
Vereador: Flávio Martins da Silva

66,00         Valor Total de Diárias 1.360,00   

Data Viagem Relatório da viagem Destino Pedágio Valor
Kilom.
Total

Horário Veículo  Diária Valor 

03/02/22

Nesta data estive na cidade de Bom Despacho, para conhecer o Projeto “Asfalto Ecológico” 
que está sendo implantado na cidade. Na oportunidade estivemos reunidos com Ricardo 
Santos, assessor de gabinete do Prefeito, o secretário de estradas rurais, Sr. Clarindo José 
da Silva e o Sr.Antônio Torrão representante da empresa Dutra Solo Forte, para 
apresentação em campo do referido projeto. Salientando que o estudo de projetos 
semelhantes a esse já estão sendo estudado para melhoria das nossas estrados 
rurais.Após isso, retornei à nossa cidade!

Bom Despacho                -   287
11:48 - 
19:20

Focus 140,00

03/02/22

Assessora Parlamentar Gislene Maria Pinto nesta data esteve acompanhando 
o Vereador Flávio Martins da Silva, na cidade de Bom Despacho, para conhecer 
o Projeto “Asfalto Ecológico” que está sendo implantado na cidade. Na 
oportunidade estivemos reunidos com Ricardo Santos, assessor de gabinete do 
Prefeito, o secretário de estradas rurais, Sr. Clarindo José da Silva e o Sr.Antônio 
Torrão representante da empresa Dutra Solo Forte, para apresentação em 
campo do referido projeto.
Salientando que o estudo de projetos semelhantes a esse já estão sendo 
estudado para melhoria das nossas estrados rurais.

Bom Despacho                -   287
11:48 - 
19:20

Focus 95,00

03/02/22

Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem a Bom Despacho 
conduzindo o vereador Flávio Martins da Silva, sua Assessora Parlamentar 
Gislene Maria Pinto e as Assessoras Parlamentares Sandra Regina Mosquito 
representando a vereadora Osania Iraci da Silva e a Assessora Marislene 
Daniela Trindade representando o vereador Luiz Carlos Estevão,  na zona rural 
para conhecer o projeto asfalto Ecológico.

Bom Despacho                -   287
11:48 - 
19:20

Focus 95,00

Valor Total de Pedágios



08 a 
11/02/22

Nesta data estive em Brasília - DF, para cumprir uma agenda de reuniões, acompanhado 
pelos vereadores Luiz Carlos Estevão e Marcelo Fernandes de Oliveira. No dia 09, estive 
em reunião com o secretário Nacional do Conselho do Idoso, Antônio Fernandes Costa, 
Toninho Costa, solicitando equipamentos para Conselho Municipal da Pessoa Idosa de 
Formiga-MG, visando melhorar as condições de trabalho daquela entidade e proporcionar, 
por consequência, um melhor atendimento aos idosos do nosso município. No dia 10, estive 
na sede do INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO – ILB / INTERLEGIS, para tratar de 
assuntos ligados aos produtos e serviços fornecidos ILB/Interlegis. Ainda no dia 10, estive 
em reunião com o Chefe de Gabinete do Senador Carlos Viana, protocolando o 
oficio10/2022, solicitando a indicação de emenda parlamentar para viatura da Policia Militar 
do Meio ambiente de Formiga. E estive também no Gabinete do Deputado Federal 
Subtenente Gonzaga solicitando emenda parlamentar para segurança publica de nosso 
município.

Brasília           11,60 1.647
06:50 (08) - 
17:20 (11)

Focus 940,00

08 a 
11/02/22

Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem a Brasília conduzindo os 
vereadores Flávio Martins da Silva, Marcelo Fernandes de Oliveira e Luiz Carlos 
Estevão para  participarem  de compromissos politicos.

Brasília                -   1.647
06:50 (08) - 
17:20 (11)

Focus 800,00

15/02/22

Nesta data estive em Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, mais 
precisamente no gabinete do Deputado Estadual Coronel Sandro, onde tratamos sobre 
destinação de emendas parlamentar para a área da segurança pública e principalmente 
educação onde será destinada para todas as escolas do município de Formiga, de imediato 
será para Escola Municipal CAIC. Na oportunidade também solicitei ao deputado uma 
reunião junto ao DER e SEINFRA, para tratarmos de assuntos de extrema importância da 
MG050.Salientando que a destinação das verbas supracitadas é de fundamental 
importância para o bom funcionamento do órgão supracitado.

Belo Horizonte           27,20 429
05:45 - 
19:20

Focus 140,00

15/02/22
Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem a Belo Horizonte 
conduzindo o vereador Flávio Martins da Silva até a Assembléia Legislativa.

Belo Horizonte                -   429
05:45 - 
19:20

Focus 95,00

21/02/22

Nesta data estive em Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, 
mais precisamente no gabinete do Deputado Estadual Coronel Sandro, onde na 
oportunidade definimos a destinação de emendas parlamentar para a área da 
segurança pública e Educação. Salientando que a destinação das verbas 
supracitadas é de fundamental importância para o bom funcionamento do órgão 
supracitado. Aproveitando a oportunidade, no retorno passei na praça da Estação 
para a manifestação da Segurança Pública (Ato público pela recomposição 
salarial dos servidores da segurança pública).

Belo Horizonte           27,20 412
05:30 - 
15:17

Focus 140,00



21/02/22
Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem  a Belo Horizonte 
conduzindo o vereador Flávio Martins da Silva até a Assembléia Legislativa. Belo Horizonte                -   412

05:30 - 
15:17

Focus 95,00


