciano do Gás, juntamente com a 
assessora Luciene Morais Teixeira, para uma reunião agendada na Secretaria 
Municipal de Obras e também algumas obras de pavimentação executadas na 
cidade. O Secretário de Obras e o engenheiro Iguarai nos receberam na 
secretaria, onde tratamos de assuntos de interesse do município de Formiga 
relacionados a pavimentação de vias públicas. Após o término da reunião, 
retornei a Formiga.

Piunhi             6,80 148
13:18 - 
19:33

Uno - 
OQR8F21 

70,00

Valor Total de Pedágios


