
Vereador: Cid Correa Mesquita

5,40           Valor Total de Diárias 280,00      

Data Viagem Relatório da viagem Destino Pedágio Valor
Kilom.
Total

Horário Veículo  Diária Valor 

13  a 
14/10/22

No dia 13 e 14 de outubro de 2022 o Vereador Cid Corrêa, acompanhado de seu assessor 
Vinicius Ferreira e do motorista da casa, Paulo Márcio,  estiveram na Cidade de Caxambu-
MG. No primeiro dia de viagem fomos à secretaria de Obras da Cidade de Caxambu/MG 
para uma reunião pre agendada com o secretário de Obras municipal, Sr. Edson, o qual nos 
mostrou todo o processo de fabricação do asfalto frio da usina da prefeitura.No dia 13/10/22 
após o período de 24h necessários para a massa asfáltica descansar, fomos levados pelo 
secretário para ver a aplicação do asfalto frio nos buracos da rua. O intuito é ver a 
praticidade e economia geradas para o município ao se ter uma usina desta em 
funcionamento dentro da cidade. 
Logo após retornamos a Formiga.

Caxambu             5,40 536
08:45 (13) - 
16:11 (14)

Focus 280,00

13 a 
14/10/22

Assessor Parlamentar Vinícius Araújo Ferreira : No dia 13 e 14 de outubro de 2022 , eu 
Vinicius Ferreira, acompanhado do Vereador Cid Corrêa e do motorista da casa, Paulo 
Márcio,  estiveram na Cidade de Caxambu-MG. No primeiro dia de viagem fomos à 
secretaria de Obras da Cidade de Caxambu/MG para uma reunião pre agendada com o 
secretário de Obras municipal, Sr. Edson, o qual nos mostrou todo o processo de 
fabricação do asfalto frio da usina da prefeitura.No dia 14/10/22 após o período de 24h 
necessários para a massa asfáltica descansar, fomos levados pelo secretário para ver a 
aplicação do asfalto frio nos buracos da rua. O intuito é ver a praticidade e economia 
geradas para o município ao se ter uma usina desta em funcionamento dentro da cidade. 
Logo após retornamos a Formiga.

Caxambu                -   536
08:45 (13) - 
16:11 (14)

Focus 190,00

13 a 
14/10/22

Fui a Caxambu-MG conduzindo o vereador Vereador Cid Correa Mesquita e Seu 
Assessor Parlamentar Vinicius Araujo Ferreira, até a Secretaria de Obras.

Caxambu                -   536
08:45 (13) - 
16:11 (14)

Focus 190,00

Valor Total de Pedágios


