
Vereador: Marcelo Fernandes de Oliveira

28,70         Valor Total de Diárias 1.080,00   

Data Viagem Relatório da viagem Destino Pedágio Valor
Kilom.

Total
Horário Veículo  Diária Valor 

09/06

Estive em Belo Horizonte para uma reunião agendada no gabinete do deputado professor 

Cleiton de Oliveira, juntamente do vereador Luiz Carlos, para solicitar ao deputado que 

intermedeie reunião com o DNIT para tratar de assunto relacionado à BR – 354, buscando 

mais segurança para a rodovia. Na oportunidade, solicitei ao deputado 60 cilindros de 

oxigênio para o Hospital de Campanha Vicentão e para a UPA.Também estive no gabinete 

do Senador Carlos Viana para solicitar seu apoio para a BR -354, onde protocolei ofício e fui 

recebido pelo filho do Senador, Samuel Viana, e pelo seu assessor, Wellington Vieira, que 

em nome do Senador, firmaram o compromisso de entrar conosco na luta pela rodovia e 

buscar no governo uma solução para a falta de segurança.

Belo Horizonte           12,80 428
06:43 - 

21:47
Focus       140,00 

09/06
Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem a Belo Horizonte 

conduzindo os vereadores Marcelo Fernandes de Oliveira e Luiz Carlos Estevão 

até a Assembléia Legislativa. 

Belo Horizonte                -   428
06:43 - 

21:47
Focus 95,00

17/06

Estive em Campo Belo para uma reunião com os vereadores Luciano Ázara e 

Elisson de Assis, juntamente do meu assessor Marcelo Ramos, para tratar de 

assunto relacionado à BR – 354, buscando mais segurança para a rodovia. Na 

oportunidade, estive com o prefeito Dr. Alisson de Assis, para convida-lo a 

participar da Audiência Pública – Juntos pela BR – 354.Também visitei a estação 

de tratamento de esgoto que está sendo instalada em uma comunidade rural, que 

visa tratar o esgoto de até 5 mil habitantes, dando maior dignidade aos 

moradores da região.Após o fim da reunião, retornamos à Formiga.

Campo Belo                -   163
12:45 - 

19:03
Focus 0,00

Valor Total de Pedágios



22 a 25/06

Neste período estive em Brasília, para participar do Giro do Legislativo/ Encontro Nacional 

de Legislativos Municipais realizado pela a União dos Vereadores do Brasil/UVB. Uma 

oportunidade única em busca de conhecimento e qualificação para serem aplicados em prol 

de nosso município, realizando um trabalho ético e relevante na luta por melhorias e 

avanços para todos.

Da programação de palestras e debates constaram os seguintes temas:

Lei de Diretrizes Orçamentárias: aspectos gerais e o processo legislativo

Dr. Danilo Falcão- Consultor Jurídico da UVB, advogado especialista em Direito 

Administrativo – Aracajú/SE

Aspectos constitucionais do processo legislativo e sua aplicabilidade em âmbito municipal 

Dr. Danilo Falcão- Consultor Jurídico da UVB, advogado especialista em Direito 

Administrativo – Aracajú/SE

Lançamento do Projeto: Conhecer para Acolher Coordenação: Ricardo Oliveira – Presidente 

da UVEGO – União dos Vereadores do Estado do Goiás

As Mudanças no Sistema Eleitoral Brasileiro – Lei EleitoralInstagram como ferramenta de 

comunicação do mandato

Rafaella Casalotti – Mkt Digital – São Paulo/SP Fórum UVB Animal

O curso teve início no dia 22 de junho e término na manhã do dia 25 de junho, retornamos 

no dia 25 à cidade de Formiga.

Brasília           15,90 1.566
06:40 (22) - 

19:22 (25)
Focus 940,00

22 a 25/06

Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem a Brasília conduzindo os 

vereadores Flávio Santos do Couto e  Marcelo Fernandes de Oliveira para 

participarmos do Ciclo Legislativo – Encontro Nacional de Legislativos 

Municipais, ministrado pela UVB.

Brasília                -   1.566
06:40 (22) - 

19:22 (25)
Focus 800,00

28/06
Viagem a Candeias juntamente com o vereador Flávio Santos do Couto até a 

Câmara Municipal, para tratar de assuntos de interesse organizacional do 

município.

Candeias                -   98
10:02 - 

12:43
Uno - 8596 0,00


