
Vereador: Flávio Martins da Silva

51,20         Valor Total de Diárias 420,00      

Data Viagem Relatório da viagem Destino Pedágio Valor
Kilom.

Total
Horário Veículo  Diária Valor 

05/08

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 indicação de emenda parlamentar para a área da segurança pública de Formiga, 

mais precisamente para o 63º BPM/MG e também para tratar de assuntos de interesse 

organizacional na segurança pública do município.

Salientando que a destinação das verbas supracitadas são de fundamental importância para 

o bom funcionamento do órgão supracitado trazendo maior segurança para os cidadãos 

Formiguense e também para os militares de nosso município.

Belo Horizonte           25,60 418
06:11 - 

15:08
Focus 140,00

05/08
Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem a Belo Horizonte  

conduzindo o vereador Flávio Martins da Silva até a Assembléia Legislativa. 
Belo Horizonte                -   418

06:11 - 

15:08
Focus 95,00

10/08

Nesta data estive em Belo Horizonte, na Casa de apoio ao formiguense Antônio 

Cajuru, situada na Rua Engenho, nº 70, Bairro Pompéia, Belo Horizonte para 

tratar de assuntos de assuntos do interesse do município de Formiga. Após isso, 

retornei à nossa cidade!

Belo Horizonte           25,60 436
06:45 - 

16:25
Focus 140,00

10/08
Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem a Belo Horizonte  

conduzindo o vereador Flávio Martins da Silva até a casa de Apoio.
Belo Horizonte                -   436

06:45 - 

16:25
Focus 95,00

11/08

Saída de Formiga-MG às 07:00 horas, em veículo cedido pela Prefeitura Municipal de 

Formiga, inclusive com o motorista Rodrigo, lotado na Secretaria de Educação, estando 

presentes os vereadores Juarez Carvalho e Flávio Martins, além do assessor parlamentar 

Matheus Faria. Agenda no DER/MG, na Avenida dos Andradas, n° 1120, bairro Centro, 

onde fomos atendidos pelo Gerente de Concessões, Sr. Max Pereira, e pela servidora da 

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Sra. Leonor, tratando o tema relacionado às obras a 

serem realizadas pela concessionária AB Nascentes, na rodovia MG-050 no trecho que 

passa pelo município de Formiga-MG, conferindo as obras que serão executadas, buscando 

principalmente contribuir e cobrar com o início das mesmas, uma vez que o prazo para 

início das referidas obras encontra-se ultrapassado pela concessionária, demandando 

assim esforços para que o prazo seja devidamente cumprido. Após cumprir a agenda, única 

do dia, retornamos a Formiga, onde chegamos às 16:30 horas.

Belo Horizonte                -   408
06:00 - 

16:30

Veículo 

Ofcial da 

Prefeitura - 

OXJ 4366

140,00

Valor Total de Pedágios


