
Vereador: Marcelo Fernandes de Oliveira

63,47         Valor Total de Diárias 1.220,00   

Data Viagem Relatório da viagem Destino Pedágio Valor
Kilom.
Total

Horário Veículo  Diária Valor 

02/09

Estive em Belo Horizonte para uma reunião agendada no gabinete do Senador Carlos Viana, para tratar de 
assuntos relacionados ao município de Formiga, em específico sobre a Associação dos Moradores e 
Amigos de Furnastur – AMAFURNAS, onde protocolei o ofício 46/2021 (anexo), solicitando ao senador que 
verifique a possibilidade de atendimento do pleito da comunidade do Bairro/Balneário Furnastur, que, 
representados pelo Presidente da Associação, Sr. Jesus Nazareno Martins e, mediante o Ofício nº 11/2021 
(anexo), pleiteiam a indicação de uma emenda parlamentar no orçamento da União, visando a aquisição 
de um caminhão coletor de lixo, para atender a região do Balneário Furnastur e do Distrito Turístico de 
Pontevila, pelos motivos descritos no supracitado ofício. Fui recebido pelo Assessor Parlamentar, 
Wellington Vieira, que encaminhou o ofício ao Senador para que estude a solicitação e indique a emenda 
ao município. Aproveitando a oportunidade, estive no gabinete do Deputado Estadual Antônio Carlos 
Arantes, acompanhado do Diretor de Esportes de Formiga, Célio Pacheco, para solicitar ao deputado a 
indicação de emenda parlamentar para incentivo ao esporte em Formiga, e solicitar apoio à nossa causa 
na luta por melhorias para a BR-354.

Belo Horizonte           27,20 434
05:45 - 
18:14

Focus 140,00

02/09
Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem  a Belo Horizonte 
conduzindo o vereador Marcelo Fernandes de Oliveira até o escritório regional do 
Senador Carlos Viana.

Belo Horizonte                -   434
05:45 - 
18:14

Focus 95,00

14 a 17/09

Estive no Instituto Legislativo Brasileiro (ILB), em Brasília, acompanhado dos membros da Mesa Diretora 
da Câmara Municipal de Formiga, da vereadora Osânia Silva. Além de cinco servidores que trabalham 
diretamente com os marcos jurídicos.
O Coordenador-Geral do ILB/Interlegis e professor da Oficina de Marcos Jurídicos, Luís Fernando 
Machado, foi o responsável por explicar as mudanças propostas e tirar as dúvidas dos vereadores e 
servidores presentes.Além das tratativas com o professor Luís Fernando, a comitiva formiguense também 
viu demonstrações do funcionamento do Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL) e do Portal 
Modelo, duas ferramentas tecnológicas que contribuem para a modernização do Legislativo e que serão 
implementadas pela Câmara de Formiga, sendo o fornecimento gratuito, fato que gera economia aos 
cofres do Legislativo, já que atualmente ele paga pelos serviços. A demonstração foi feita pelo assistente 
parlamentar do Senado – ILB/Interlegis, Adalberto de Oliveira.Após a conclusão de nossos compromissos, 
retornamos à Formiga no dia 17.

Confins / 
Brasília

            9,07 490
06:00 (14) - 
17:52 (17)

Uno - OQR 
8596

940,00

21/09

Estive em Belo Horizonte para uma reunião agendada no gabinete do Senador Carlos Viana, para tratar de 
assuntos relacionados ao município de Formiga, em específico sobre a Associação dos Moradores e 
Amigos de Furnastur – AMAFURNAS, onde protocolei o ofício 47/2021 (anexo), encaminhando 
documentação relativa à doação de um caminhão equipado com carroceria, veículo que será utilizado no 
transporte em geral, em atendimento ao pleito da comunidade do Bairro/Balneário Furnastur. Fui recebido 
pelo Assessor Parlamentar, Wellington Vieira, que encaminhou o ofício junto a documentação ao Senador 
para que seja dado prosseguimento aos tramites. Durante essa agenda, fui acompanhado do Diretor de 
Esportes de Formiga, Célio Pacheco.Após o término da reunião, retornei à Formiga.

Belo Horizonte           27,20 435
05:45 - 
18:28

Focus       140,00 

Valor Total de Pedágios



21/09

Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem a Belo Horizonte 
conduzindo o vereador Marcelo Fernandes de Oliveira juntamente com Sr. Célio 
Pacheco diretor de Esportes do municipio até o escritório regional do Senador 
Carlos Viana.

Belo Horizonte                -   435
05:45 - 
18:28

Focus         95,00 


