
Vereador: Luiz Carlos Estevão

11,60         Valor Total de Diárias 940,00      

Data Viagem Relatório da viagem Destino Pedágio Valor
Kilom.
Total

Horário Veículo  Diária Valor 

03/02/22

Assessora Parlamentar Marislene Daniela Trindade esteve em Bom Despacho - MG, 
representando o Vereador Luiz Carlos Estevão (Tocão), que por compromissos pessoais de 
última hora, não pode comparecer ao evento, para conhecer o Projeto “Asfalto Ecológico”, 
que está sendo implantado na cidade. Na oportunidade estivemos reunidos com o Assessor 
de Gabinete do Prefeito, Ricardo Santos, também com o secretário de Estradas Rurais, Sr. 
Clarindo José da Silva e o representante da empresa Dutra Solo Forte, Sr. Antônio Torrão, 
para apresentação em campo do referido Projeto. Ressalvo que consta o nome do vereador 
Luiz Carlos Estevão (Tocão) na declaração de comparecimento, por falha na hora de 
emissão, da Prefeitura Municipal de Bom Despacho. Após o término do evento, retornei à 
Formiga.

Bom Despacho                -   287
11:48 - 
19:20

Focus 95,00

08 a 
11/02/22

No dia 08 de fevereiro parti com destino à Brasilia-DF para compromissos agendados para 
os dias 09 e 10 de fevereiro do ano corrente. No dia 11 de fevereiro participei, juntamente 
com outros 2 vereadores da Câmara Municipal de Formiga, de uma importante reunião com 
o conterrâneo e Secretário Nacional de Promoção e Direito da Pessoa Idosa, Antônio Costa, 
onde pudemos conversar e angariar recursos para o nosso município. No dia 10 de 
fevereiro cumpri agenda no Interlegis – braço do Senado Federal para a modernização e 
integração do Legislativo brasileiro, acompanhado pelos dois edis. Na oportunidade, 
pudemos debater as alterações propostas para a modernização do Regimento Interno da 
Casa e da Lei Orgânica do Município (LOM) e solicitar a oferta de cursos e oficinas ao 
servidores e agentes políticos dessa Casa Legislativa. Aproveitando a estadia, ainda 
cumpriria agenda parlamentar no gabinete do deputado federal Vilson da FETAENG, para 
viabilizar recursos e tratar de assuntos de interesse do nosso município. Na ocasião, 
também aproveitaria para entregar o convite físico do Título de Cidadania Honorária a ser 
concedido por este vereador em solenidade que ocorrera no dia 22 de novembro de 2021 
mas por motivos de agenda não foi possível o comparecimento na presente data e que em 
momento oportuno virá ao município para receber tal honraria. Saliento que este 
compromisso foi adiado já durante a minha estadia na Capital Federal por motivo da crise 
sanitária que ainda assola o Distrito Federal e o país afora, de modo que o gabinete do 
referido deputado e boa parte da Câmara de Deputados está trabalhando de forma remota. 
Na manhã do dia 11 de fevereiro retornei para Formiga-MG.

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

Focus 940,00

Valor Total de Pedágios



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


