
Vereador: Flávio Martins da Silva

47,80         Valor Total de Diárias 1.080,00   

Data Viagem Relatório da viagem Destino Pedágio Valor
Kilom.
Total

Horário Veículo  Diária Valor 

16/11/2022

Nesta data estive em Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, 
mais precisamente no gabinete do Deputado Estadual Cleitinho Azevedo, onde 
na oportunidade apresentei demandas da Segurança Pública, solicitando emenda 
parlamentar direcionada a viatura para Policia Militar do Meio Ambiente e também 
para atender os anseios de nosso município.

Belo Horizonte           30,40 423
08:00 - 
21:41

Focus 140,00

16/11/2022
Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagema Belo Horizonte 
conduzindo o vereador Flavio Martins da Silva, até a Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais - ALMG, no gabinete do deputado estadual Cleitinho.

Belo Horizonte                -   423
08:00 - 
21:41

Focus 95,00

29 a 
02/12/2022

Nesta data estive em Brasília - DF, para cumprir uma agenda de reuniões, acompanhado pela minha 
assessora Gislene Maria Pinto e também a vereadora Osânia Iraci da Silva. No dia  30 de novembro, 
reunião com o Deputado Federal SubTen Gonzaga e seus assessores que nos receberam em seu 
gabinete na Câmara de Deputados, Anexo IV onde discutimos vários assuntos, inclusive protocolei um 
oficio o qual pedi emenda parlamentar para complementar a construção do Stan de tiro para os militares do 
63º BPM, o qual o mesmo já destinou um milhão de reais para a construção, mas com a necessidade de 
complemento para a construção, onde ficou acertado que o Deputado fará o repasse no próximo ano, onde 
com o apoio conseguiremos o tão sonhado Stand de tiro que irá capacitar os militares de nossa cidade e 
região para o combate à criminalidade. Também acompanhei o Deputado Federal SubTen Gonzaga para 
reunião de Comissão CCJ a qual ele compõe, para discutir PL 3634/2019 Crime de violência domestica. 
No dia 01 de dezembro, tivemos reunião com o Secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos 
das Pessoas Idosas, Sr. Antônio Fernandes Toninho Costa, em seu gabinete no Parque Cidade, onde 
tratamos de assuntos pertinentes a comunidade idosa de nossa cidade, e na oportunidade protocolamos 
oficio pedindo equipamentos para implantar Projeto Terceira Idade na Comunidade do Bairro Água 
vermelha, inclusive um veículo para atender toda a comunidade idosa de Formiga, onde ficou firmado a 
entrega do veículo no ano de 2023.

Brasília           17,40 1.605
06:50 (29) - 
15:58 (02)

Focus 940,00

Valor Total de Pedágios



29 a 
02/12/2022

Assessora Parlamentar Gislene Maria Pinto, esteve em Brasília - DF, para cumprir uma 
agenda de reuniões, acompanhando o Vereador Flávio Martins da Silva e também a 
vereadora Osânia Iraci da Silva. No dia  30 de novembro, reunião com o Deputado Federal 
SubTen Gonzaga e seus assessores que nos receberam em seu gabinete na Câmara de 
Deputados, Anexo IV onde discutimos vários assuntos, inclusive protocolei um oficio o qual 
pedi emenda parlamentar para complementar a construção do Stan de tiro para os militares 
do 63º BPM, o qual o mesmo já destinou um milhão de reais para a construção, mas com a 
necessidade de complemento para a construção, onde ficou acertado que o Deputado fará 
o repasse no próximo ano, onde com o apoio conseguiremos o tão sonhado Stand de tiro 
que irá capacitar os militares de nossa cidade e região para o combate à criminalidade. 
Também acompanhei o Deputado Federal SubTen Gonzaga para reunião de Comissão 
CCJ a qual ele compõe, para discutir PL 3634/2019 Crime de violência domestica. No dia 
01 de dezembro, tivemos reunião com o Secretário Nacional de Promoção e Defesa dos 
Direitos das Pessoas Idosas, Sr. Antônio Fernandes Toninho Costa, em seu gabinete no 
Parque Cidade, onde tratamos de assuntos pertinentes a comunidade idosa de nossa 
cidade, e na oportunidade protocolamos oficio pedindo equipamentos para implantar Projeto 
Terceira Idade na Comunidade do Bairro Água vermelha, inclusive um veículo para atender 
toda a comunidade idosa de Formiga, onde ficou firmado a entrega do veículo no ano de 
2023.

Brasília                -   1.605
06:50 (29) - 
15:58 (02)

Focus 800,00

29 a 
02/12/2022

Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem a Brasília conduzindo o 
Vereador Flávio Martins, sua assessora Gislene Maria Pinto e a Vereadora 
Osânia Iraci da Silva.

Brasília                -   1.605
06:50 (29) - 
15:58 (02)

Focus 800,00


