
Vereador: Marcelo Fernandes de Oliveira

31,80         Valor Total de Diárias 1.080,00   

Data Viagem Relatório da viagem Destino Pedágio Valor
Kilom.
Total

Horário Veículo  Diária Valor 

09 a 
12/11/2021

Neste período estive em Brasília, para participar do Curso Comunicação Legislativa e a 
Cidadania, com o objetivo de reunir as câmaras municipais do Brasil, através de seus 
integrantes (Vereadores(as), Assessores), para debater sobre o mandato e o 
relacionamento com a mídia e a cidadania e buscar a valorização da imagem do 
parlamentar com o proposito de potencializar a interação com o público do município, ao 
mesmo tempo em que estuda a legislação da comunicação e cidadania, com conteúdo 
prático e teórico que irão capacitar o mandato de homens e mulheres que buscam o 
diferencial competitivo, de forma a transmitir preparo e credibilidade junto à opinião pública, 
fazendo um mandato de excelência na prática, dentro da lei e com uma comunicação que 
transmita aos cidadãos e cidadãs o respeito e o trabalho legislativo. 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.

Brasília           31,80 1.596
06:48 (09) - 
19:14 (12) 

Focus 940,00

09 a 
12/11/2021

Assessor  Marcelo Pereira Ramos esteve em Brasília, juntamente do Vereador Marcelo 
Fernandes e do Assessor de Comunicação Eduardo Lacerda, para participar do Curso 
Comunicação Legislativa e a Cidadania, com o objetivo de reunir as câmaras municipais do 
Brasil, através de seus integrantes (Vereadores(as), Assessores), para debater sobre o 
mandato e o relacionamento com a mídia e a cidadania e buscar a valorização da imagem 
do parlamentar com o proposito de potencializar a interação com o público do município, ao 
mesmo tempo em que estuda a legislação da comunicação e cidadania, com conteúdo 
prático e teórico que irão capacitar o mandato de homens e mulheres que buscam o 
diferencial competitivo, de forma a transmitir preparo e credibilidade junto à opinião pública, 
fazendo um mandato de excelência na prática, dentro da lei e com uma comunicação que 
transmita aos cidadãos e cidadãs o respeito e o trabalho legislativo. 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.

Brasília                -   1.596
06:48 (09) - 
19:14 (12) 

Focus 800,00

09 a 
12/11/2021

Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem  a Brasília conduzindo o 
vereador Marcelo Fernandes de Oliveira, o Assessor de Comunicação Eduardo 
Lacerda Vaz e o Assessor Parlamentar Marcelo Pereira Ramos  para participar 
do evento "Comunicação Legislativa e Cidadania" oferecido pela  União dos 
Vereadores do Brasil/UVB. 

Brasília                -   1.596
06:48 (09) - 
19:14 (12) 

Focus 800,00

Valor Total de Pedágios



23/11/2021

Estive em Belo Horizonte para uma reunião agendada no DER, para tratar de assuntos 
relacionados ao município de Formiga, em específico sobre melhorias para a BR-354. 
Acompanhado pelo Deputado Estadual Antônio Carlos Arantes e de vereadores de dois 
municípios, além de secretários municipais, fui recebido pelo diretor-geral do DER, Robson 
Santana, e pela chefe de gabinete da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra), 
Carolina Vespúcio. Na pauta, a discussão do projeto de concessão do trecho da MG-354, 
que vai de Arcos a Perdões, passando por Formiga e Campo Belo.Após o término da 
reunião, retornei à Formiga.

Belo Horizonte                -   422
07:00 - 
17:00

Veículo 
particular - 

Ford ká 4396
140,00


