
Vereador: Luiz Carlos Estevão

37,33         Valor Total de Diárias 420,00      

Data Viagem Relatório da viagem Destino Pedágio Valor
Kilom.
Total

Horário Veículo  Diária Valor 

01 a 
02/06/22

No dia 01/06/2022 parti em direção à capital mineira onde participei do 37º Congresso 
Mineiro de Municípios realizada nos dias 01 e 02 de junho do corrente ano pela Associação 
Mineira de Municípios (AMM) ocorrido na EXPOMINAS. Foi uma grande oportunidade de 
adquirir conhecimentos, fazer novos contatos, trocar experiências e buscar soluções 
tecnológicas e sustentáveis para o município. No dia 1º ao chegar fiz o credenciamento, 
participei da abertura oficial do evento e visitei os stands. À tarde, assisti a palestra: Modelo 
de Governança e Gestão. Na presente data ainda cumpri agenda na Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais – ALMG, mais precisamente no gabinete do Deputado Estadual Professor 
Cleiton acompanhado de minha assessora parlamentar Marislene Daniela Trindade, para 
tratar de assuntos pertinentes ao município. Ao ensejo, entreguei em mãos a Moção 
Elogiosa 238/2022 registrada em reunião ordinária na data de 31/05/2022, pelo transcurso 
do aniversário do nobre deputado e também a entrega do convite da solenidade do Título de 
Cidadão Honorário e Medalha seis de junho – Prefeito Aluísio Veloso, ocasião em que seria 
um dos meus homenageados, conforme consta comprovante de comparecimento em 
anexo. Em seguida retornamos para o evento e novamente ingressei na sala de palestras, 
posteriormente retornamos ao hotel. Na manhã do dia 02 de junho, me desloquei para o 
evento e acompanhei o debate dos pré-candidatos ao governo de Minas, posteriormente 
visitei mais outros stands e participei ainda do III Seminário de Cooperação Municipal no 
Território Regional de Saúde. Após os compromissos descritos, retornei ao município.

Belo Horizonte           27,20 474
05:50 (01) - 
18:51 (02)

Uno - 
OQR8F21 

280,00

01 a 
02/06/22

Assessora Parlamentar Marislene Daniela Trindade , esteve em viagem a Belo 
Horizonte juntamente com vereador Luiz Carlos Estevão  para participarem do 
37º Congresso Mineiro de Municípios - Governança e Desenvolvimento em foco 
nas gestões municipais na Expominas, realizado pela AMM - Associação Mineira 
de Municípios e Sebrae. 

Belo Horizonte                -   474
05:50 (01) - 
18:51 (02)

Uno - 
OQR8F21 

190,00

Valor Total de Pedágios



20/06/22

Fui na manhã do dia 20/06/2022 parti em direção à capital mineira onde cumpri 
agenda na Assembleia Legislativa de Minas Gerais – ALMG, participando da 
audiência pública com a finalidade de debater com a Agência Nacional das 
Águas a mudança da outorga dos Lagos de Furnas e Peixoto para que seja 
garantido o cumprimento da Emenda 106 à Constituição do Estado nº106 de 4 de 
dezembro de 2020. Foi uma excelente oportunidade de participar do debate com 
importantes lideranças além de uma experiência incrível em que pude fazer uso 
da tribuna e dar a minha contribuição em favor do município de Formiga e do 
povo mineiro em defesa do nosso "Mar de Minas" e em busca do cumprimento da 
Lei.

.  

Belo Horizonte           10,13 397
11:08 - 
22:04

Uno - 
OQR8596

140,00


