
Vereador: Marcelo Fernandes de Oliveira

64,00         Valor Total de Diárias 985,00      

Data Viagem Relatório da viagem Destino Pedágio Valor
Kilom.
Total

Horário Veículo  Diária Valor 

06 a 08/07

Estive no Instituto Legislativo Brasileiro (ILB), em Brasília, acompanhado dos membros da 
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Formiga, da vereadora Osânia Silva, que cumpria 
agenda em Brasília, e o assessor jurídico da Câmara, Cleverson Lares. Na ocasião, 
conhecemos ferramentas para modernizar o Legislativo formiguense e debatemos a 
atualização do Regimento Interno da Casa e da Lei Orgânica do Município.Também 
participamos de diversas reuniões com técnicos do ILB-Interlegis, que fizeram 
demonstrações do funcionamento do Sistema de Apoio ao Processo Legislativo e do Portal 
Modelo, duas ferramentas que contribuem para a modernização. Além de produtos 
disponibilizados gratuitamente pelo Senado e oferecidas as Oficinas Interlegis. Dia 07 de 
julho09 às 10h - Reunião com o Secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da 
Pessoa Idosa, Toninho Costa. 15 às 20h – Reunião no Instituto Legislativo Brasileiro (ILB).A 
atualização do Regimento Interno da Câmara de Formiga está sendo feita de forma gratuita 
pelo Interlegis, o que gera considerável economia à Casa, já que a contratação de empresa 
especializada para realizar o trabalho poderia custar de R$ 200 mil a R$ 300 mil.Após a 
conclusão de nossos compromissos, retornamos à Formiga no dia 08.

Confins/Brasília           12,80 495
08:40 (06) - 
16:41 (08)

Uno - 
OQR8F21 

      705,00 

14/07

Fui a Belo Horizonte, nesta data para uma reunião agendada no gabinete do Deputado 
Estadual Professor Cleiton de Oliveira, para tratar de assuntos relacionados ao município de 
Formiga, onde protocolei o ofício 36/2021, solicitando ao deputado que intermedeie junto a 
Secretaria de Esporte do Estado, apoio ao esporte formiguense, com o envio de kits 
esportivos para que possamos incentivar nossas crianças e jovens a praticar as atividades 
que beneficiam o desenvolvimento e saúde. Após o término da reunião, retornei à Formiga.

Belo Horizonte           25,60 425
06:07 - 
19:04

Focus 140,00

14/07

Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem a Belo Horizonte 
conduzindo o vereador Marcelo Fernandes de Oliveira até a Assembléia 
Legislativa no gabinete do Deputado Estadual Professor Cleiton juntamente com 
Diretor Municipal de Esportes - Célio Pacheco. 

Belo Horizonte                -   425
06:07 - 
19:04

Focus 95,00

Valor Total de Pedágios



27/07

Estive em Belo Horizonte para uma reunião agendada no gabinete do Senador Carlos 
Viana, para tratar de assuntos relacionados ao município de Formiga, onde protocolei o 
ofício 40/2021 e 41/2021, solicitando ao senador que intermedeie recursos para a Santa 
Casa de Caridade de Formiga e para obras de recapeamento de ruas do município. 
Aproveitando a oportunidade de estar na cidade de Belo Horizonte, estive participando de 
uma reunião com o Conselho de Pastores e Ministros de Minas Gerais, sendo recebido pelo 
Presidente do Conselho, Pastor Jorge Linhares, que me apresentou o trabalho realizado 
pelo conselho em prol da comunidade, também apresentou os trabalhos e projetos sobre 
eventos evangélicos, que é uma das ações em meu mandato no município com a realização 
do Show Gospel de Formiga. Com as informações e conhecimentos adquiridos, será 
possível buscar alternativas junto ao poder público para o desenvolvimento do CONPEF – 
Conselho de Pastores de Formiga.
Após o término da reunião, retornei à Formiga.

Belo Horizonte           25,60 457
05:30 - 
18:00

Focus 140,00


