
Diário Oficial do Município – 08.01.2022 Administração Indireta  

– Relatórios de Viagens Oficiais    

 

PRODABEL 

A Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A – 
Prodabel torna público o resumo do relatório de viagens oficiais, em cumprimento 
ao disposto na Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e no Decreto Municipal nº 
16.272, de 1º de abril de 2016, conforme:   
    
I – Nome: Leandro Moreira Garcia   
II - Cargo ocupado pelo agente público: Presidente   
III - Destino da viagem: São Paulo-SP   
IV - Período de realização da viagem: 31/08/2021 a 02/09/2021.   
V - Objetivos da viagem: Discussão de assuntos de interesse do Município, 

participação em grupos de trabalho, apresentação de trabalhos técnicos, 
exposições/participação em feiras.   

VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido   
VII- Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação do Município e de seus 
programas; Busca de recursos técnicos ou financeiros; Alinhamento de políticas 
municipais junto a outros órgãos e; Defesa do interesse público.   
VIII - Despesas de Viagem: R$2.003,57 (dois mil e três reais e cinqüenta e sete 
centavos)   
   

Essa publicação encontra-se disponível no link: https://dom- 
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/8218#state=4e657dcd-1e4b-
4b8882536ab7c916d041&session_state=1f35d34f-9da8-4322-9e4e-  
66958f2f4826&code=4de723f6-1226-4d65-93d0-52cf7256a372.1f35d34f-9da8-  
4322-9e4e-66958f2f4826.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f     

 

Diário Oficial do Município – 25.01.2022 Administração Direta – 

Relatórios de Viagens Oficiais 

SMSA 

A Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) torna público o resumo do relatório de 
viagens oficiais, em cumprimento ao disposto na Lei n.º 9.593, de 16 de julho de 
2008, e Decreto n.º 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme:   
    
I.  Nome do agente público: Fabiana Ribeiro Silva, BM 76.874-3   
II. Cargo ocupado pelo agente público: Gerente de Unidade de Saúde  
III. Destino da viagem: Campinas - SP.   



IV. Período de realização da viagem: 08 de novembro a 10 de novembro de 2021. 
V. Objetivos e descrição das atividades: Discussão de assuntos de interesse do 
Município.   
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido.   
VII. Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação de mão obra.   
VIII. Despesas de viagem: R$ 3.231,38.   
   
Essa publicação encontra-se disponível no link: https://dom- 
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/9046#state=d6cfb3f5-08a7-
41ec85064ad4719af394&session_state=1f35d34f-9da8-4322-9e4e-  
66958f2f4826&code=828c1693-5841-4876-b622-83cd8bb81079.1f35d34f-9da8-  
4322-9e4e-66958f2f4826.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f    

   
Diário Oficial do Município – 27.01.2022 Administração Direta – 

Relatórios de Viagens Oficiais 

 

 SMSA   

A Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) torna público o resumo do relatório de 
viagens oficiais, em cumprimento ao disposto na Lei n.º 9.593, de 16 de julho de 
2008, e Decreto n.º 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme:   
    
I. Nome do agente público: Nayanne Figueiredo, BM 121.593-9   
II. Cargo ocupado pelo agente público: Técnico Superior de Saúde – Enfermeiro 
III. Destino da viagem: Campinas - SP.   
IV. Período de realização da viagem: 08 de novembro a 10 de novembro de 2021.  
V. Objetivos e descrição das atividades: Aprimoramento de mão de obra;  

Discussão de assuntos de interesse do Município; Participação em grupos de 
trabalho.   

VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido.   
VII. Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação de mão obra.  
VIII. Despesas de viagem: R$ 3.231,38.  
   

Essa publicação encontra-se disponível no link: 
https://domweb.pbh.gov.br/visualizacao/ato/9166#state=b21eafa4-8776-469a- 
82eea719720226dd&session_state=1f35d34f-9da8-4322-9e4e-  
66958f2f4826&code=18150a49-81ce-4996-98aa-f518a9c439bb.1f35d34f-9da8-  
4322-9e4e-66958f2f4826.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f    

   
Diário Oficial do Município – 10.02.2022 Administração Direta – 

Relatórios de Viagens Oficiais    
   



SMAICS   

A Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais e Comunicação Social torna 
público o resumo do relatório de viagem oficial, em cumprimento a Lei nº 9.593, de 
16 de julho de 2008 e Decreto nº 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme:   
    
I - Nome: Alexandre Kalil   
II - Cargo ocupado pelo agente público: Prefeito  
III - Destino da viagem: Brasília/DF.   
IV- Período da realização da viagem: 02/02/2022 a 03/02/2022.   
V - Objetivos da viagem: Representação do Munícipio.   
VI- Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido. 

VII- Indicação dos benefícios para o Município: alinhamento de políticas municipais 
junto a outros órgãos   

VII- Despesas de Viagem: R$ 1.159,95    

Essa publicação encontra-se disponível no link: https://dom- 
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/9837#state=ed18e50b-1e5c-
475e8685286a8f6cd0a8&session_state=1f35d34f-9da8-4322-9e4e-  
66958f2f4826&code=71806ac2-765e-44a6-bb6b-2bf51235be8a.1f35d34f-9da8- 
4322-9e4e-66958f2f4826.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f    

   

Diário Oficial do Município – 12.02.2022 Administração Indireta   

– Relatórios de Viagens Oficiais   
 

Belotur  
   
A Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A – Belotur torna público o 
resumo/extrato do relatório de viagem oficial, em cumprimento ao disposto no art. 
1º da Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008, conforme dados abaixo:   
    
I - Nome: Eduardo Henrique de Paula Cruvinel – BL: 000881-0.   
II - Cargo ocupado pelo agente público: Gerente de Inovação Turística da Belotur.   
III – Origem/Destino: Belo Horizonte - MG / Rio de Janeiro / RJ.   
IV - Período da viagem: 12/01/2022 a 16/01/2022.   
V - Objetivo: Participar das palestras, conteúdos e atividades realizadas no 

contexto do evento “Rio Innovation Week”. O evento proporcionou aos 
participantes ampliar conhecimentos sobre os impactos da tecnologia na 
transformação dos negócios e da sociedade.   

VI – Cumprimento do objetivo: Cumprido.   
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Aprimoramento de Mão de Obra, 

Representação do Município, Exposição/Participação em Feiras.  VIII. 
Despesas de viagem: R$2.756,64 (Dois mil setecentos e cinquenta e seis reais 
e sessenta e quatro centavos).   

   



Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom- 
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/9957#state=862d2147-5eb5-
4a2d89c546bd0514230b&session_state=1f35d34f-9da8-4322-9e4e-  
66958f2f4826&code=82aeec45-d18a-4ba6-b00e-3ae75dfa2c4a.1f35d34f-9da8-  
4322-9e4e-66958f2f4826.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f    

   

   

     
   

Diário Oficial do Município – 17.02.2022 Administração Indireta 

– Relatórios de Viagens Oficiais 

 

SMOBI   

A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura torna público o resumo dos 
relatórios de viagem oficial, em cumprimento à Lei n.º 9.593, de 16 de julho de 
2008, e ao Decreto Municipal n.º 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme:   
    
I - Nome: Josué Costa Valadão - BM: 113.923-X.   
II - Cargo ocupado pelo agente público: Secretário Municipal de Obras e 

Infraestrutura.   
III - Destino da viagem: Brasília/DF.   
IV - Período de realização da viagem: 08/02/2022 a 08/02/2022.   
V - Objetivo: Discussão de assuntos de interesse do Município; Diligências 

administrativas e fiscais.   
VI-Cumprimento do objetivo: Cumprido.   
VII-Indicação dos benefícios: Busca de recursos técnicos ou financeiros; 
Alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos.   
VIII-Despesa de viagem: R$ 1.801,11 (um mil, oitocentos e um reais e onze 
centavos).   
    
I-Nome: Leandro César Pereira - BM: 116.258-4.   
II-Cargo ocupado pelo agente público: Subsecretário de Planejamento, Gestão e 
Finanças.   
III-Destino da viagem: Brasília/DF.   
IV-Período de realização da viagem: 08/02/2022 a 08/02/2022.   
V-Objetivo: Discussão de assuntos de interesse do Município; Diligências 
administrativas e fiscais.   
VI-Cumprimento do objetivo: Cumprido.   
VII-Indicação dos benefícios: Busca de recursos técnicos ou financeiros; 
Alinhamento de Políticas Municipais junto a outros órgãos.   
VIII-Despesa de viagem: R$ 1.701,11 (um mil, setecentos e um reais e onze 
centavos).   
    



Essa publicação encontra-se disponível no link 
https://domweb.pbh.gov.br/visualizacao/ato/10254#state=08bc9dbe-e812-4d40- 
9ee5a96f465365af&session_state=1f35d34f-9da8-4322-9e4e-  
66958f2f4826&code=42e23a04-a3cb-471a-8094-7acf69eee374.1f35d34f-9da8-  
4322-9e4e-66958f2f4826.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f    

   
Diário Oficial do Município – 24.02.2022 Administração Indireta   

– Relatórios de Viagens Oficiais    

SMPOG   

A Subsecretaria de Gestão Previdenciária e da Saúde do Segurado torna público o 
resumo/extrato do relatório de viagens oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 
1º da Lei Municipal nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto Nº 16.272, de 1º de 
abril de 2016, conforme:   
    
I- Nome do agente público: Gleison Pereira de Souza   
II- Cargo ocupado pelo agente público: Subsecretário de Gestão 

Previdenciária   
III- Destino da viagem: Maceió/ AL   
IV- Período de realização da viagem: 08 e 11/02/2022   
V- Objetivo da viagem: Participação na 72ª Reunião de Ordinária do 

CONAPREV e   
7ª Reunião Ordinária do CNRPPS   
VI- Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido   
VII- Indicação dos benefícios para o município: Alinhamento de políticas 

municipais junto a outros órgãos   
VIII- Despesas de viagem: R$ 3.045,86 (três mil e quarenta e cinco reais e 

oitenta e seis centavos)   
   

Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-  
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/10587#state=814ade7e-cdf6-4ecb-b6bd-  
4a4fbf1f84df&session_state=1f35d34f-9da8-4322-9e4e-  
66958f2f4826&code=878131aa-6e36-4087-9b33-f2ac5394af0a.1f35d34f-9da8-  
4322-9e4e-66958f2f4826.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f    

   
Diário Oficial do Município – 25.02.2022 Administração Direta  – 

Relatórios de Viagens Oficiais    

 

PGM   

A Procuradoria Geral do Município torna público o resumo/extrato do relatório 
público de viagens oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei nº. 9.593, 
de 16 de julho de 2008, conforme:   
    



I – Nome: Paulo Roberto Boss Junior   
II – Cargo ocupado pelo agente público: Assessor III   
III – Destino da viagem: Brasília - DF   
IV – Período da realização da viagem: 15/11/2021 a 17/12/2021   
V – Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra para atendimento à 

PGM   
(Sistema SUPP - Sistema Único de Procuradorias Públicas)   
VI – Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido   
VII – Indicação dos benefícios para o Município: qualificação da mão de obra   
VIII – Despesas de viagem: R$ 11.798,59   
    
I – Nome: Thiago de Freitas Bartels   
II – Cargo ocupado pelo agente público: Analista de Desenvolvimento   
III – Destino da viagem: Brasília - DF   
IV – Período da realização da viagem: 15/11/2021 a 17/12/2021   
V – Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra para atendimento à 

PGM   
(Sistema SUPP - Sistema Único de Procuradorias Públicas)   
VI – Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido   
VII – Indicação dos benefícios para o Município: qualificação da mão de obra   
VIII – Despesas de viagem: R$11.838,55   
    
   

Essa publicação encontra-se disponível no link 
https://domweb.pbh.gov.br/visualizacao/ato/10661#state=104634d3-75df-4b18- 
8a8ae2fc4eb2fffe&session_state=1f35d34f-9da8-4322-9e4e-  
66958f2f4826&code=b92dc9b6-d811-4e19-9b44-4d913b7041c6.1f35d34f-9da8- 
4322-9e4e-66958f2f4826.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f    
   

Diário Oficial do Município – 18.03.2022 Administração Direta   

– Relatórios de Viagens Oficiais    

SMMA  
  

A Gerência Administrativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, torna 
público o resumo/extrato relatório de viagens oficiais, em cumprimento ao disposto 
no art. 1º da lei 9.593, de 16 de julho de 2008, conforme:  
   
I - Nome: Henrique Augusto Mourão  
II - Cargo ocupado pelo agente público: Assessor  
III - Destino da viagem: São Paulo SP  
IV - Período da realização da viagem: 20/12/21 a 22/12/21  
V - Objetivo da viagem: Representação do município; discussão de assuntos de 

interesse do município; participação em grupos de trabalhos; assessoramento / 
acompanhamento de autoridade, Mário de Lacerda Werneck Neto, secretário.  

VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido  
VII - Indicação dos benefícios para o município: Divulgação do Município e de seus 

programas; busca de recursos técnicos ou financeiros; alinhamento de políticas 
municipais junto a outros órgãos.  



VIII VIII – Despesas de viagem: R$ 1.696,24  
  
  
Essa publicação encontra-se disponível no link  
https://domweb.pbh.gov.br/visualizacao/ato/11841#state=a4fe2703-db6a-427a-
9c03- 
1e6480dac8df&session_state=887decc7-1851-4ce6-
9b8eb16ff3aa3dfe&code=12496fa8-a088-43d5-9d8c-0fc015aea667.887decc7-
1851- 
4ce6-9b8e-b16ff3aa3dfe.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f   
  
  

   
A Gerência Administrativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, torna 

público o resumo/extrato relatório de viagens oficiais, em cumprimento ao disposto 
no art. 1º da lei 9.593, de 16 de julho de 2008, conforme:  
   
I - Nome: Mário de Lacerda Werneck Neto  
II - Cargo ocupado pelo agente público: Secretário  
III - Destino da viagem: São Paulo SP  
IV - Período da realização da viagem: 20/12/21 a 22/12/21  
V - Objetivo da viagem: Representação do município; discussão de assuntos de 

interesse do município; participação em grupos de trabalhos.  
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido  
VII - Indicação dos benefícios para o município: Divulgação do Município e de seus 

programas; busca de recursos técnicos ou financeiros; alinhamento de políticas 
municipais junto a outros órgãos. VIII – Despesas de viagem: R$ 1.766,24  

  
Essa publicação encontra-se disponível no link 
https://domweb.pbh.gov.br/visualizacao/ato/11842#state=0258295c-6c9e-416f-
8738- 
092d1d61696c&session_state=887decc7-1851-4ce6-9b8e- 
b16ff3aa3dfe&code=86f06380-408c-469a-889c-fd1598276979.887decc7-1851- 
4ce6-9b8e-b16ff3aa3dfe.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f   
 

Diário Oficial do Município – 01.04.2022 Administração Direta   

– Relatórios de Viagens Oficiais    
 
PGM 

 
A Procuradoria Geral do Município torna público o resumo/extrato do relatório público 
de viagens oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei nº. 9.593, de 16 
de julho de 2008, conforme: 
  
I – Nome: Victor Teixeira de Freitas 
II – Cargo ocupado pelo agente público: Procurador Municipal 
III – Destino da viagem: Brasília - DF 
IV – Período da realização da viagem: 17/03/2022 a 20/03/2022 



V – Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra 
VI – Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido 
VII – Indicação dos benefícios para o Município: qualificação da mão de obra 
VIII – Despesas de viagem: R$ 2.169,51 
  
I – Nome: Júlio César Machado de Medeiros Alves Júnior 
II – Cargo ocupado pelo agente público: Procurador Municipal 
III – Destino da viagem: Brasília - DF 
IV – Período da realização da viagem: 17/03/2022 a 20/03/2022 
V – Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra 
VI – Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido 
VII – Indicação dos benefícios para o Município: qualificação da mão de obra 
VIII – Despesas de viagem: R$ 2.169,51 
  
I – Nome: Marcelo Veiga Franco 
II – Cargo ocupado pelo agente público: Procurador Municipal 
III – Destino da viagem: Brasília - DF 
IV – Período da realização da viagem: 18/03/2022 a 20/03/2022 
V – Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra 
VI – Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido 
VII – Indicação dos benefícios para o Município: qualificação da mão de obra 
VIII – Despesas de viagem: R$ 1.745,51 
  
I – Nome: Samuel Ferreira Ribeiro Silva 
II – Cargo ocupado pelo agente público: Procurador Municipal 
III – Destino da viagem: Brasília - DF 
IV – Período da realização da viagem: 17/03/2022 a 20/03/2022 
V – Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra 
VI – Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido 
VII – Indicação dos benefícios para o Município: qualificação da mão de obra 
VIII – Despesas de viagem: R$ 2.049,51 
  
I – Nome: Caio Costa Perona 
II – Cargo ocupado pelo agente público: Procurador Municipal 
III – Destino da viagem: Brasília - DF 
IV – Período da realização da viagem: 17/03/2022 a 20/03/2022 
V – Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra 
VI – Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido 
VII – Indicação dos benefícios para o Município: qualificação da mão de obra 
VIII – Despesas de viagem: R$ 2.169,51 
  
I – Nome: Guilherme Temponi Dias Godinho 
II – Cargo ocupado pelo agente público: Procurador Municipal 
III – Destino da viagem: Brasília - DF 
IV – Período da realização da viagem: 17/03/2022 a 20/03/2022 
V – Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra 
VI – Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido 
VII – Indicação dos benefícios para o Município: qualificação da mão de obra 
VIII – Despesas de viagem: R$ 2.049,51 
 

 

 



Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/12631#state=0070c49f-2df2-4d7f-9e3a-
a6d967f14a36&session_state=7eb40583-b580-4798-bb24-
bf2a35683bdc&code=642d106f-bc6d-45e5-884a-6fe1b165a36f.7eb40583-b580-
4798-bb24-bf2a35683bdc.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f  
 
Diário Oficial do Município – 01.04.2022 Administração Indireta   

– Relatórios de Viagens Oficiais    

 

BELOTUR 

 
A Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A – Belotur torna 

público o resumo/extrato dos relatórios de viagens oficiais, em cumprimento ao 
disposto no art. 1º da Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008, conforme dados abaixo: 
  
I - Nome: Maria Thereza Saez Acha Magalhães – BL: 000876-4. 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Gerente na Diretoria de Políticas de Turismo 
e Inovação da Belotur. 
III – Origem/Destino: Belo Horizonte - MG / João Pessoa / PB. 
IV - Período da viagem: 17/03/2022 a 20/03/2022. 
V - Objetivo: Participou do “Seminário do Festival Criativo de Verão” em João 
Pessoa. 
VI – Cumprimento do objetivo: Cumprido. 
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação da Mão de obra, 
Divulgação do Município e seus Programas, Alinhamento de Políticas Municipais 
junto a outros Órgãos e Defesas de Interesses do Município. 
VIII. Despesas de viagem: R$1.708,79 (Um mil, setecentos e oito reais e setenta e 
nove centavos). 
  
I - Nome: Daniel Carlos Gomes Neto. 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Convidado “Nenel do baixa Gastronomia”. 
III – Origem/Destino: Belo Horizonte - MG / João Pessoa / PB. 
IV - Período da viagem: 17/03/2022 a 20/03/2022. 
V - Objetivo: Participou como convidado da Belotur no “Seminário do Festival 
Criativo de Verão” em João Pessoa, atuando como palestrante sobre o “Projeto 
Territórios” para alunos de Gastronomia, Nutrição e Marketing da Uni Nassau. 
VI – Cumprimento do objetivo: Cumprido. 
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação do Município e seus 
Programas, Alinhamento de Políticas Municipais junto a outros Órgãos e Defesas 
de Interesses do Município. 
VIII. Despesas de viagem: R$1.508,79 (Um mil, quinhentos e oito reais e setenta e 
nove centavos). 
  
 
Essa publicação encontra-se disponível no link  https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/12610#state=7112d7c7-a4b7-4646-b9ac-
d8100d4fc22a&session_state=7eb40583-b580-4798-bb24-
bf2a35683bdc&code=2ba88daf-e002-4706-8492-14978dc5364f.7eb40583-b580-
4798-bb24-bf2a35683bdc.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f  



Diário Oficial do Município – 02.04.2022 Administração Direta   

– Relatórios de Viagens Oficiais    

SMPOG 

 
A Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão torna 

público o resumo/extrato do relatório de viagens oficiais, em cumprimento ao 
disposto no art. 1º da Lei Municipal nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto 
Nº 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme: 
  
1. Nome do agente público: Fernanda de Siqueira Neves 
2. Cargo ocupado pelo agente público: Subsecretária de Recursos Humanos 
3. Destino da viagem: Brasília 
4. Período de realização da viagem: 22/03/2023 a 24/03/2022 
5. Objetivo da viagem: Apresentação de artigo sobre a experiência exitosa da 
PBH no Projeto de Revisão Funcional dos servidores públicos Municipais. 
(CONSAD) 
6. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido 
7. Indicação dos benefícios para o município: Divulgação do Município e seus 
programas. 
8. Despesas de viagem (Passagem, Hospedagem e Diária e Inscrição do Evento): R$ 
2.658,73 
  
Essa publicação encontra-se disponível no link: https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/12743#state=52c5eb9a-fce8-4984-8360-
33a16efd5e8c&session_state=7eb40583-b580-4798-bb24-
bf2a35683bdc&code=fb82d067-f5f6-4060-92f8-9e63f5a30bad.7eb40583-b580-
4798-bb24-bf2a35683bdc.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f  
 

A Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão torna público 
o resumo/extrato do relatório de viagens oficiais, em cumprimento ao disposto no 
art. 1º da Lei Municipal nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto Nº 16.272, de 1º 
de abril de 2016, conforme: 
  
1. Nome do agente público: Jeovana Lacerda Rodrigues de Medeiros 
2. Cargo ocupado pelo agente público: Diretora Central de Políticas de Gestão 
Estratégica de Pessoas 
3. Destino da viagem: Brasília 
4. Período de realização da viagem: 22/03/2023 a 24/03/2022 
5. Objetivo da viagem: Apresentação de artigo sobre a experiência exitosa da PBH 
no Projeto de Revisão Funcional dos servidores públicos Municipais. (CONSAD) 
6. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido 
7. Indicação dos benefícios para o município: Divulgação do Município e seus 
programas. 
8. Despesas de viagem (Passagem, Hospedagem, Diária e Inscrição do Evento): R$ 
2.658,73 
  
Essa publicação encontra-se disponível no link: https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/12742#state=5a29608f-1d51-494b-9f60-
983eb168c848&session_state=7eb40583-b580-4798-bb24-



bf2a35683bdc&code=4a58de1b-e31b-4e2f-85fb-e11eb508361f.7eb40583-b580-
4798-bb24-bf2a35683bdc.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f  
 
Diário Oficial do Município – 06.04.2022 Administração Direta   

– Relatórios de Viagens Oficiais    
 
SMDE 

 
A Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico – DPGF-DE torna público o resumo/extrato do 
relatório público de viagem oficial, em cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho 
de 2008 e Decreto 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme: 
  
I - Nome: Bernardo Silva Martins Ribeiro 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Diretor 
III - Destino da viagem: São Paulo/SP. 
IV - Período de realização da viagem: 28 de março de 2022. 
V - Objetivos da viagem: Representação e Discussão de assuntos de interesse 
do município. 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido 
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação do município e de 
seus programas, Alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos e 
Defesa de interesse do município. 
VIII - Despesas de viagem: R$ 3.184,36 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link  https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/12931#state=a893e22b-7acb-4f38-8cc3-
d508a763ab15&session_state=7eb40583-b580-4798-bb24-
bf2a35683bdc&code=1d75ad11-6aab-408f-9bc0-ad92d900dab6.7eb40583-
b580-4798-bb24-bf2a35683bdc.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f  
 

Diário Oficial do Município – 07.04.2022 Administração Direta   

– Relatórios de Viagens Oficiais    

SMSP 
 
A Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção torna público o resumo 

do relatório de viagem oficial, em cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de Julho de 
2008 e Decreto nº 16.272, de 1º de Abril de 2016, conforme: 
  
I - Nome: Genilson Ribeiro Zeferino; 
II - Cargo Ocupado pelo Agente Público: Secretário Municipal de Segurança e 
Prevenção; 
III - Destino da Viagem: Florianópolis/SC; 
IV – Período da Realização da Viagem: 08/12/2021 a 10/12/2021; 
V - Objetivo da Viagem: Participar da Jornada Nacional de Segurança Pública e 
Defesa Social; 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido; 



VII - Indicação dos Benefícios para o Município: Divulgação do Município e seus 
programas, compartilhamento e troca de experiências. 
VIII - Despesas de Viagem: R$ 2.537,47. 
  
I - Nome: Genilson Ribeiro Zeferino; 
II - Cargo Ocupado pelo Agente Público: Secretário Municipal de Segurança e 
Prevenção; 
III - Destino da Viagem: Congonhas/MG; 
IV – Período da Realização da Viagem: 24/03/2022 a 24/03/2022; 
V - Objetivo da Viagem: Palestrar sobre os avanços obtidos em sua gestão, bem 
como explicitar as estratégias e o papel das forças municipais de segurança da 
cidade de Belo Horizonte. 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido; 
VII - Indicação dos Benefícios para o Município: Divulgação do Município e seus 
programas. 
VIII - Despesas de Viagem: R$ 120,00. 
  
I - Nome: Pierre Kennedy Vieira; 
II - Cargo Ocupado pelo Agente Público: Guarda Municipal; 
III - Destino da Viagem: Congonhas/MG; 
IV – Período da Realização da Viagem: 24/03/2022 a 24/03/2022; 
V - Objetivo da Viagem: Acompanhar o Secretário Municipal de Segurança e 
Prevenção de Belo Horizonte, convidado para palestrar sobre os avanços 
obtidos em sua gestão, bem como explicitar as estratégias e o papel das forças 
municipais de segurança da cidade de Belo Horizonte. 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido; 
VII - Indicação dos Benefícios para o Município: Divulgação do Município e seus 
programas. 
VIII - Despesas de Viagem: R$ 120,00. 
  
I - Nome: Jair Alves Primo Junior; 
II - Cargo Ocupado pelo Agente Público: Guarda Municipal; 
III - Destino da Viagem: Congonhas/MG; 
IV – Período da Realização da Viagem: 24/03/2022 a 24/03/2022; 
V - Objetivo da Viagem: Conduzir veículo oficial do Secretário Municipal de 
Segurança e Prevenção de Belo Horizonte, convidado para palestrar sobre os 
avanços obtidos em sua gestão, bem como explicitar as estratégias e o papel 
das forças municipais de segurança da cidade de Belo Horizonte. 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido; 
VII - Indicação dos Benefícios para o Município: Divulgação do Município e seus 
programas. 
VIII - Despesas de Viagem: R$ 120,00. 
  
 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/13037#state=ca799742-bd09-4eb0-98d5-
673a2c4a61f0&session_state=7eb40583-b580-4798-bb24-
bf2a35683bdc&code=969735a6-1ee2-44ec-bec2-e3e297bb92a3.7eb40583-b580-
4798-bb24-bf2a35683bdc.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f  



Diário Oficial do Município – 08.04.2022 Administração Direta   

– Relatórios de Viagens Oficiais    

SMMA 
 

A Gerência Administrativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, torna 
público o resumo/extrato relatório de viagens oficiais, em cumprimento ao 
disposto no art. 1º da lei 9.593, de 16 de julho de 2008, conforme: 
  
I - Nome: Liliane Ferreira dos Santos 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Chefe de Gabinete 
III - Destino da viagem: Recife PE 
IV - Período da realização da viagem: 15/032022 a 18/03/2022 
V - Objetivo da viagem: Aprimoramento de mão de obra; representação do 
município; discussão de assuntos de interesse do município; participação em 
grupo de trabalho; assessoramento / acompanhamento de autoridade, Senhor 
Mário Werneck, secretário. 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido 
VII - Indicação dos benefícios para o município: Qualificação da mão de obras; 
divulgação do município e de seus programas; busca de recursos técnicos ou 
financeiros; alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos; defesa de 
interesse do município. 
VIII – Despesas de viagem: R$920,00 
  
I - Nome: Sonia Mara Miranda Knauer 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Assessor 
III - Destino da viagem: Recife PE 
IV - Período da realização da viagem: 15/032022 a 18/03/2022 
V - Objetivo da viagem: Aprimoramento de mão de obra; representação do 
município; discussão de assuntos de interesse do município; participação em 
grupo de trabalho; assessoramento / acompanhamento de autoridade, Senhora 
Liliane Ferreira, chefe de gabinete. 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido 
VII - Indicação dos benefícios para o município: Qualificação da mão de obras; 
divulgação do município e de seus programas; busca de recursos técnicos ou 
financeiros; alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos; defesa de 
interesse do município. 
VIII – Despesas de viagem: R$4.954,81 
  
I - Nome: Pedro Ribeiro de Oliveira Franzoni 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Diretor 
III - Destino da viagem: Recife PE 
IV - Período da realização da viagem: 15/032022 a 18/03/2022 
V - Objetivo da viagem: Aprimoramento de mão de obra; representação do 
município; discussão de assuntos de interesse do município; participação em 
grupo de trabalho; assessoramento / acompanhamento de autoridade, Senhora 
Liliane Ferreira, chefe de gabinete. 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido 
VII - Indicação dos benefícios para o município: Qualificação da mão de obras; 
divulgação do município e de seus programas; busca de recursos técnicos ou 



financeiros; alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos; defesa de 
interesse do município. 
VIII – Despesas de viagem: R$4.954,81 
  
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/13089#state=6902cddc-62ae-41b5-9a0a-
0775b04daf81&session_state=7eb40583-b580-4798-bb24-
bf2a35683bdc&code=32f3cf93-57d8-448e-9c24-cb154a25c5e1.7eb40583-b580-
4798-bb24-bf2a35683bdc.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f  
 

 
Diário Oficial do Município – 19.04.2022 Administração Direta   

– Relatórios de Viagens Oficiais    

SMGO 
A Secretaria Municipal de Governo torna público o resumo do relatório de viagem 
oficial, em cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto nº 
16.272, de 1º de abril de 2016, conforme: 
  
I- Nome: Poliana Costa da Matta Machado 
II - Cargo ocupado pelo agente público: DAM-5 
III - Destino da viagem: João Monlevade 
IV- Período da realização da viagem: 08/04/2022. 
V - Objetivos da viagem: Acompanhamento e assessoramento do Chefe do 
Executivo Municipal. 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido. 
VII - Indicação dos benefícios para o Município: alinhamento de políticas 
municipais junto a outros órgãos. 
VIII- Despesas de Viagem: R$ 150,00 
  
I - Nome: André Magalhães 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Subsecretário de Cerimonial 
III - Destino da viagem: João Monlevade 
IV- Período da realização da viagem: 08/04/2022. 
V - Objetivos da viagem: Acompanhamento e assessoramento do Chefe do 
Executivo Municipal. 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido. 
VII - Indicação dos benefícios para o Município: alinhamento de políticas 
municipais junto a outros órgãos. 
VIII - Despesas de Viagem: R$ 150,00 
  
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/13598#state=86d73d4f-6d16-4222-80e3-
b7178993a1e1&session_state=7eb40583-b580-4798-bb24-
bf2a35683bdc&code=acf9e604-1c28-4586-a478-64ad51a72976.7eb40583-b580-
4798-bb24-bf2a35683bdc.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f  
 
Diário Oficial do Município – 19.04.2022 Administração Indireta   

– Relatórios de Viagens Oficiais    



BHTRANS 

 
A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S.A. – BHTRANS 

torna público o resumo do relatório de viagens oficiais, em cumprimento a Lei nº 
9.593, de 16 de julho de 2008, conforme: 
  
Período: 01 a 31/03/2022 
  
I. Nome do agente público: Gustavo Kummer de Paula 
II. Cargo ocupado pelo agente público: Diretor de Planejamento e Informação 
III. Destino da viagem: Curitiba-PR 
IV. Período da realização da viagem: 23/03 a 25/03/2022 
V. Objetivo da viagem: Representação do município – Exposição/Participação 
em Feiras 
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido 
VII. Indicação dos benefícios para o Município, resultantes da missão oficial: 
Busca de recursos técnicos ou financeiros, defesa do interesse do Município 
VIII. Despesas de viagem: R$ 718,28 (setecentos e dezoito reais e vinte e oito 
centavos) referente a diárias, R$ 2.971,38 (dois mil, novecentos e setenta e um 
reais e trinta e oito centavos) referente a passagens aéreas e R$ 875,70 
(oitocentos e setenta e cinco reais e setenta centavos) referente à hospedagem. 
  

 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/13561#state=121a29a2-abaf-45ff-9117-
78ae5efd490b&session_state=7eb40583-b580-4798-bb24-
bf2a35683bdc&code=9dacdbf7-5520-45b7-957e-343452bc91ff.7eb40583-b580-
4798-bb24-bf2a35683bdc.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f  
 
Diário Oficial do Município – 20.04.2022 Administração Indireta   

– Relatórios de Viagens Oficiais    

 
 

CTGM 
A Controladoria Geral do Município torna público o resumo do relatório de 

viagens oficiais, em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.593, de 16 de julho de 
2008 e Decreto nº 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme: 
  
I - Nome: Leonardo de Araújo Ferraz; 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Controlador-Geral do Município; 
III - Destino da viagem: Natal/RN; 
IV - Período de realização da viagem: 22 de março de 2022 a 24 de março de 
2022; 
V - Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra; Representação do 
Município e Discussão de assuntos de interesse do Município; 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido; 



VII- Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação da mão de obra; 
Divulgação do Município e de seus programas; Busca de recursos técnicos ou 
financeiros e Alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos; 
VIII - Despesas de Viagem: R$ 4.615,18. 
  
I - Nome: Cláudia Costa de Araújo Fusco; 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Controladora-Geral Adjunta do 
Município; 
III - Destino da viagem: Natal/RN; 
IV - Período de realização da viagem: 22 de março de 2022 a 26 de março de 
2022; 
V - Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra e Discussão de 
assuntos de interesse do Município; 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido; 
VII- Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação da mão de obra; 
Divulgação do Município e de seus programas; Busca de recursos técnicos ou 
financeiros e Alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos; 
VIII - Despesas de Viagem: R$ 3.618,00. 
  
I - Nome: Renata Kelly Cardoso de Rezende; 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Diretora; 
III - Destino da viagem: Natal/RN; 
IV - Período de realização da viagem: 22 de março de 2022 a 24 de março de 
2022; 
V - Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra e Discussão de 
assuntos de interesse do Município; 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido; 
VII- Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação da mão de obra; 
Divulgação do Município e de seus programas; Busca de recursos técnicos ou 
financeiros e Alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos; 
VIII - Despesas de Viagem: R$ 2.521,00. 
  
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/13640#state=4e669816-78ca-41d4-8042-
b7f42ff1abb9&session_state=7eb40583-b580-4798-bb24-
bf2a35683bdc&code=710a59d1-25c5-4b29-ad4c-86975dfef41c.7eb40583-b580-
4798-bb24-bf2a35683bdc.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f  
 
Diário Oficial do Município – 26.04.2022 Administração Indireta  

– Relatórios de Viagens Oficiais    

 

PRODABEL   

 Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A 
– Prodabel torna público o resumo do relatório de viagens oficiais, em 
cumprimento ao disposto na Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e no Decreto 
Municipal nº 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme: 
  



I – Nome: Leandro Moreira Garcia 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Presidente 
III - Destino da viagem: Santa Rita do Sapucaí- MG 
IV - Período de realização da viagem: 29/03/2022 a 31/03/2022. 
V - Objetivos da viagem: Discussão de assuntos de interesse do Município e 
participação em grupos de trabalho. 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido 
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação de mão de obra; 
Busca de Recursos Técnicos ou Financeiros e; Defesa do interesse público. 
VIII - Despesas de Viagem: R$1.048,00 (mil e quarenta e oito reais). 
  
I – Nome: Wesley César da Silveira 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Superintendente 
III - Destino da viagem: Santa Rita do Sapucaí- MG 
IV - Período de realização da viagem: 29/03/2022 a 31/03/2022. 
V - Objetivos da viagem: Discussão de assuntos de interesse do Município e 
participação em grupos de trabalho. 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido 
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação de mão de obra; 
Busca de Recursos Técnicos ou Financeiros e; Defesa do interesse público. 
VIII - Despesas de Viagem: R$740,00 (setecentos e quarenta reais). 
  
I – Nome: Dalidson Ribeiro de Araújo 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Gerente 
III - Destino da viagem: Santa Rita do Sapucaí- MG 
IV - Período de realização da viagem: 29/03/2022 a 31/03/2022. 
V - Objetivos da viagem: Discussão de assuntos de interesse do Município e 
participação em grupos de trabalho. 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido 
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação de mão de obra; 
Busca de Recursos Técnicos ou Financeiros e; Defesa do interesse público. 
VIII - Despesas de Viagem: R$1.212,00 (mil duzentos e doze reais) 
  
 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/13851#state=bc22ab6b-0291-49a6-849c-
f70763dcf63d&session_state=7eb40583-b580-4798-bb24-
bf2a35683bdc&code=dacd5dc3-eee7-4450-9da4-a0bd94aaa462.7eb40583-b580-
4798-bb24-bf2a35683bdc.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f  
 
Diário Oficial do Município – 28.04.2022 Administração Direta   

– Relatórios de Viagens Oficiais    
 
PGM 

 

A Procuradoria Geral do Município torna público o resumo/extrato do 
relatório público de viagens oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 1º da 
Lei nº. 9.593, de 16 de julho de 2008, conforme: 



  
I – Nome: Fernando Couto Garcia 
II – Cargo ocupado pelo agente público: Procurador Municipal 
III – Destino da viagem: São Paulo - SP 
IV – Período da realização da viagem: 11/04/2022 a 12/04/2022 
V – Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra 
VI – Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido 
VII – Indicação dos benefícios para o Município: qualificação da mão de obra 
VIII – Despesas de viagem: R$ 814,15 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/13991#state=fdd05503-7b04-4bf0-90d0-
8bd7867f2ff6&session_state=7eb40583-b580-4798-bb24-
bf2a35683bdc&code=169ea18e-eeb5-4af5-8c43-5c0b7422dc56.7eb40583-b580-
4798-bb24-bf2a35683bdc.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f  
 
 
Diário Oficial do Município – 30.04.2022 Administração Direta   

– Relatórios de Viagens Oficiais    

 
 
SMDE 

 
A Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças da Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Econômico – DPGF-DE torna público o resumo/extrato do 
relatório público de viagem oficial, em cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho 
de 2008 e Decreto 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme: 
  
I - Nome: Rosane de Magalhães Lopes Corgosinho 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Analista de Políticas Públicas 
III - Destino da viagem: São Paulo/SP. 
IV - Período de realização da viagem: 15 a 17 de abril de 2022. 
V- Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra e 
Exposição/Participação em feiras. 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido 
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação de mão de obra, 
Busca de recursos técnicos ou financeiros, Alinhamento de políticas municipais 
junto a outros órgãos e outros. 
VIII - Despesas de viagem: R$ 3.101,88. 
  
I - Nome Camilla Vieira de Freitas 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Diretora 
III - Destino da viagem: São Paulo/SP. 
IV - Período de realização da viagem: 15 a 17 de abril de 2022. 
V- Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra, Representação do 
Município e Exposição/Participação em feiras. 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido 



VII - Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação de mão de obra e 
Busca de recursos técnicos ou financeiros. 
VIII - Despesas de viagem: R$ 3.161,88. 
  
I - Nome: Helton Reis de Castro 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Analista de Políticas Públicas 
III - Destino da viagem: São Paulo/SP. 
IV - Período de realização da viagem: 15 a 17 de abril de 2022. 
V- Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra, Representação do 
Município e Exposição/Participação em feiras. 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido 
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação de mão de obra, 
Busca de recursos técnicos ou financeiros, Alinhamento de políticas municipais 
junto a outros órgãos e outros. 
VIII - Despesas de viagem: R$ 3.101,88. 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/14241#state=7881d236-ca88-4036-9ee7-
f249e7301d9d&session_state=7eb40583-b580-4798-bb24-
bf2a35683bdc&code=4fe96f7f-b80b-47b0-9c0b-0a7702ceac48.7eb40583-b580-
4798-bb24-bf2a35683bdc.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f  
 
Diário Oficial do Município – 30.04.2022 Administração Indireta   

– Relatórios de Viagens Oficiais    

 
 

BELOTUR 

 
 
 
A Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A – Belotur torna 

público o resumo/extrato dos relatórios de viagens oficiais, em cumprimento ao 
disposto no art. 1º da Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008, conforme dados 
abaixo: 
  
I – Nome: Gilberto Cesar Carvalho de Castro – BL: 080025-0 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Diretor Presidente. 
III – Origem/Destino: Belo Horizonte - MG / Paraty – Rio de Janeiro 
IV - Período da viagem: 26 a 29 de março de 2022. 
V - Objetivo: Participou do evento Seminário Internacional de Turismo 
Gastronômico em Paraty representando a Belotur e contribuir com o painel: 
“Cidades criativas da gastronomia: possibilidades para o turismo gastronômico 
no Brasil” em razão do título de Belo Horizonte como Cidade Criativa da 
Gastronomia pela UNESCO. 
VI – Cumprimento do objetivo: Cumprido. 



VII - Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação da Mão de obra, 
Divulgação do Município e seus Programas, Alinhamento de Políticas Municipais 
junto a outros Órgãos e Defesas de Interesses do Município. 
VIII - Despesas de viagem: R$3.131,90 (Três mil, cento e trinta e um reais e 
noventa centavos). 
  
I – Nome: Marcos Vinicius Boffa – BL: 080028-0 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Diretor de Políticas de Turismo e 
Inovação. 
III – Origem/Destino: Belo Horizonte - MG / Paraty – Rio de Janeiro 
IV - Período da viagem: 26 a 29 de março de 2022. 
V - Objetivo: Participou do evento Seminário Internacional de Turismo 
Gastronômico em Paraty representando a Belotur e contribuir com o painel: 
“Cidades criativas da gastronomia: possibilidades para o turismo gastronômico 
no Brasil” em razão do título de Belo Horizonte como Cidade Criativa da 
Gastronomia pela UNESCO. 
VI – Cumprimento do objetivo: Cumprido. 
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação da Mão de obra, 
Divulgação do Município e seus Programas, Alinhamento de Políticas Municipais 
junto a outros Órgãos e Defesas de Interesses do Município. 
VIII - Despesas de viagem: R$3.131,90 (Três mil, cento e trinta e um reais e 
noventa centavos). 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link  https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/14847#state=d926d687-0b79-4a26-8d77-
7658a23b4fdc&session_state=2d9002ad-1ffd-4c2d-b896-
6649945a85f9&code=70c41642-839d-49b1-ba39-e9f3e639b2e3.2d9002ad-1ffd-
4c2d-b896-6649945a85f9.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/14202#state=7fce50ad-dec2-4e89-b325-
40936b58de65&session_state=7eb40583-b580-4798-bb24-
bf2a35683bdc&code=e353cce5-86dd-43ec-ba10-a41848d0f5b5.7eb40583-b580-
4798-bb24-bf2a35683bdc.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f  
 
 
Diário Oficial do Município – 10.05.2022 Administração Indireta   

– Relatórios de Viagens Oficiais    

PRODABEL 
 
A Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A 

– Prodabel torna público o resumo do relatório de viagens oficiais, em cumprimento 
ao disposto na Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e no Decreto Municipal nº 16.272, 
de 1º de abril de 2016, conforme: 
  
I – Nome: Thiago Raphael Rangel da Silva 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Assessor 
III - Destino da viagem: Maringá - PR 
IV - Período de realização da viagem: 07/04/2022 a 08/04/2022. 



V - Objetivos da viagem: Representação do Município; Discussão de assuntos de 
interesse do Município e; Participação em grupos de trabalho. 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido 
VII- Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação da mão de obra; 
Divulgação do Município e de seus programas e; Defesa do interesse público. 
VIII - Despesas de Viagem: R$4.740,16 (quatro mil setecentos e quarenta reais e 
dezesseis centavos) 

 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/14782  
 
Diário Oficial do Município – 11.05.2022 Administração Indireta  

– Relatórios de Viagens Oficiais    

BELOTUR 

 
A Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A – Belotur torna 

público o resumo/extrato dos relatórios de viagens oficiais, em cumprimento ao 
disposto no art. 1º da Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008, conforme dados abaixo: 
  
I – Nome: Rosy Alvarenga Monteiro de Souza – BL: 000408-4. 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Técnico de Nível Superior. 
III – Origem/Destino: Belo Horizonte - MG / São Paulo – SP. 
IV - Período da viagem: 04 a 08 de abril de 2022. 
V – Objetivo: Apresentar Belo Horizonte na WTM Latin America 2022 considerando 
que é o principal evento mundial da indústria de Viagens e Turismo da América 
Latina, nos dias 05 a 07 de abril, no Expo Center Norte em São Paulo/SP de forma 
a promover e divulgar o destino “Belo Horizonte Surpreendente”, e o título da Cidade 
Criativa da Gastronomia-UNESCO. A Participação trouxe ganhos importantes para 
a cidade no de retomada da atividade turística, e das feiras presenciais, com o 
aumento da visibilidade de Belo Horizonte no cenário nacional, propiciando 
conhecer as inovações do setor turístico oferecidas pelos destinos, fortalecer a rede 
de relacionamento com as principais agências e operadoras de viagens, objetivando 
negócios futuros. Foram 819 contatos feitos para oportunidades a serem 
trabalhadas oportunamente. 
VI – Cumprimento do objetivo: Cumprido. 
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação do Município e seus 
Programas. 
VIII - Despesas de viagem: R$3.553,72 (Três mil quinhentos e cinquenta e três reais 
e setenta e dois centavos). 
  
I – Nome: Ana Paula Silva de Azevedo – BL: 000717-2. 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Técnico de Nível Superior. 
III – Origem/Destino: Belo Horizonte - MG / São Paulo – SP. 
IV - Período da viagem: 04 a 08 de abril de 2022. 
V – Objetivo: Apresentar Belo Horizonte na WTM Latin America 2022 considerando 
que é o principal evento mundial da indústria de Viagens e Turismo da América 
Latina, nos dias 05 a 07 de abril, no Expo Center Norte em São Paulo/SP de forma 
a promover e divulgar o destino “Belo Horizonte Surpreendente”, e o título da Cidade 



Criativa da Gastronomia-UNESCO. A Participação trouxe ganhos importantes para 
a cidade no de retomada da atividade turística, e das feiras presenciais, com o 
aumento da visibilidade de Belo Horizonte no cenário nacional, propiciando 
conhecer as inovações do setor turístico oferecidas pelos destinos, fortalecer a rede 
de relacionamento com as principais agências e operadoras de viagens, objetivando 
negócios futuros. Foram 819 contatos feitos para oportunidades a serem 
trabalhadas oportunamente. 
VI – Cumprimento do objetivo: Cumprido. 
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação do Município e seus 
Programas. 
VIII - Despesas de viagem: R$3.553,72 (Três mil quinhentos e cinquenta e três reais 
e setenta e dois centavos). 
  

 

 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/14847#state=d926d687-0b79-4a26-8d77-
7658a23b4fdc&session_state=2d9002ad-1ffd-4c2d-b896-
6649945a85f9&code=70c41642-839d-49b1-ba39-e9f3e639b2e3.2d9002ad-1ffd-
4c2d-b896-6649945a85f9.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f  
  

Diário Oficial do Município – 12.05.2022 Administração Indireta  

– Relatórios de Viagens Oficiais    

FPMZB 
 

O Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças da Fundação de Parques 
Municipais e Zoobotânica, em cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei nº 
9.593/2008 e Decreto nº 16.272/2016, que “dispõe sobre viagens de servidores, 
empregados públicos e agentes políticos do Município”, torna público relatório de 
viagem oficial realizada em nome do Município, conforme abaixo: 
  
 
 
I – Nome: Humberto Espírito Santo de Melo, Mat: 000722-5; 
II - Cargo efetivo: Técnico Superior de Serviço Público 
III – Destino: Guarulhos (SP), para participação no III Workshop de Formação de 
Auditores em Bem-Estar para Zoológicos e Aquários. 
IV – Período: 03/05/2022 a 04/05/2022; 
V - Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra e participação em grupos 
de trabalho. 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido. 
VII – Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação da mão de obra, 
divulgação do município e de seus programas, busca de recursos técnicos ou 
financeiros; 
VIII - Despesas de viagem: R$ 2.712,00 (dois mil, setecentos e doze reais). 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/14923#state=1048f297-4d1b-4781-aa2a-



f3c46c47ab0b&session_state=2d9002ad-1ffd-4c2d-b896-
6649945a85f9&code=32009315-89fe-4b38-b827-0832e3592876.2d9002ad-1ffd-
4c2d-b896-6649945a85f9.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f  
 
 

 

 

Diário Oficial do Município – 12.05.2022 Administração Indireta  

– Relatórios de Viagens Oficiais    

BELOTUR 
 

A Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A – Belotur torna 
público o resumo/extrato dos relatórios de viagens oficiais, em cumprimento ao 
disposto no art. 1º da Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008, conforme dados abaixo: 
  
I – Nome: Maria Claudia Leonardo Costa – BL: 080030-0. 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Diretora de Eventos da Belotur. 
III – Origem/Destino: Belo Horizonte - MG / Rio de Janeiro – RJ. 
IV - Período da viagem: 21 a 23 de abril de 2022. 
V – Objetivo: realizar visita técnica para conhecer e entender a dinâmica do 
planejamento, organização, montagem, realização e toda a operação que envolve o 
maior evento de Carnaval de passarela do país, o Desfile de Escolas de Samba do 
Rio de Janeiro. Atividades realizadas no Sambódromo da Marques de Sapucaí: 
acesso as principais áreas do evento (camarotes, arquibancadas, frisas, 
concentração 1 e 2) e dispersão das escolas de samba, bem como fluxo de entrada 
e saída de público em cada área; espaços técnicos: cabine de sonorização; cabine 
de iluminação cênica; posicionamento de carnavalescos em carros alegóricos; área 
exclusiva para o público PcD; posicionamento dos jurados ao longo da passarela; 
cabine de imprensa e transmissão dos desfiles pela Rede Globo; praça de 
alimentação localizadas no evento; palco do samba: área de convivência com shows 
de sambistas do Rio de Janeiro que aconteciam nos intervalos entre os desfiles; 
operação de transporte público para chegada e saída do evento. Além das 
atividades relacionadas ao desfile das Escolas de Samba, foi possível acompanhar 
três blocos de rua, que tiveram as operações de transito, segurança e limpeza 
urbana, realizadas por contingência, uma vez que a Prefeitura do Rio de Janeiro não 
desenvolveu o procedimento de cadastro dos blocos e todo o processo que decorre 
para a realização do carnaval de rua com planejamento. 
VI – Cumprimento do objetivo: Cumprido. 
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação da mão de obra; 
Alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos. 
VIII. Despesas de viagem: R$5.615,25 (Cinco mil seiscentos e quinze reais e vinte 
cinco centavos). 
  
I – Nome: Nathália Coelho Soares Reis – BL: 000927-2. 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Gerente de Produção da Belotur. 
III – Origem/Destino: Belo Horizonte - MG / Rio de Janeiro – RJ. 



IV - Período da viagem: 21 a 23 de abril de 2022. 
V – Objetivo: realizar visita técnica para conhecer e entender a dinâmica do 
planejamento, organização, montagem, realização e toda a operação que envolve o 
maior evento de Carnaval de passarela do país, o Desfile de Escolas de Samba do 
Rio de Janeiro. Atividades realizadas no Sambódromo da Marques de Sapucaí: 
acesso as principais áreas do evento (camarotes, arquibancadas, frisas, 
concentração 1 e 2) e dispersão das escolas de samba, bem como fluxo de entrada 
e saída de público em cada área; espaços técnicos: cabine de sonorização; cabine 
de iluminação cênica; posicionamento de carnavalescos em carros alegóricos; área 
exclusiva para o público PcD; posicionamento dos jurados ao longo da passarela; 
cabine de imprensa e transmissão dos desfiles pela Rede Globo; praça de 
alimentação localizadas no evento; palco do samba: área de convivência com shows 
de sambistas do Rio de Janeiro que aconteciam nos intervalos entre os desfiles; 
operação de transporte público para chegada e saída do evento. Além das 
atividades relacionadas ao desfile das Escolas de Samba, foi possível acompanhar 
três blocos de rua, que tiveram as operações de transito, segurança e limpeza 
urbana, realizadas por contingência, uma vez que a Prefeitura do Rio de Janeiro não 
desenvolveu o procedimento de cadastro dos blocos e todo o processo que decorre 
para a realização do carnaval de rua com planejamento. 
VI – Cumprimento do objetivo: Cumprido. 
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação da mão de obra; 
Alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos. 
VIII. Despesas de viagem: R$5.515,25 (Cinco mil quinhentos e quinze reais e vinte 
cinco centavos). 
  
I – Nome: Guilherme Elias Lourenço – BL: 001072-6. 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Assessor II da Belotur. 
III – Origem/Destino: Belo Horizonte - MG / Rio de Janeiro – RJ. 
IV - Período da viagem: 21 a 23 de abril de 2022. 
V – Objetivo: realizar visita técnica para conhecer e entender a dinâmica do 
planejamento, organização, montagem, realização e toda a operação que envolve o 
maior evento de Carnaval de passarela do país, o Desfile de Escolas de Samba do 
Rio de Janeiro. Atividades realizadas no Sambódromo da Marques de Sapucaí: 
acesso as principais áreas do evento (camarotes, arquibancadas, frisas, 
concentração 1 e 2) e dispersão das escolas de samba, bem como fluxo de entrada 
e saída de público em cada área; espaços técnicos: cabine de sonorização; cabine 
de iluminação cênica; posicionamento de carnavalescos em carros alegóricos; área 
exclusiva para o público PcD; posicionamento dos jurados ao longo da passarela; 
cabine de imprensa e transmissão dos desfiles pela Rede Globo; praça de 
alimentação localizadas no evento; palco do samba: área de convivência com shows 
de sambistas do Rio de Janeiro que aconteciam nos intervalos entre os desfiles; 
operação de transporte público para chegada e saída do evento. Além das 
atividades relacionadas ao desfile das Escolas de Samba, foi possível acompanhar 
três blocos de rua, que tiveram as operações de transito, segurança e limpeza 
urbana, realizadas por contingência, uma vez que a Prefeitura do Rio de Janeiro não 
desenvolveu o procedimento de cadastro dos blocos e todo o processo que decorre 
para a realização do carnaval de rua com planejamento. 
VI – Cumprimento do objetivo: Cumprido. 
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação da mão de obra; 
Alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos. 



VIII. Despesas de viagem: R$5.515,25 (Cinco mil quinhentos e quinze reais e vinte 
cinco centavos). 
  
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/14993  
 
 
Diário Oficial do Município – 17.05.2022 Administração Direta  – 

Relatórios de Viagens Oficiais    

 
SMGO 
 

A Secretaria Municipal de Governo torna público o resumo do relatório de 
viagem oficial, em cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto nº 
16.272, de 1º de abril de 2016, conforme: 
  
I- Nome: Daniel da Cunha Messias Roque 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Chefe de Gabinete do Prefeito 
III - Destino da viagem: Brasília 
IV- Período da realização da viagem: 11/05/2022. 
V - Objetivos da viagem: Representação e discussão de assuntos de interesse do 
Munícipio 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido. 
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Alinhamento de políticas municipais 
junto a outros órgãos. 
VIII - Despesas de Viagem: R$ 2.261,13 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/15244  
 
 
Diário Oficial do Município – 25.05.2022 Administração Indireta  

– Relatórios de Viagens Oficiais    

 
BELOTUR 

 
 

A Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A – Belotur torna 
público os resumos/extratos dos relatórios de viagens oficiais, em cumprimento ao 
disposto no art. 1º da Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008, conforme dados abaixo: 
  
I - Nome: Maria Cláudia Leonardo Costa – BL: 080030-0 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Diretora de Eventos 
III – Origem/Destino: Belo Horizonte - MG / São Paulo - SP 
IV - Período da viagem: 29/04/2022 a 01/05/2022. 



V – Objetivo e descrição da viagem: participação do evento presencial “Encontro de 
Gestores do Carnaval 2022”, realizado na cidade de São Paulo nos dias 29 e 
30/04/2022 e 01/05/2022, conforme convite em anexo. O 1º encontro presencial dos 
gestores, após seu início virtual em 2020, pela Diretoria de Eventos da Belotur, teve 
como objetivo dar sequência na estruturação e formalização da Rede de Gestores 
do Carnaval. Portanto a participação na viagem foi de suma importância e grande 
valia para aprimorar conhecimentos, fortalecer a relação de intercâmbio com os 
gestores públicos de outras capitais e entender o cenário de retomada do evento, 
bem como discutir políticas públicas na realização dos eventos turísticos que a 
Belotur desenvolve. Na data do dia 29/04, foi realizada assinatura do Protocolo de 
Intenções da Rede, inclusive acompanhado pela imprensa local, conforme links: 
https://www.olinda.pe.gov.br/olinda-participa-de-encontro-nacional-da-rede-
cidades-do-carnaval/ 
https://www.instagram.com/p/CdD3WcdM710/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/rede-criada-pela-pbh-para-debater-o-carnaval-
tem-o-primeiro-encontro-presencial. Além das reuniões da Rede, a equipe visitou o 
Sambódromo, no parque Anhembi, acompanhando os desfiles das escolas de 
samba campeãs. Atividades realizadas no Sambódromo: 
- visitas aos seguintes espaços: acesso as principais áreas do evento: camarote 
Spturis, arquibancadas, frisas, área de acessibilidade com cabine de áudio 
descrição para público PcD; QG de imprensa; barracas de alimentação localizadas 
no evento; tendas de posto médico; operação de transporte público para chegada e 
saída do evento e demais espaços de circulação. Outras visitas técnicas foram 
realizadas pela Rede no Centro de Tradições Nordestinas-CTN; na Prefeitura de 
São Paulo; no Teatro Municipal. 
VI – Cumprimento do objetivo: Cumprido. 
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação da mão de obra e 
Alinhamento de Políticas Municipais junto a Outros Órgãos. 
VIII. Despesas de viagem: R$3.320,59 (Três mil, trezentos e vinte reais e cinquenta 
e nove centavos). 
  
I - Nome: Luiza de Aquino Reale – BL: 001071-8 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Gerente de Planejamento e Integração 
III – Origem/Destino: Belo Horizonte - MG / São Paulo - SP 
IV - Período da viagem: 29/04/2022 a 01/05/2022 
V – Objetivo e descrição da viagem: participação do evento presencial “Encontro de 
Gestores do Carnaval 2022”, realizado na cidade de São Paulo nos dias 29 e 
30/04/2022 e 01/05/2022, conforme convite em anexo. O 1º encontro presencial dos 
gestores, após seu início virtual em 2020, pela Diretoria de Eventos da Belotur, teve 
como objetivo dar sequência na estruturação e formalização da Rede de Gestores 
do Carnaval. Portanto a participação na viagem foi de suma importância e grande 
valia para aprimorar conhecimentos, fortalecer a relação de intercâmbio com os 
gestores públicos de outras capitais e entender o cenário de retomada do evento, 
bem como discutir políticas públicas na realização dos eventos turísticos que a 
Belotur desenvolve. Na data do dia 29/04, foi realizada assinatura do Protocolo de 
Intenções da Rede, inclusive acompanhado pela imprensa local, conforme links: 
https://www.olinda.pe.gov.br/olinda-participa-de-encontro-nacional-da-rede-
cidades-do-carnaval/ 
https://www.instagram.com/p/CdD3WcdM710/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/rede-criada-pela-pbh-para-debater-o-carnaval-
tem-o-primeiro-encontro-presencial. Além das reuniões da Rede, a equipe visitou o 



Sambódromo, no parque Anhembi, acompanhando os desfiles das escolas de 
samba campeãs. Atividades realizadas no Sambódromo: 
- visitas aos seguintes espaços: acesso as principais áreas do evento: camarote 
Spturis, arquibancadas, frisas, área de acessibilidade com cabine de áudio 
descrição para público PcD; QG de imprensa; barracas de alimentação localizadas 
no evento; tendas de posto médico; operação de transporte público para chegada e 
saída do evento e demais espaços de circulação. Outras visitas técnicas foram 
realizadas pela Rede no Centro de Tradições Nordestinas-CTN; na Prefeitura de 
São Paulo; no Teatro Municipal. 
VI – Cumprimento do objetivo: Cumprido. 
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação da mão de obra e 
Alinhamento de Políticas Municipais junto a Outros Órgãos. 
VIII. Despesas de viagem: 3.220,59 (Três mil duzentos e vinte reais e cinquenta e 
nove centavos). 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link  
https://dom-web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/15691#state=9d3fde4c-b4ce-46ab-
8dd0-474c9aefece0&session_state=f917028c-6254-487c-b0a6-
e14b78b04508&code=b515c01a-d32d-4f17-a243-160edff0ba7e.f917028c-6254-
487c-b0a6-e14b78b04508.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f  
 
Diário Oficial do Município – 25.05.2022 Administração Direta  – 

Relatórios de Viagens Oficiais    

 
SMGO 

 
A Secretaria Municipal de Governo torna público o resumo do relatório de 

viagem oficial, em cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto nº 
16.272, de 1º de abril de 2016, conforme: 
  
I- Nome: Álvaro Eduardo Goulart 
II - Cargo ocupado pelo agente público:Coordenador da CARE-CS- Coordenadoria 
de Atendimento Regional Centro-Sul 
III - Destino da viagem: Curitiba 
IV- Período da realização da viagem: 18/05/22 A 20/05/22 
V - Objetivos da viagem: Representação e discussão de assuntos de interesse do 
Munícipio 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido. 
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Alinhamento de políticas municipais 
junto a outros órgãos. 
VIII- Despesas de Viagem: R$ 2.329,52 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link  
https://dom-web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/15737#state=bd695f43-68ea-4ab0-
b640-bc0648d4858d&session_state=f917028c-6254-487c-b0a6-
e14b78b04508&code=34b05e4e-dbd5-48f6-82d7-0ba9a8ceafb5.f917028c-6254-
487c-b0a6-e14b78b04508.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f  
 
 



Diário Oficial do Município – 26.05.2022 Administração Direta  – 

Relatórios de Viagens Oficiais    

 
SMC 
 

A Secretaria Municipal de Cultura torna público o resumo/extrato do relatório 
de viagens oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei Municipal nº 9.593, 
de 16 de julho de 2008 e Decreto Nº 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme: 
  
I. Nome do agente público: Gabriel Portela Saliés 
II. Cargo ocupado pelo agente público: Secretário Adjunto 
III. Destino da viagem: São Paulo - SP 
IV. Período de realização da viagem: 10 a 12/05/2022. 
V. Objetivo da viagem: Aprimoramento de mão de obra (Seminários, Cursos, 
Palestras e Congêneres), Representação do Município; Representação do 
Município; Discussão de assuntos de interesse do munícipio. 
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido. 
VII. Indicação dos benefícios para o município, resultantes da missão oficial: Outros. 
VIII. Despesas de viagem: R$4.038,81 
  
I. Nome do agente público: Thaylane Cristina Santos Silva 
II. Cargo ocupado pelo agente público: Assessora 
III. Destino da viagem: São Paulo - SP 
IV. Período de realização da viagem: 10 a 12/05/2022. 
V. Objetivo da viagem: Aprimoramento de mão de obra (Seminários, Cursos, 
Palestras e Congêneres), Representação do Município; Representação do 
Município; Discussão de assuntos de interesse do munícipio. 
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido. 
VII. Indicação dos benefícios para o município, resultantes da missão oficial: Outros. 
VIII. Despesas de viagem: R$3.848,81 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link  
https://dom-web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/15797#state=b2dba0ff-0600-4561-
83a7-64875e0a89f2&session_state=f917028c-6254-487c-b0a6-
e14b78b04508&code=9a270117-5ca8-4ddd-809c-ffef61c9bd7e.f917028c-6254-
487c-b0a6-e14b78b04508.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f  
 
 
Diário Oficial do Município – 28.05.2022 Administração Indireta 

– Relatórios de Viagens Oficiais    

 
BELOTUR 
 
A Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A – Belotur torna público o 
resumo/extrato do relatório de viagem oficial, em cumprimento ao disposto no art. 1º 
da Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008, conforme dados abaixo: 
  
I - Nome: Gilberto Cesar Carvalho de Castro - BL: 080025-0. 



II - Cargo ocupado pelo agente público: Diretor Presidente da Belotur. 
III – Origem/Destino: Belo Horizonte - MG / São Paulo / SP. 
IV - Período da viagem: 04/04/2022 a 05/04/2022. 
V - Objetivo: Participou da feira “WTM Latin America 2022”, que ocorreu no período 
de 05 a 07 de abril de 2022, na Expo Center Norte em São Paulo. Considerando o 
principal evento mundial da indústria de Viagens e Turismo da América Latina, a 
feira contou com 15 mil participantes de turismo, 600 expositores e 50 países. A 
Belotur participou com estande apresentando a gastronomia da cidade. Nas áreas 
de relacionamento do evento: 
- Dialogamos com as principais agências e operadoras de viagens, de forma a 
ampliar o portfólio de vendas da cidade pelo mercado; - Participamos das 
apresentações globais de tendências de mercado e inovação; - Participamos dos 
workshops de forma a capacitar os operadores sobre o destino de Belo Horizonte. 
O tema trabalho como pilar da participação de Belo Horizonte no evento foi a sua 
designação de como Cidade Criativa da Gastronomia pela UNESCO. A 
apresentação institucional aconteceu com material produzido para promoção aos 
diversos públicos de interesse da cidade, de forma a ampliar a visibilidade de Belo 
Horizonte como destino turístico, prospectando assim, o incremento do fluxo de 
turista e o tempo de permanência na cidade e ampliação de receitas para o 
Município. Foram realizados 819 atendimentos presenciais, com coleta de dados 
através de cartões de visita, APP do evento com leitura do QR Code. Dentre eles: 
autoridades de cidades e de outros estados brasileiros e destinos internacionais; 
Agencias e Operadores de turismo; Companhias aéreas; agencias de promoção e 
marketing; influenciadores digitais; acadêmicos de turismo e profissionais do setor. 
VI – Cumprimento do objetivo: Cumprido. 
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação dos Municípios e Seus 
Programas. 
VIII. Despesas de viagem: 1 R$2.912,83 (Dois mil novecentos e doze reais e oitenta 
e três centavos). 
  
I - Nome: Leonardo Bruno Nunes Menezes – BL: 080031-0. 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Diretor de Marketing e Promoção Turística 
da Belotur. 
III – Origem/Destino: Belo Horizonte - MG / São Paulo / SP. 
IV - Período da viagem: 04/04/2022 a 05/04/2022. 
V - Objetivo: Participou da feira “WTM Latin America 2022”, que ocorreu no período 
de 05 a 07 de abril de 2022, na Expo Center Norte em São Paulo. Considerando o 
principal evento mundial da indústria de Viagens e Turismo da América Latina, a 
feira contou com 15 mil participantes de turismo, 600 expositores e 50 países. A 
Belotur participou com estande apresentando a gastronomia da cidade. Nas áreas 
de relacionamento do evento: 
- Dialogamos com as principais agências e operadoras de viagens, de forma a 
ampliar o portfólio de vendas da cidade pelo mercado; - Participamos das 
apresentações globais de tendências de mercado e inovação; - Participamos dos 
workshops de forma a capacitar os operadores sobre o destino de Belo Horizonte. 
O tema trabalho como pilar da participação de Belo Horizonte no evento foi a sua 
designação de como Cidade Criativa da Gastronomia pela UNESCO. A 
apresentação institucional aconteceu com material produzido para promoção aos 
diversos públicos de interesse da cidade, de forma a ampliar a visibilidade de Belo 
Horizonte como destino turístico, prospectando assim, o incremento do fluxo de 
turista e o tempo de permanência na cidade e ampliação de receitas para o 
Município. Foram realizados 819 atendimentos presenciais, com coleta de dados 



através de cartões de visita, APP do evento com leitura do QR Code. Dentre eles: 
autoridades de cidades e de outros estados brasileiros e destinos internacionais; 
Agencias e Operadores de turismo; Companhias aéreas; agencias de promoção e 
marketing; influenciadores digitais; acadêmicos de turismo e profissionais do setor. 
VI – Cumprimento do objetivo: Cumprido. 
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação dos Municípios e Seus 
Programas. 
VIII. Despesas de viagem: R$3.012,83 (Três mil doze reais e oitenta e três 
centavos). 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link  
https://dom-web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/15951  
 
 
Diário Oficial do Município – 02.06.2022 Administração Direta  – 

Relatórios de Viagens Oficiais    

 
SMGO 
 
A Secretaria Municipal de Governo torna público o resumo/extrato do relatório de 
viagens oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei Municipal nº 9.593, 
de 16 de julho de 2008 e Decreto Nº 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme: 
  
I- Nome: Fuad Jorge Noman Filho 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Prefeito 
III - Destino da viagem: São Paulo 
IV- Período da realização da viagem: 26/05/2022 
V - Objetivos da viagem: Representação e discussão de assuntos de interesse do 
Munícipio 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido. 
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Alinhamento de políticas municipais 
junto a outros órgãos. 
VIII- Despesas de Viagem: R$ 2.181,41 
  
I- Nome: Jorge Luíz Schmitt Prym 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Consultor Técnico Especializado 
III - Destino da viagem: São Paulo 
IV- Período da realização da viagem: 26/05/2022 
V - Objetivos da viagem: Representação e discussão de assuntos de interesse do 
Munícipio 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido. 
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Alinhamento de políticas municipais 
junto a outros órgãos. 
VIII- Despesas de Viagem: R$ 2.181,41 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/16302#state=188b9a91-8533-48e3-80bb-
b54e160b9ca7&session_state=582494d1-aed6-4b40-8384-
a1c0ee9d8477&code=1a490023-74be-424a-9bb9-a5aa89cd3458.582494d1-aed6-
4b40-8384-a1c0ee9d8477.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f  



 

Diário Oficial do Município – 03.06.2022 Administração Direta  –

Relatórios de Viagens Oficiais    

 
SMFA 
 
A Secretaria Municipal da Fazenda torna público o resumo/extrato do relatório 
público de viagens oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei 9.593/2008 
e do Decreto 16. 276/2016 conforme: 
  
I - Nome: Eugênio Eustáquio Veloso Fernandes. 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Subsecretário da Receita Municipal 
III - Destino da viagem: Porto Alegre/RS 
IV - Período de realização da viagem: 25/05/2022 a 27/05/2022 
V - Objetivo: Representação do Município; Discussão de assuntos do interesse do 
Município 
VI - Cumprimento do Objetivo: Cumprido 
VII - Indicação dos benefícios: Divulgação do Município e de seus programas; 
Defesa de interesse do Município 
VIII - Despesa de Viagem: R$ 2.854,65 (dois mil, oitocentos e cinquenta e quatro 
reais e sessenta e cinco centavos) 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/16404#state=6e798432-80c3-49ce-b118-
b71bd72d23a6&session_state=9bd3ab39-ac9c-4828-827e-
edddb365acde&code=42ced3bf-5258-4b71-8567-77a695e1ac78.9bd3ab39-ac9c-
4828-827e-edddb365acde.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f  
 
 
Diário Oficial do Município – 04.06.2022 Administração Direta  –

Relatórios de Viagens Oficiais    

 
SMASAC 
 
A Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania – 
SMASAC torna público o resumo dos relatórios de viagens oficiais, em cumprimento 
a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto nº 16.272, de 1º de abril de 2016, 
conforme: 
  
I. Nome: Adilana de Oliveira Rocha Alcântara 
II. Cargo ocupado pelo agente público: Diretora de Assistência Alimentar 
III. Destino da viagem: Rio de Janeiro/RJ 
IV. Período da realização da viagem: 23 a 26 de maio de 2022. 
V. Objetivos da viagem: Discussão de Assuntos de Interesse do Município; Visita 
técnica para conhecer experiência. 
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido. 



VII. Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação de Mão de Obra; 
Divulgação do Município e de seus Programas; outras experiências de 
gestão/automação de processos. 
VIII. Despesas de Viagem: R$ 3.578,00 (três mil quinhentos e setenta e oito reais). 
  
I. Nome: Aline Soleane Carmo Braga 
II. Cargo ocupado pelo agente público: Técnica Superior de Saúde / FCA-1 
III. Destino da viagem: Rio de Janeiro/RJ 
IV. Período da realização da viagem: 23 a 26 de maio de 2022. 
V. Objetivos da viagem: Discussão de Assuntos de Interesse do Município; Visita 
técnica para conhecer experiência. 
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido. 
VII. Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação de Mão de Obra; 
Divulgação do Município e de seus Programas; outras experiências de 
gestão/automação de processos. 
VIII. Despesas de Viagem: R$ 3.669,35 (três mil seiscentos e sessenta e nove reais 
e trinta e cinco centavos). 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/16481#state=1d787b5d-4a6d-46aa-9082-
3347ef9c3802&session_state=8a3c0803-6f54-48ae-802a-
9e12368fd651&code=20061c42-dcf3-4015-8426-5c723c01febe.8a3c0803-6f54-
48ae-802a-9e12368fd651.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f  
 
 
 
SMMA 
 
A Gerência Administrativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, torna público 
o resumo/extrato relatório de viagens oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 
1º da lei 9.593, de 16 de Julho de 2008, conforme: 
  
I - Nome: Humberto Fernando Martins Marques 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Professor 
III - Destino da viagem: Ouro Preto MG 
IV - Período da realização da viagem: 19/05/2022 à 21/05/2022 
V - Objetivo da viagem: Representação do município. 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido 
VII - Indicação dos benefícios para o município: Defesa de interesse do município. 
VIII – Despesas de viagem: R$1.747,80 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/16502#state=c6dde725-bc02-41bb-8f04-
5bf4e0ca2e0b&session_state=8a3c0803-6f54-48ae-802a-
9e12368fd651&code=09bbed16-a1ef-4bb1-b7e2-234f3fd1255a.8a3c0803-6f54-
48ae-802a-9e12368fd651.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f  
 
 
 
 



SMOBI 
 
A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, torna público o resumo de relatório 
de viagem oficial de acordo com a Lei nº 9.593 de 16 de julho de 2008 e o Decreto 
16.272 de 01 de abril de 2016, conforme: 
  
I – Nome – LETÍCIA PINHEIRO RIZERIO CARMO – BM: 125.058-0 
II – Cargo Ocupado pelo agente público: DAM-7 
III – Origem/Destino: Belo Horizonte/MG – Fortaleza/CE 
IV – Período da Viagem: 20/05/2022 a 29/05/2022 
V – Objetivo da Viagem: Representar o Município de Belo Horizonte no treinamento 
sobre aquisições internacionais com o Banco Mundial. 
VI – Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido 
VII – Indicação dos benefícios para o Município: Captação de recursos técnicos e 
financeiros e defesa dos interesses do município. 
VIII – Despesas de Viagem: R$ 3.917,94 (três mil novecentos e dezessete reais e 
noventa e quatro centavos) 
 
A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, torna público o resumo de relatório 
de viagem oficial de acordo com a Lei nº 9.593 de 16 de julho de 2008 e o Decreto 
16.272 de 01 de abril de 2016, conforme: 
  
I – Nome – LETÍCIA PINHEIRO RIZERIO CARMO – BM: 125.058-0 
II – Cargo Ocupado pelo agente público: DAM-7 
III – Origem/Destino: Belo Horizonte/MG – Fortaleza/CE 
IV – Período da Viagem: 20/05/2022 a 29/05/2022 
V – Objetivo da Viagem: Representar o Município de Belo Horizonte no treinamento 
sobre aquisições internacionais com o Banco Mundial. 
VI – Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido 
VII – Indicação dos benefícios para o Município: Captação de recursos técnicos e 
financeiros e defesa dos interesses do município. 
VIII – Despesas de Viagem: R$ 3.917,94 (três mil novecentos e dezessete reais e 
noventa e quatro centavos) 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/16457#state=1e8d3884-62f1-4930-9f55-
046f0994c9e9&session_state=8a3c0803-6f54-48ae-802a-
9e12368fd651&code=6bdb87cf-32dd-4c13-af9b-14803de76846.8a3c0803-6f54-
48ae-802a-9e12368fd651.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f  
 
 

Diário Oficial do Município – 08.06.2022 Administração Direta  –

Relatórios de Viagens Oficiais    

 
SMASAC 
 
A Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania 
– SMASAC torna público o resumo dos relatórios de viagens oficiais, em 



cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto nº 16.272, de 1º 
de abril de 2016, conforme: 
  
I. Nome: Ana Carolina Barcellos Guimarães e Faria 
II. Cargo ocupado pelo agente público: Técnico Superior de Saúde – Nutricionista 
III. Destino da viagem: Rio de Janeiro/RJ 
IV. Período da realização da viagem: 23 a 26 de maio de 2022. 
V. Objetivos da viagem: Discussão de Assuntos de Interesse do Município; Visita 
técnica para conhecer experiência. 
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido. 
VII. Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação de Mão de Obra; 
Divulgação do Município e de seus Programas; outras experiências de 
gestão/automação de processos. 
VIII. Despesas de Viagem: R$ 3.669,35 (três mil seiscentos e sessenta e nove 
reais e trinta e cinco centavos). 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/16647  
 
 
 
Diário Oficial do Município – 08.06.2022 Administração Indireta  

–Relatórios de Viagens Oficiais    

 
SUDECAP 
 
A Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP torna público o 
resumo/extrato do relatório público de viagens oficiais, em cumprimento ao disposto 
no art. 1º da Lei 9.593, de 16 de julho de 2008, conforme: 
  
I - Nome do agente público: Renato de Abreu Fortes 
II - Cargo ocupado: Engenheiro Civil 
III - Destino da viagem: Fortaleza- CE 
IV - Período de realização da viagem: 23/05/2022 a 27/05/2022 
V - Objetivo da viagem: Aprimoramento de mão de obra 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido 
VII - Indicação de benefício para o Município: Qualificação da mão de obra 
VIII - Despesas: Hospedagem (R$ 1.360,80); Passagem Aérea (R$ 1.537,56); 
Traslados e Alimentação (R$ 720,00). 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/16688  



Diário Oficial do Município – 10.06.2022 Administração Indireta  

– Relatórios de Viagens Oficiais  

   

PRODABEL   

 
A Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A – 
Prodabel torna público o resumo do relatório de viagens oficiais, em cumprimento 
ao disposto na Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e no Decreto Municipal nº 16.272, 
de 1º de abril de 2016, conforme: 
  
I – Nome: Leandro Moreira Garcia 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Presidente 
III - Destino da viagem: Talin - Estônia 
IV - Período de realização da viagem: 07/05/2022 a 13/05/2022 
V - Objetivos da viagem: Representação do Município; Discussão de assuntos de 
interesse do Município e; Participação em grupos de trabalho. 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido. 
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação da mão de obra, busca 
de recursos técnicos ou financeiros. 
VIII - Despesas de Viagem: R$ 8.519,38 (oito mil, quinhentos e dezenove reais e 
trinta e oito centavos). 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/16819#state=49ced835-1e40-4796-855f-
ff0a890ca110&session_state=f4c3f495-05d5-47d7-9502-
545346e96a40&code=28004a38-6541-4043-98d1-8926af56e995.f4c3f495-05d5-
47d7-9502-545346e96a40.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f  
 
 
Diário Oficial do Município – 10.06.2022 Administração Direta  – 

Relatórios de Viagens Oficiais  

   

SMSP 

A Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção torna público o resumo do 
relatório de viagem oficial, em cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de Julho de 2008 
e ao Decreto nº 16.272, de 1º de Abril de 2016: 
  
I - Nome: Welbert Carlos de Assis; 
II - Cargo Ocupado pelo Agente Público: Guarda Civil Municipal Classe Distinta I; 
III - Destino da Viagem: Uberlândia, Minas Gerais; 
IV – Período da Realização da Viagem: 20/05/2022 a 21/05/2022; 
V - Objetivo da Viagem: Apoio na representação do Secretário Municipal de 
Segurança e Prevenção, Sr. Genilson Ribeiro Zeferino, em Audiência Pública 
aprovada pelo Poder Legislativo para debater propostas, ações e políticas públicas 
de proteção às religiões de matriz africana, seus praticantes e suas entidades, na 
Câmara Municipal da Cidade; 



VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido; 
VII - Indicação dos Benefícios para o Município: Divulgação do Município e seus 
programas, alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos, 
compartilhamento e troca de experiências. 
VIII - Despesas de Viagem: R$ 395,00. 
  
I - Nome: Pierre Kennedy Vieira; 
II - Cargo Ocupado pelo Agente Público: Guarda Civil Municipal Classe Distinta I; 
III - Destino da Viagem: Uberlândia, Minas Gerais; 
IV – Período da Realização da Viagem: 20/05/2022 a 21/05/2022; 
V - Objetivo da Viagem: Representação do Secretário de Segurança e Prevenção, 
Genilson Ribeiro Zeferino, na Audiência Pública aprovada pelo Poder Legislativo 
para debater propostas, ações e políticas públicas de proteção às religiões de matriz 
africana, seus praticantes e suas entidades, na Câmara Municipal de Uberlândia; 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido; 
VII - Indicação dos Benefícios para o Município: Divulgação do Município e seus 
programas, alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos, 
compartilhamento e troca de experiências. 
VIII - Despesas de Viagem: R$ 395,00. 
  
I - Nome: Genilson Ribeiro Zeferino; 
II - Cargo Ocupado pelo Agente Público: Secretário Municipal de Segurança e 
Prevenção; 
III - Destino da Viagem: Varginha, Minas Gerais; 
IV – Período da Realização da Viagem: 22/05/2022 a 23/05/2022 
V - Objetivo da Viagem: Viagem técnica para conhecimento do projeto de 
cercamento eletrônico, desenvolvido em consórcio entre 3 (três) Municípios 
(Varginha, Três Corações e Alfenas), com o objetivo de conhecer, avaliar e trocar 
experiências acerca do conceito de "Cidades Inteligentes", desenvolvido pela 
Prefeitura de Varginha, em conjunto com os municípios mencionados; 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido; 
VII - Indicação dos Benefícios para o Município: Qualificação de mão de obra, 
divulgação do Município e seus programas, alinhamento de políticas municipais 
junto a outros órgãos, compartilhamento e troca de experiências. 
VIII - Despesas de Viagem: R$ 365,00. 
  
I - Nome: Jair Alves Primo Junior; 
II - Cargo Ocupado pelo Agente Público: Guarda Civil Municipal Classe Distinta II; 
III - Destino da Viagem: Varginha / MG; 
IV – Período da Realização da Viagem: 22/05/2022 a 23/05/2022 
V - Objetivo da Viagem: Acompanhamento do Secretário Municipal de Segurança e 
Prevenção, Genilson Ribeiro Zeferino a Varginha, em uma viagem técnica para 
conhecimento do projeto de cercamento eletrônico, desenvolvido em consórcio 
entre 3 (três) Municípios (Varginha, Três Corações e Alfenas), com o objetivo de 
conhecer, avaliar e trocar experiências acerca do conceito de "Cidades Inteligentes", 
desenvolvido pela Prefeitura de Varginha, em conjunto com os municípios 
mencionados; 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido; 
VII - Indicação dos Benefícios para o Município: Qualificação de mão de obra, 
divulgação do Município e seus programas, alinhamento de políticas municipais 
junto a outros órgãos, compartilhamento e troca de experiências. 
VIII - Despesas de Viagem: R$ 365,00. 



Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/16876#state=de35d870-4244-4605-8312-
2149d724ccff&session_state=f4c3f495-05d5-47d7-9502-
545346e96a40&code=5709f63e-b5db-471b-9fac-9801986299c3.f4c3f495-05d5-
47d7-9502-545346e96a40.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f  
 
 
Diário Oficial do Município – 11.06.2022 Administração Direta  – 

Relatórios de Viagens Oficiais  

   

SMFA 

A Secretaria Municipal da Fazenda torna público o resumo/extrato do relatório 
público de viagens oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei 
9.593/2008 e do Decreto 16. 276/2016 conforme: 
  
I - Nome: Edmar Damasceno Fonseca. 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Auditor Fiscal de Tributos Municipais 
III - Destino da viagem: Porto Alegre/RS 
IV - Período de realização da viagem: 24/05/2022 a 27/05/2022 
V - Objetivo: Representação do Município; Discussão de assuntos do interesse do 
Município; Participação em grupos de trabalho. 
VI - Cumprimento do Objetivo: Cumprido 
VII - Indicação dos benefícios: Alinhamento de políticas municipais junto a outros 
órgãos; Defesa de interesse do Município. 
VIII - Despesa de Viagem: R$ 2.798,70 (dois mil, setecentos e noventa e oito reais 
e setenta centavos) 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/16929#state=05b5f899-d5fb-4fe9-820e-
feff5f44b5c0&session_state=dfcf2e23-d314-4380-8384-
08553f2e9338&code=f50d6c11-6fb9-4854-9a85-9e03e28639e3.dfcf2e23-d314-
4380-8384-08553f2e9338.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f  
 
 
Diário Oficial do Município – 14.06.2022 Administração Indireta  

– Relatórios de Viagens Oficiais  

   

SUDECAP 

A Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP torna público o 
resumo / extrato do relatório público de viagens oficiais, em cumprimento ao disposto 
no art. 1º da Lei 9.593, de 16 de julho de 2008, conforme: 
  
I - Nome do agente público: Renato Chagas Ribeiro de Vasconcellos 
II - Cargo ocupado: Engenheiro Civil 
III - Destino da viagem: Fortaleza- CE 
IV - Período de realização da viagem: 23/05/2022 a 27/05/2022 



V - Objetivo da viagem: Aprimoramento de mão de obra 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido 
VII - Indicação de benefício para o Município: Qualificação da mão de obra 
VIII - Despesas: Hospedagem (R$ 1.360,80); Passagem Aérea (R$ 1.537,56); 
Traslados e Alimentação (R$ 720,00). 
   

Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/17069#state=81192d8f-5fb7-4cbd-9808-
33c720c30091&session_state=966198e4-f250-464a-94c7-
c49e17a35133&code=e45a4eb1-6bbd-411a-9b18-ce76241c2d9c.966198e4-f250-
464a-94c7-c49e17a35133.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f  
 
 
Diário Oficial do Município – 15.06.2022 Administração Direta  – 

Relatórios de Viagens Oficiais  

   

PGM 

A Procuradoria Geral do Município torna público o resumo/extrato do relatório 
público de viagens oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei nº. 9.593, 
de 16 de julho de 2008, conforme: 
  
I – Nome: Fernando Couto Garcia 
II – Cargo ocupado pelo agente público: Procurador Municipal 
III – Destino da viagem: São Paulo - SP 
IV – Período da realização da viagem: 08/06/2022 a 08/06/2022 
V – Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra 
VI – Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido 
VII – Indicação dos benefícios para o Município: qualificação da mão de obra 
VIII – Despesas de viagem: R$ 1.681,17 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/17124  
 
 
Diário Oficial do Município – 16.06.2022 Administração Indireta 

– Relatórios de Viagens Oficiais  

   

PRODABEL 

 
A Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A – 
Prodabel torna público o resumo dos relatórios de viagens oficiais, em cumprimento 
ao disposto na Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e no Decreto Municipal nº 16.272, 
de 1º de abril de 2016, conforme: 
  
I – Nome: Thiago Souza Dutra 



II - Cargo ocupado pelo agente público: Diretor 
III - Destino da viagem: Florianópolis – SC 
IV - Período de realização da viagem: 11/05/2022 a 15/05/2022 
V - Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra (seminários, cursos, 
palestras e congêneres); Representação do município; Discussão de assuntos de 
interesse do município; Participação em grupos de trabalho. 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido. 
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação da mão de obra; 
Divulgação do município e de seus programas; Busca de recursos técnicos ou 
financeiros. 
VIII - Despesas de Viagem: R$ 800,00 (oitocentos reais) 
  
I – Nome: Leonardo Augusto Roscoe da Rocha 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Diretor 
III - Destino da viagem: Florianópolis – SC 
IV - Período de realização da viagem: 11/05/2022 a 15/05/2022 
V - Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra (seminários, cursos, 
palestras e congêneres); Representação do município; Discussão de assuntos de 
interesse do município; Participação em grupos de trabalho. 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido. 
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação da mão de obra; 
Divulgação do município e de seus programas; Busca de recursos técnicos ou 
financeiros. 
VIII - Despesas de Viagem: R$ 800,00 (oitocentos reais). 
  
I – Nome: Ângelo Rizzo Neto 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Analista. 
III - Destino da viagem: São Paulo - SP 
IV - Período de realização da viagem: 16/05/2022 a 19/05/2022 
V - Objetivos da viagem: Apresentação de trabalhos técnicos e científicos. 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido. 
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação do município e de seus 
programas. 
VIII - Despesas de Viagem: R$ 2.275,34 (Dois mil duzentos e setenta e cinco reais 
e trinta e quatro centavos). 
  
I – Nome: Leonardo Augusto Roscoe da Rocha 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Diretor 
III - Destino da viagem: Curitiba - PR 
IV - Período de realização da viagem: 23/03/2022 a 25/03/2022 
V - Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra (seminários, cursos, 
palestras e congêneres); Representação do município; Discussão de assuntos de 
interesse do município. 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido. 
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação da mão de obra; 
Divulgação do município e de seus programas. 
VIII - Despesas de Viagem: R$ 2.041,19 (Dois mil e quarenta e um reais e dezenove 
centavos). 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/17234  
 



 
Diário Oficial do Município – 22.06.2022 Administração Indireta 

– Relatórios de Viagens Oficiais  

   

PRODABEL 

A Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A – 
Prodabel torna público o resumo dos relatórios de viagens oficiais, em cumprimento 
ao disposto na Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e no Decreto Municipal nº 16.272, 
de 1º de abril de 2016, conforme: 
  
I - Nome: Adriano de Souza Ventura 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Assessor 
III - Destino da viagem: Porto de Galinhas - PE 
IV - Período de realização da viagem: 01/06/2022 a 03/06/2022 
V - Objetivos da viagem: Representação do município; Participação em grupo de 
trabalho; Apresentação de trabalhos técnicos e científicos. 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido. 
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação da mão de obra; 
Divulgação do município e de seus programas; defesa de interesse do município. 
VIII - Despesas de Viagem: R$ 488,00 (Quatrocentos e oitenta e oito reais) 
  
I - Nome: Leandro Moreira Garcia 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Presidente 
III - Destino da viagem: Porto de Galinhas - PE 
IV - Período de realização da viagem: 31/05/2022 a 02/06/2022 
V - Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra (seminários, cursos, 
palestras e congêneres); Representação do município; Discussão de assuntos de 
interesse do município. 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido. 
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação da mão de obra; 
Divulgação do município e de seus programas. 
VIII - Despesas de Viagem: R$ 488,00 (Quatrocentos e oitenta e oito reais) 
  
I - Nome: Leonardo de Lima Montenegro Vilarinhos 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Assessor 
III - Destino da viagem: São Paulo - SP 
IV - Período de realização da viagem: 24/05/2022 a 26/05/2022 
V - Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra (seminários, cursos, 
palestras e congêneres); Representação do município; Discussão de assuntos de 
interesse do município; Participação em grupo de trabalho. 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido. 
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação da mão de obra; 
Divulgação do município e de seus programas; Alinhamento de políticas municipais 
junto a outros órgãos. 
VIII - Despesas de Viagem: R$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta reais) 
  
I - Nome: Adriano de Souza Ventura 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Assessor 
III - Destino da viagem: São Paulo - SP 



IV - Período de realização da viagem: 24/05/2022 a 26/05/2022 
V - Objetivos da viagem: Representação do município; Discussão de assuntos de 
interesse do município; Participação em grupo de trabalho; Apresentação de 
trabalhos técnicos e científicos. 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido. 
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação da mão de obra; 
Divulgação do município e de seus programas; defesa de interesse do município. 
VIII - Despesas de Viagem: R$ 1.215,93 (Um mil duzentos e quinze reais e noventa 
e três centavos) 
  
I - Nome: Leandro Moreira Garcia 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Presidente 
III - Destino da viagem: São Paulo - SP 
IV -  Período de realização da viagem: 24/05/2022 a 26/05/2022 
V - Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra (seminários, cursos, 
palestras e congêneres); Representação do município; Discussão de assuntos de 
interesse do município; Participação em grupo de trabalho. 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido. 
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação da mão de obra; 
Divulgação do município e de seus programas; Alinhamento de políticas municipais 
junto a outros órgãos. 
VIII - Despesas de Viagem: R$ 1.739,93 (Um mil setecentos e trinta e nove reais e 
noventa e três centavos) 
  
I - Nome: Adriano de Souza Ventura 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Assessor 
III - Destino da viagem: Santa Bárbara – MG 
IV - Período de realização da viagem: 19/05/2022 a 19/05/2022 
V - Objetivos da viagem: Representação do município; Discussão de assuntos de 
interesse do município; Apresentação de trabalhos técnicos e científicos. 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido. 
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação da mão de obra; 
Divulgação do município e de seus programas; defesa de interesse do município. 
VIII - Despesas de Viagem: R$ 120,00 (Cento e vinte reais) 
  
I - Nome: Leandro Moreira Garcia 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Presidente 
III - Destino da viagem: Santa Bárbara - MG 
IV - Período de realização da viagem: 19/05/2022 a 19/05/2022 
V - Objetivos da viagem: Representação do município; Discussão de assuntos de 
interesse do município; Participação em grupo de trabalho. 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido. 
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação da mão de obra; 
Divulgação do município e de seus programas. 
VIII - Despesas de Viagem: R$ 120,00 (Cento e vinte reais) 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/17400  
 
 



Diário Oficial do Município – 23.06.2022 Administração Direta  –

Relatórios de Viagens Oficiais  

 
SMSP 

 
A Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção torna público o resumo do 
relatório de viagem oficial, em cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 
e ao Decreto nº 16.272, de 1º de abril de 2016: 
  
I – Servidor: Marcelo Martins Santos; 
II – Cargo: Gerente de Voz e Imagem do COP-BH; 
III – Destino: São Paulo, SP; 
IV – Período: 07/06/2022 a 09/06/2022; 
V - Objetivo da Viagem: participar da Feira Internacional de Segurança - EXPOSEC 
2022, a fim de adquirir conhecimento dos últimos lançamentos da indústria de 
segurança eletrônica nacional e internacional, para aprimoramento das ações do 
Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte – COP-BH; 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido; 
VII - Indicação dos Benefícios para o Município: qualificação de mão de obra; 
VIII - Despesas de Viagem: R$ 1.880,01 (um mil, oitocentos e oitenta reais e um 
centavo). 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/17559  
 
 
Diário Oficial do Município – 28.06.2022 Administração Direta  –

Relatórios de Viagens Oficiais  

 
SMC 

 
A Secretaria Municipal de Cultura torna público o resumo/extrato do relatório de 
viagens oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei Municipal nº 9.593, 
de 16 de julho de 2008 e Decreto Nº 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme: 
  
I - Nome do agente público: Graziella de Souza Pereira 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Diretora de Desenvolvimento e Articulação 
Internacional 
III - Destino da viagem: São Paulo - SP 
IV - Período de realização da viagem: 04 a 13/06/2022. 
V - Objetivo da viagem: Representação do Município; Discussão de assuntos de 
interesse do munícipio; Participação em grupos de trabalho. 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido. 
VII - Indicação dos benefícios para o município, resultantes da missão oficial: 
Divulgação do município e de seus programas; Alinhamento de políticas 
municipais junto a outros órgãos; Outros. 
VIII - Despesas de viagem: R$ 2.199,73. 
 



Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/17787#state=69027c1d-9675-4a24-89b3-
fe8c3aad995c&session_state=dd9a8b85-c11c-42bf-a4ec-
088e628d8e71&code=73de3433-8327-4190-a0d7-3002f7f694f9.dd9a8b85-c11c-
42bf-a4ec-088e628d8e71.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f  
 
 
SMDE 
 
A Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico – DPGF-DE torna público o resumo/extrato do relatório 
público de viagem oficial, em cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e 
Decreto 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme: 
  
I - Nome: Cláudio Chaves Beato Filho 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Secretário Municipal. 
III - Destino da viagem: Mérida/México. 
IV - Período de realização da viagem: 05 a 11 de junho de 2022. 
V- Objetivos da viagem: Representação do Município. 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido 
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação do Município e de seus 
programas. Busca de recursos técnicos ou financeiros. 
VIII - Despesas de viagem: R$ 20.656,24 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/17815#state=bc1c5083-587a-4cd2-865e-
9b6dfe536883&session_state=dd9a8b85-c11c-42bf-a4ec-
088e628d8e71&code=19a6c6da-7a05-4867-870a-97dc54f30ca3.dd9a8b85-c11c-
42bf-a4ec-088e628d8e71.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f  
 
 
Diário Oficial do Município – 29.06.2022 Administração Direta  –

Relatórios de Viagens Oficiais  

 
SMASAC 

 
A Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania – 
SMASAC torna público o resumo dos relatórios de viagens oficiais, em cumprimento 
a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto nº 16.272, de 1º de abril de 2016, 
conforme: 
  
I. Nome: Rodrigo Mateus Zacarias Silva 
II. Cargo ocupado pelo agente público: Presidente do CMDCA/BH 
III. Destino da viagem: São Paulo/SP 
IV. Período da realização da viagem: 25 a 26 de maio de 2022. 
V. Objetivos da viagem: Aprimoramento de Mão de Obra (Seminários, Cursos, 
Palestras e Congêneres; Discussão de Assuntos de Interesse do Município. 
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido. 



VII. Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação de Mão de Obra; 
Divulgação do Município e de seus Programas; Busca de Recursos Técnicos ou 
Financeiros; Alinhamento de Políticas Municipais Junto a Outros Órgãos. 
VIII. Despesas de Viagem: R$ 3.376,38 (Três mil trezentos e setenta e seis reais e 
trinta e oitos centavos). 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/17880  
 
 
SMED 
 
A Secretaria Municipal de Educação torna público o resumo/extrato do relatório 
público de viagens oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 1o da Lei nº 9.593, 
de 16 de julho de 2008, conforme: 
  
I. Nome: Hudson de Oliveira BM: 129342-5 
II. Cargo: Diretor DPGI 
III. Destino da viagem: São Paulo/SP 
IV. Período: 31/05/2022 
V. Objetivo da viagem: Aprimoramento de mão de obra, representação e discussão 
de assuntos de interesse do Município. 
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido. 
VII. Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação da mão de obra, busca 
de recursos técnicos ou financeiros e defesa de interesse do Município. 
VIII. Despesas de viagem: R$ 320,00 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/17886  
 
 
Diário Oficial do Município – 07.07.2022 Administração Indireta  

– Relatórios de Viagens Oficiais  

 
PRODABEL 
 
A Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A – 
Prodabel torna público o resumo dos relatórios de viagens oficiais, em cumprimento 
ao disposto na Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e no Decreto Municipal nº 16.272, 
de 1º de abril de 2016, conforme: 
  
I – Nome: Rogerio Eduardo Pacheco 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Analista. 
III - Destino da viagem: São Paulo/SP. 
IV - Período de realização da viagem: 31/05/2022 a 31/05/2022 
V - Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra (seminários, cursos, 
palestras e congêneres). 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido. 
VII- Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação da mão de obra. 



VIII - Despesas de Viagem: R$ 1.034,15 (Mil e trinta e quatro reais e quinze 
centavos). 
  
I – Nome: Weslley César da Silveira 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Superintendente. 
III - Destino da viagem: Porto de Galinhas/PE. 
IV - Período de realização da viagem: 31/05/2022 a 03/06/2022. 
V - Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra (seminários, cursos, 
palestras e congêneres); Representação do município; Discussão de assuntos de 
interesse do município. 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido. 
VII- Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação da mão de obra; 
Divulgação do município e de seus programas. 
VIII - Despesas de Viagem: R$ 584,00 (Quinhentos e oitenta e quatro reais). 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/18438#state=26bda16b-0d02-4b30-9b89-
b922d37e750e&session_state=31089722-b26f-48e3-b270-
b9ddde2d870c&code=839b4346-59f1-4f90-ad33-ce70029ac291.31089722-b26f-
48e3-b270-b9ddde2d870c.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f  
 

 
A Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A – 
Prodabel torna público o resumo dos relatórios de viagens oficiais, em cumprimento 
ao disposto na Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e no Decreto Municipal nº 16.272, 
de 1º de abril de 2016, conforme: 
  
I – Nome: Thiago Raphael Rangel da Silva 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Assessor 
III - Destino da viagem: São Paulo - SP 
IV - Período de realização da viagem: 24/05/2022 a 26/05/2022 
V - Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra (seminários, cursos, 
palestras e congêneres); Representação do município; Discussão de assuntos de 
interesse do município; Participação em grupos de trabalho. 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido 
VII- Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação da mão de obra; 
Divulgação do município e de seus programas; Alinhamento de políticas municipais 
junto a outros órgãos. 
VIII - Despesas de Viagem: 1.739,93 (mil, setecentos e trinta e nove reais e noventa 
e três centavos). 
  
I – Nome: Thiago Raphael Rangel da Silva 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Assessor 
III - Destino da viagem: Porto de Galinhas/PE. 
IV - Período de realização da viagem: 31/05/2022 a 03/06/2022. 
V - Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra (seminários, cursos, 
palestras e congêneres); Representação do município; Discussão de assuntos de 
interesse do município. 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido. 
VII- Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação da mão de obra; 
Divulgação do município e de seus programas. 



VIII - Despesas de Viagem: R$ 584,00 (Quinhentos e oitenta e quatro reais). 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/18439#state=4665c967-1fb7-4db6-b79b-
3459a28821eb&session_state=31089722-b26f-48e3-b270-
b9ddde2d870c&code=a68b57a3-a681-4109-becb-d114177b1cd4.31089722-b26f-
48e3-b270-b9ddde2d870c.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f  
 
 
Diário Oficial do Município – 16.07.2022 Administração Indireta 

– Relatórios de Viagens Oficiais  

 
BHTRANS 
 
A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S.A. – BHTRANS torna 
público o resumo do relatório de viagens oficiais, em cumprimento à Lei nº 9.593 de 
16 de julho de 2008, conforme: 
  
Período: 01 a 30/06/2022 
  
I. Nome do agente público: Jussara Bellavinha 
II. Cargo ocupado pelo agente público: Coordenadora de Projetos Especiais e 
Segurança no Trânsito 
III. Destino da viagem: Brasília-DF 
IV. Período da realização da viagem: 26/06 a 28/06/2022 
V. Objetivo da viagem: Representação do Município e participação em grupos de 
trabalho 
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido 
VII. Indicação dos benefícios para o Município, resultantes da missão oficial: 
Divulgação do Município e de seus programas, alinhamento de políticas municipais 
junto a outros órgãos e defesa de interesse do Município 
VIII. Despesas de viagem: R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) referente a 
diárias, R$ 1.911,07 (hum mil, novecentos e onze reais e sete centavos) referente a 
passagens aéreas e R$ 630,89 (seiscentos e trinta reais e oitenta e nove centavos) 
referente à hospedagem. 
  
I. Nome do agente público: Maria Augusta Gatti de Vasconcelos 
II. Cargo ocupado pelo agente público: Gerente de Educação para a Mobilidade 
III. Destino da viagem: Brasília-DF 
IV. Período da realização da viagem: 26/06 a 28/06/2022 
V. Objetivo da viagem: Representação do Município e participação em grupos de 
trabalho 
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido 
VII. Indicação dos benefícios para o Município, resultantes da missão oficial: 
Divulgação do Município e de seus programas, alinhamento de políticas municipais 
junto a outros órgãos e defesa de interesse do Município 
VIII. Despesas de viagem: R$ 500,00 (quinhentos reais) referente a diárias, R$ 
1.911,07 (hum mil, novecentos e onze reais e sete centavos) referente a passagens 



aéreas e R$ 630,89 (seiscentos e trinta reais e oitenta e nove centavos) referente à 
hospedagem. 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/18983#state=186bbee5-5962-4405-ab44-
39da84f39c44&session_state=82b5faab-c928-4f11-887c-
e7be06027165&code=01013ac1-73a1-4e5f-ac1f-ecde5f453791.82b5faab-c928-
4f11-887c-e7be06027165.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f  
 
 
 
Diário Oficial do Município – 21.07.2022 Administração Direta – 

Relatórios de Viagens Oficiais  

 
CTGM 

 
A Controladoria Geral do Município torna público o resumo do relatório de viagens 
oficiais, em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e 
Decreto nº 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme: 
  
I - Nome: Leonardo de Araújo Ferraz; 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Controlador-Geral do Município; 
III - Destino da viagem: Porto Velho- RO; 
IV - Período de realização da viagem: 29 de junho de 2022 a 02 de julho de 2022; 
V - Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra; Representação do 
Município; Discussão de assuntos de interesse do Município; 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido; 
VII- Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação da mão de obra; 
Divulgação do Município e de seus programas; Busca de recursos técnicos ou 
financeiros e Alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos; 
VIII - Despesas de Viagem: R$ 3.600,37. 
  
I - Nome: Cláudia Costa de Araújo Fusco; 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Controladora-Geral Adjunta do Município; 
III - Destino da viagem: Porto Velho- RO; 
IV - Período de realização da viagem: 29 de junho de 2022 a 01 de julho de 2022; 
V - Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra e Discussão de assuntos 
de interesse do Município; 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido; 
VII- Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação da mão de obra; 
Divulgação do Município e de seus programas; Busca de recursos técnicos ou 
financeiros e Alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos; 
VIII - Despesas de Viagem: R$ 3.308,27. 
  
I - Nome: Cristiana de Lemos Souza Prates; 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Subcontroladora de Auditoria 
III - Destino da viagem: Porto Velho- RO; 
IV - Período de realização da viagem: 29 de junho de 2022 a 02 de julho de 2022; 
V - Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra e Discussão de assuntos 
de interesse do Município; 



VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido; 
VII- Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação da mão de obra; 
Divulgação do Município e de seus programas; Busca de recursos técnicos ou 
financeiros e Alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos; 
VIII - Despesas de Viagem: R$ 3.811,17. 
  
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/19275#state=47631e6c-2722-493e-8461-
18315eb43453&session_state=a7713fdd-7389-4293-81ca-
777d26761bd1&code=b8497fb0-85a7-4e17-910a-98f5cde3b074.a7713fdd-7389-
4293-81ca-777d26761bd1.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f  
  
 
Diário Oficial do Município – 26.07.2022 Administração Direta – 

Relatórios de Viagens Oficiais  

 
SMSA 

 
A Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) torna público o resumo do relatório de 
viagens oficiais, em cumprimento ao disposto na Lei n.º 9.593, de 16 de julho de 
2008, e Decreto n.º 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme: 
  
I. Nome do agente público: Maria Coeli Cerqueira Silva Pereira, BM: 046573-2 
II. Cargo ocupado pelo agente público: Médico(a). 
III. Destino da viagem: Fortaleza e Recife. 
IV. Período de realização da viagem: 30 de março a 01 de abril de 2022. 
V. Objetivos e descrição das atividades: Conhecer o processo de implantação do 
Serviço de Verificação de Óbito (SVO), para subsidiar a implantação em Belo 
Horizonte. 
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido. 
VII. Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação de mão obra. 
VIII. Despesas de viagem: R$ 5.295,00. 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/19575#state=f995668a-14a7-4123-b409-
e162b9cf8642&session_state=9d023e62-56f0-4212-ade1-
4c4be22237ad&code=073507ce-f364-4dd2-aefd-1c0ac4e30051.9d023e62-56f0-
4212-ade1-4c4be22237ad.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f  
 
 
Diário Oficial do Município – 28.07.2022 Administração Direta – 

Relatórios de Viagens Oficiais  

 
SMC 
 



A Secretaria Municipal de Cultura torna público o resumo/extrato do relatório de 
viagens oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei Municipal nº 9.593, 
de 16 de julho de 2008 e Decreto Nº 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme: 
  
I. Nome do agente público: Gabriel Portela Saliés 
II. Cargo ocupado pelo agente público: Secretário Adjunto 
III. Destino da viagem: São Paulo - SP 
IV. Período de realização da viagem: 18 a 21/07/2022. 
V. Objetivo da viagem: Representação do Município; Discussão de assuntos de 
interesse do Munícipio. 
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido. 
VII. Indicação dos benefícios para o município, resultantes da missão oficial: Busca 
de recursos técnicos ou financeiros; Alinhamento de políticas municipais junto a 
outros órgãos. 
VIII. Despesas de viagem: R$2.045,09 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/19724#state=b3f8fc93-6cf4-4c8a-85f8-
99e59f83da94&session_state=5a5c7a9a-182b-4fb6-ae06-
985cb41e2947&code=acbab6c4-911b-4c17-9dcd-46d23ed95834.5a5c7a9a-182b-
4fb6-ae06-985cb41e2947.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f  
 
 
Diário Oficial do Município – 28.07.2022 Administração Indireta 

– Relatórios de Viagens Oficiais  

 
 
BELOTUR 
 
A Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A – Belotur torna público o 
resumo/extrato dos relatórios de viagens oficiais, em cumprimento ao disposto no 
art. 1º da Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008, conforme dados abaixo: 
  
I - Nome: Maria Thereza Saez Acha Magalhães - BL: 000876 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Gerente de Estudos e Pesquisa da Belotur. 
III – Origem/Destino: Belo Horizonte / Natal. 
IV - Período da viagem: 05/07/2022 a 09/07/2022. 
V – Objetivo e descrição da viagem: Participou do “VI Encontro da Rede Brasileira 
de Observatórios de Turismo RBOT”, por meio de palestras, apresentação da 
experiência de aplicação de pesquisa nacional e resultados alcançados (223 
atrativos e mais de 4mil respostas), participação de Grupos de trabalho da RBOT de 
Metodologia e aplicação de Pesquisa, Captação de recursos e de Governança de 
Observatórios de Turismo. (A RBOT integra mais de 60 Observatórios de Turismo 
de diferentes representatividades como Estaduais, Municipais, Universidades e de 
representantes da iniciativa privada. Além de Representantes do MTUR e RIMT). 
VI – Cumprimento do objetivo: Cumprido. 
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação da Mão de obra e 
Divulgação do Município e de seus Programas. 
VIII - Despesas de viagem: 3.563,97 (três mil quinhentos e sessenta e três reais e 
noventa e sete centavos). 



  
I - Nome: Jonas da Silva Henrique - BL: 001079-3 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Assessor da Belotur. 
III – Origem/Destino: Belo Horizonte / Natal. 
IV - Período da viagem: 05/07/2022 a 09/07/2022. 
V – Objetivo e descrição da viagem: Participou do “VI Encontro da Rede Brasileira 
de Observatórios de Turismo RBOT”, por meio de palestras, e participação de 
Grupos de trabalho da RBOT de Metodologia e aplicação de Pesquisa, Captação de 
recursos e de Governança de Observatórios de Turismo. 
VI – Cumprimento do objetivo: Cumprido. 
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação da Mão de obra e 
Divulgação do Município e de seus Programas. 
VIII - Despesas de viagem: 3.473,97 (três mil quatrocentos e setenta e três reais e 
noventa e sete centavos). 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/19698#state=fdd90e0f-28ac-48f9-9818-
5f5fb0f6aacd&session_state=5a5c7a9a-182b-4fb6-ae06-
985cb41e2947&code=083968b2-1373-4362-bf37-e2cd25c779af.5a5c7a9a-182b-
4fb6-ae06-985cb41e2947.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f  
 
 
Diário Oficial do Município – 03.08.2022 Administração Direta – 

Relatórios de Viagens Oficiais  

 
SMDE 
 
A Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico – DPGF-DE torna público o resumo/extrato do relatório 
público de viagem oficial, em cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e 
Decreto 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme: 
  
I - Nome: Cristiane Amaral Serpa 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Secretária Adjunta 
III - Destino da viagem: Santos/SP. 
IV - Período de realização da viagem: 18 a 22 de julho de 2022. 
V- Objetivos da viagem: Representação do município. 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido 
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação do município e de seus 
programas. 
VIII - Despesas de viagem: R$ 4.033,11. 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/20060  
 



 

Diário Oficial do Município – 04.08.2022 Administração Indireta 

– Relatórios de Viagens Oficiais  

 
 
BELOTUR 
 
A Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A – Belotur torna público o 
resumo/extrato dos relatórios de viagens oficiais, em cumprimento ao disposto no 
art. 1º da Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008, conforme dados abaixo: 
  
I - Nome: Bruno Pueyo Magalhães - BL: 000951-5 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Assessor I da Gerência de Promoção 
Turística da Belotur. 
III – Origem/Destino: Belo Horizonte / Santos. 
IV - Período da viagem: 17/07/2022 a 23/07/2022. 
V – Objetivo e descrição da viagem: Participou da “Expo Brazilian Creative Cities” 
representando a Belotur na promoção e divulgação do destino turístico de Belo 
Horizonte. Uma importante iniciativa da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) para promover a economia criativa 
formando uma rede de cidades integradas em prol do desenvolvimento da 
criatividade. Atuando na promoção do destino de Belo Horizonte, através da 
divulgação de materiais promocionais, bem como o atendimento no estande aos 
diversos públicos do evento, incluindo jornalistas, gestores públicos, privados entre 
outros. 
VI – Cumprimento do objetivo: Cumprido. 
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação do Município e de seus 
Programas. 
VIII - Despesas de viagem: 5.961,92 (cinco mil novecentos e sessenta e um reais e 
noventa e dois centavos). 
  
I - Nome: Débora Giordana Vieira - BL: 000954-X 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Assessor I da Gerência de Promoção 
Turística da Belotur. 
III – Origem/Destino: Belo Horizonte / Santos. 
IV - Período da viagem: 17/07/2022 a 23/07/2022. 
V – Objetivo e descrição da viagem: Participou da “Expo Brazilian Creative Cities” 
representando a Belotur na promoção e divulgação do destino turístico de Belo 
Horizonte. Uma importante iniciativa da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) para promover a economia criativa 
formando uma rede de cidades integradas em prol do desenvolvimento da 
criatividade. Atuando na promoção do destino de Belo Horizonte, através da 
divulgação de materiais promocionais, bem como o atendimento no estande aos 
diversos públicos do evento, incluindo jornalistas, gestores públicos, privados entre 
outros. 
VI – Cumprimento do objetivo: Cumprido. 
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação do Município e de seus 
Programas. 



VIII - Despesas de viagem: 6.254,64 (Seis mil duzentos e cinquenta e quatro reais 
e sessenta e quatro centavos). 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/20112#state=d088153c-d5a3-426d-8168-
f8d8a34cbf5d&session_state=8c64bbe2-f759-4d29-aac2-
033d999344ce&code=08cc2de4-73d8-4419-9a89-652afb3c2bcb.8c64bbe2-f759-
4d29-aac2-033d999344ce.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f  
 
 

Diário Oficial do Município – 05.08.2022 Administração Indireta 

– Relatórios de Viagens Oficiais  

 
 
BELOTUR 
 
A Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A – Belotur torna público o 
resumo/extrato dos relatórios de viagens oficiais, em cumprimento ao disposto no 
art. 1º da Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008, conforme dados abaixo: 
  
I - Nome: Gilberto Cesar Carvalho de Castro – BL: 80025-0 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Diretor Presidente 
III – Origem/Destino: Belo Horizonte - MG / Santos – SP. 
IV - Período da viagem: 18/07/2022 a 22/07/2022. 
V – Objetivo e descrição da viagem: Participou da XIV Conferência Anual da Rede 
de Cidades Criativas da UNESCO em Santos representando Belo Horizonte como 
Cidade Criativa da Gastronomia no encontro anual, como um dos requisitos exigidos 
pela UNESCO e da Reunião da Rede de Cidades Criativas Brasileiras da UNESCO. 
Também participou da agenda de sessões temáticas transversais em busca de um 
trabalho e proposição para as prioridades da UNESCO, onde as cidades membros 
designadas em 2021 também foram introduzidas em uma sessão de integração e 
buscar estabelecer uma interação e integração com os pontos focais, 
representantes das cidades membros da rede, para uma troca de experiências e 
construção de parcerias e relações institucionais em prol do desenvolvimento do 
turismo gastronômico. 
VI – Cumprimento do objetivo: Cumprido. 
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação de mão de obra; 
Divulgação do município e de seus programas; Alinhamento de políticas municipais 
junto a outros órgãos; Defesa de interesse do município. 
VIII - Despesas de viagem: R$5.897,95 (cinco mil, oitocentos e noventa e sete reais 
e noventa e cinco centavos). 
  
I - Nome: Marcos Vinicius Boffa – BL: 080028-0 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Diretor de Políticas de Turismo e Inovação 
III – Origem/Destino: Belo Horizonte – MG / Santos – SP. 
IV - Período da viagem: 15/07/2022 a 24/07/2022. 
V – Objetivo e descrição da viagem: Participou da XIV Conferência Anual da Rede 
de Cidades Criativas da UNESCO em Santos representando Belo Horizonte como 
Cidade Criativa da Gastronomia no encontro anual, como um dos requisitos exigidos 
pela UNESCO e da Reunião da Rede de Cidades Criativas Brasileiras da UNESCO. 



Também participou da agenda de sessões temáticas transversais em busca de um 
trabalho e proposição para as prioridades da UNESCO, onde as cidades membros 
designadas em 2021 também foram introduzidas em uma sessão de integração e 
buscar estabelecer uma interação e integração com os pontos focais, 
representantes das cidades membros da rede, para uma troca de experiências e 
construção de parcerias e relações institucionais em prol do desenvolvimento do 
turismo gastronômico. 
VI – Cumprimento do objetivo: Cumprido. 
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação de mão de obra; 
Divulgação do município e de seus programas; Alinhamento de políticas municipais 
junto a outros órgãos; Defesa de interesse do município. 
VIII - Despesas de viagem: R$4.746,05 (Quanto mil, setecentos e quarenta e seis 
reais e cinco centavos). 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/20194#state=91c1ab93-7a2a-4f2c-9541-
35a3369578c0&session_state=10efb33f-ea36-45b3-a709-
ff33ffe8d8fc&code=5d3b771b-46cd-450a-87e4-06faf1a546b5.10efb33f-ea36-45b3-
a709-ff33ffe8d8fc.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f  
 
 
Diário Oficial do Município – 11.08.2022 Administração Direta – 

Relatórios de Viagens Oficiais  

 
 
SMED 

 
A Secretaria Municipal de Educação torna público o resumo/extrato do relatório 
público de viagens oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei nº 9.593, 
de 16 de julho de 2008, conforme: 
  
I. Nome: Vânia Gomes Michel Machado - BM: 34235-5 
II. Cargo: Coordenador de Projetos 
III. Destino da viagem: São Paulo / SP 
IV. Período: 06 a 10/06/2022 
V. Objetivo da viagem: Aprimoramento de mão de obra e representação do 
Município 
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido. 
VII. Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação do Município; diálogo 
sobre o resultado de pesquisa realizada em BH. 
VIII. Despesas de viagem: R$ 560,00 
  
I. Nome: Marcos Evangelista Alves - BM: 114285-0 
II. Cargo: Secretário Municipal Adjunto de Educação 
III. Destino da viagem: São Paulo / SP 
IV. Período: 09 a 10/06/2022 
V. Objetivo da viagem: Aprimoramento de mão de obra e representação do 
Município 
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido. 



VII. Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação do Município; diálogo 
sobre o resultado de pesquisa realizada em BH. 
VIII. Despesas de viagem: R$ 560,00 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/20553#state=faea4222-65ca-4891-945a-
f2489735b594&session_state=199aa79c-f40b-45c7-acb5-
d1525a0aeaa0&code=8ae9b1f1-c258-45a8-9771-b0b92cff751e.199aa79c-f40b-
45c7-acb5-d1525a0aeaa0.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f  
 
 
Diário Oficial do Município – 13.08.2022 Administração Direta – 

Relatórios de Viagens Oficiais  

 
SMPOG 
 
A Subsecretaria de Gestão Previdenciária e da Saúde do Segurado torna público o 
resumo/extrato do relatório de viagens oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 
1º da Lei Municipal nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto Nº 16.272, de 1º de 
abril de 2016, conforme: 
  
I. Nome do agente público: Gleison Pereira de Souza 
II. Cargo ocupado pelo agente público: Subsecretário de Gestão Previdenciária e da 
Saúde do Segurado 
III. Destino da viagem: São Luis/MA 
IV. Período de realização da viagem: 11 a 13/07/2022 
V. Objetivo da viagem: Participação no 1º Seminário de Investimentos e Gestão 
Pública da ANEPREM e 1º Encontro Estadual de Previdências Públicas da 
AMAPREV 
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido 
VII. Indicação dos benefícios para o município: Alinhamento de políticas municipais 
junto a outros órgãos 
VIII. Despesas de viagem: R$ 3.485,45 (três mil quatrocentos e oitenta e cinco reais 
e quarenta e cinco centavos) 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/20750#state=ee581a30-8667-4c9b-889b-
7bc219d22d68&session_state=199aa79c-f40b-45c7-acb5-
d1525a0aeaa0&code=908c211a-1c57-4d6c-a77c-b15a030a31ff.199aa79c-f40b-
45c7-acb5-d1525a0aeaa0.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f  
 
 
Diário Oficial do Município – 18.08.2022 Administração Direta – 

Relatórios de Viagens Oficiais  

 
SMDE 

 



A Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico – DPGF-DE torna público o resumo/extrato do relatório 
público de viagem oficial, em cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e 
Decreto 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme: 
  
I - Nome: Bernardo Silva Martins Ribeiro 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Diretor 
III - Destino da viagem: Bogotá/Colômbia 
IV - Período de realização da viagem: 11 a 15 de julho de 2022. 
V - Objetivos da viagem: Representação do município, discussão de assuntos de 
interesse do Município e participação em grupos de trabalho. 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido 
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação do Município e de seus 
programas e alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos. 
VIII - Despesas de viagem: R$ 11.420,27. 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/20900  
 
 
SMSP 
 
A Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção torna público o resumo do 
relatório de viagem oficial, em cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 
e ao Decreto nº 16.272, de 1º de abril de 2016: 
  
I - Nome: José Roberto dos Santos Gonçalves de Meira; 
II - Cargo Ocupado pelo Agente Público: Subinspetor da Guarda Civil Municipal de 
Belo Horizonte; 
III - Destino da Viagem: Natal, Rio Grande do Norte; 
IV – Período da Realização da Viagem: 13/07/2022 a 16/07/2022; 
V - Objetivo da Viagem: Representação institucional da Guarda Civil Municipal de 
Belo Horizonte no XXX Seminário das Guardas Civis Municipais do Brasil; 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido; 
VII - Indicação dos Benefícios para o Município: Qualificação de mão de obra; 
VIII - Despesas de Viagem: R$ 2.144,47. 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/20927  
 
 
Diário Oficial do Município – 19.08.2022 Administração Direta – 

Relatórios de Viagens Oficiais  

 
SMPOG 

 
A Subsecretaria de Gestão Previdenciária e da Saúde do Segurado torna público o 
resumo/extrato do relatório de viagens oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 



1º da Lei Municipal nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto Nº 16.272, de 1º de 
abril de 2016, conforme: 
  
I. Nome do agente público: Gleison Pereira de Souza 
II. Cargo ocupado pelo agente público: Subsecretário de Gestão Previdenciária e da 
Saúde do Segurado 
III. Destino da viagem: Curitiba/PR 
IV. Período de realização da viagem: 09 a 12/08/2022 
V. Objetivo da viagem: Participação na 9ª Reunião Ordinária do CNRPPS e 73ª 
Reunião Ordinária do CONAPREV 
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido 
VII. Indicação dos benefícios para o município: Alinhamento de políticas municipais 
junto a outros órgãos 
VIII. Despesas de viagem: R$ 1.760,67 (um mil setecentos e sessenta reais e 
sessenta e sete centavos) 
  
I. Nome do agente público: Suely de Campos 
II. Cargo ocupado pelo agente público: Gerente de Suporte à Gestão do Regime de 
Previdência Complementar 
III. Destino da viagem: Curitiba/PR 
IV. Período de realização da viagem: 10 a 12/08/2022 
V. Objetivo da viagem: Participação na 73ª Reunião Ordinária CONAPREV 
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido 
VII. Indicação dos benefícios para o município: Alinhamento de políticas municipais 
junto a outros órgãos 
VIII. Despesas de viagem: R$ 2.209,24 (dois mil duzentos e nove reais e vinte e 
quatro centavos) 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/20999#state=9c535230-1a05-440d-949d-
be9f92a82848&session_state=10981160-13c7-46d1-a575-
0e3eb7a788ab&code=754d3c53-ae3a-4248-bb70-9f04090cbb4e.10981160-13c7-
46d1-a575-0e3eb7a788ab.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f  
 
 
Diário Oficial do Município – 20.08.2022 Administração Direta – 

Relatórios de Viagens Oficiais  

 
SMMA 

 
A Gerência Administrativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, torna público 
o resumo/extrato relatório de viagens oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 
1º da lei 9.593, de 16 de julho de 2008, conforme: 
  
I - Nome: Sônia Mara Miranda Knauer 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Engenheiro 
III - Destino da viagem: Londres/Inglaterra 
IV - Período da realização da viagem: 17/07/2022 à 22/07/2022 



V - Objetivo da viagem: Representação do município; discussão de assuntos de 
interesse do município; participação em grupo de trabalho. 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido 
VII - Indicação dos benefícios para o município: Qualificação da mão de obras; 
divulgação do município e de seus programas; busca de recursos técnicos ou 
financeiros. 
VIII – Despesas de viagem: R$4.201,50 
  
I - Nome: Vinicius Rafael Neris Santos 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Convidado 
III - Destino da viagem: Belo Horizonte MG 
IV - Período da realização da viagem: 01/08/2022 à 05/08/2022 
V - Objetivo da viagem: Discussão de assuntos de interesse do município; 
participação em grupo de trabalho. 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido 
VII - Indicação dos benefícios para o município: Defesa de interesse do município. 
VIII – Despesas de viagem: R$2.069,48 
  
I - Nome: Marcelo Martinatti 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Convidado 
III - Destino da viagem: Belo Horizonte MG 
IV - Período da realização da viagem: 01/08/2022 à 05/08/2022 
V - Objetivo da viagem: Discussão de assuntos de interesse do município; 
participação em grupo de trabalho. 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido 
VII - Indicação dos benefícios para o município: Defesa de interesse do município. 
VIII – Despesas de viagem: R$1.894,68 
  
I - Nome: Marcelo Farias Caetano 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Convidado 
III - Destino da viagem: Belo Horizonte MG 
IV - Período da realização da viagem: 01/08/2022 à 05/08/2022 
V - Objetivo da viagem: Discussão de assuntos de interesse do município; 
participação em grupo de trabalho. 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido 
VII - Indicação dos benefícios para o município: Defesa de interesse do município. 
VIII – Despesas de viagem: R$1.894,68 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/21092#state=20c2b712-80cc-4aa4-997d-
2c31b11c26e8&session_state=87149f5e-deac-4767-9d9e-
e846bbf33aa7&code=1eb5082a-313d-4c4f-92bf-c81c7d651eec.87149f5e-deac-
4767-9d9e-e846bbf33aa7.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f  
 
 
SMPU 
 
O Secretário Municipal de Política Urbana torna público o resumo/extrato do 
Relatório Público de Viagens Oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei 
nº 9.593, de 16 de julho de 2008, conforme, a seguir: 
  



I. Nome: André Soares Dantas – SM 00137517 
II. Cargo: Superintendente SUMOB 
III. Destino da viagem: São Paulo/SP. 
IV. Período: 09/08/2022 a 10/08/2022 
V. Objetivo da viagem: Aprimoramento de mão de obra 
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido. 
VII. Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação de mão de obra 
VIII. Despesas de viagem: Passagens: R$435,16 (quatrocentos e trinta e cinco reais 
e dezesseis centavos) diárias: R$440,00 (quatrocentos e quarenta reais) 
  
I. Nome: Liliana Delgado Hermont – BT 000614 
II. Cargo: Diretora de Transporte Público - DTP/BHTRANS 
III. Destino da viagem: São Paulo/SP. 
IV. Período: 09/08/2022 a 10/08/2022 
V. Objetivo da viagem: Aprimoramento de mão de obra 
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido. 
VII. Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação de mão de obra 
VIII. Despesas de viagem: Passagens R$435,16 (quatrocentos e trinta e cinco reais 
e dezesseis centavos) 
  
I. Nome: Bernadete dos Santos Salomão 
II. Cargo: Gerente de Fiscalização de Atividades Especiais 
III. Destino da viagem: São Paulo/SP. 
IV. Período: 11/08/2022 a 12/08/2022 
V. Objetivo da viagem: Outros: retirada de aparelhos medidores sonoros 
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido. 
VII. Indicação dos benefícios para o Município: outros 
VIII. Despesas de viagem: Passagens - R$413,76 (quatrocentos e treze reais e 
setenta e seis centavos) diárias R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/21113#state=963feef3-688f-496d-8eb9-
406c799bc2e6&session_state=87149f5e-deac-4767-9d9e-
e846bbf33aa7&code=5a547176-606e-4659-be4b-4b4126417587.87149f5e-deac-
4767-9d9e-e846bbf33aa7.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f  
 
 
Diário Oficial do Município – 23.08.2022 Administração Direta – 

Relatórios de Viagens Oficiais  

 
PGM 
 
A Procuradoria Geral do Município torna público o resumo/extrato do relatório 
público de viagens oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei nº. 9.593, 
de 16 de julho de 2008, conforme: 
  
I – Nome: Hércules Guerra 
II – Cargo ocupado pelo agente público: Procurador-Geral do Município 
III – Destino da viagem: Aracaju - SE 



IV – Período da realização da viagem:15/08/2022 a 16/08/2022 
V – Objetivos da viagem: representação do Município 
VI – Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido 
VII – Indicação dos benefícios para o Município: defesa de interesse do Município 
VIII – Despesas de viagem: R$ 2.541,70 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/21142#state=a6708380-28ff-4f8d-9da8-
95ff7d9f4a7e&session_state=87149f5e-deac-4767-9d9e-
e846bbf33aa7&code=c008c5a5-a9b1-4b59-b7a4-84f542999394.87149f5e-deac-
4767-9d9e-e846bbf33aa7.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f  
 
 
SMDE 
 
A Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico – DPGF-DE torna público o resumo/extrato do relatório 
público de viagem oficial, em cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e 
Decreto 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme: 
  
I - Nome: Adriano Henrique Fontoura de Faria 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Secretário Municipal 
III - Destino da viagem: Porto Alegre/RS 
IV - Período de realização da viagem: 03 a 05 de agosto de 2022. 
V- Objetivos da viagem: Discussão de assuntos de interesse do município e 
participação em grupos de trabalho. 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido 
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação do município e de seus 
programas, busca de recursos técnicos ou financeiros e alinhamento de políticas 
municipais junto a outros órgãos. 
VIII - Despesas de viagem: R$ 2.769,93. 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/21146#state=964e39ef-b1b0-407b-927a-
276c85a1e70d&session_state=87149f5e-deac-4767-9d9e-
e846bbf33aa7&code=e60b1a2e-47fa-491f-b87b-004373221fe5.87149f5e-deac-
4767-9d9e-e846bbf33aa7.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f  
 

 
Diário Oficial do Município – 24.08.2022 Administração Direta – 

Relatórios de Viagens Oficiais  

 
SMFA 
 
A Secretaria Municipal da Fazenda torna público o resumo/extrato do relatório 
público de viagens oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei 9.593/2008 
e do Decreto 16. 276/2016 conforme: 
  



I- Nome: Roberto De Freitas Soares da Silva Filho 
II- Cargo ocupado pelo agente público: Diretor de Tecnologia da Informação e Apoio 
Técnico 
III- Destino da viagem: Brasília/DF 
IV- Período de realização da viagem: 03/08/2022 a 04/08/2022 
V- Objetivo: Representação do Município; Discussão de assuntos do interesse do 
Município. 
VI- Cumprimento do Objetivo: Cumprido. 
VII- Indicação dos benefícios: Alinhamento de políticas municipais junto a outros 
órgãos 
VIII- Despesa de Viagem: R$ 1.985,47 (um mil, novecentos e oitenta e cinco reais e 
quarenta e sete centavos). 
  
I- Nome: Hudson da Cunha Dutra 
II- Cargo ocupado pelo agente público: Gerente da Auditoria Digital 
III- Destino da viagem: Goiânia/GO 
IV- Período de realização da viagem: 08/08/2022 a 12/08/2022 
V- Objetivo: Representação do Município; Discussão de assuntos do interesse do 
Município; Participação em grupos de trabalho. 
VI- Cumprimento do Objetivo: Cumprido 
VII- Indicação dos benefícios: Alinhamento de políticas municipais junto a outros 
órgãos 
VIII- Despesa de Viagem: R$2.505,57 (dois mil quinhentos e cinco reais e cinquenta 
e sete centavos). 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/21246  
 
 
Diário Oficial do Município – 24.08.2022 Administração Indireta 

– Relatórios de Viagens Oficiais  

 
PRODABEL 
 
A Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A – 
Prodabel torna público o resumo dos relatórios de viagens oficiais, em cumprimento 
ao disposto na Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e no Decreto Municipal nº 16.272, 
de 1º de abril de 2016, conforme: 
  
I – Nome: Bruno Vieira da Costa. 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Diretor. 
III - Destino da viagem: São Paulo/SP. 
IV - Período de realização da viagem: 13/06/2022 a 15/06/2022. 
V - Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra (seminários, cursos, 
palestras e congêneres); Discussão de assuntos de interesse do município. 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido. 
VII- Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação da mão de obra; Busca 
de recursos técnicos ou financeiros 
VIII - Despesas de Viagem: R$ 1.945,33 (Mil novecentos e quarenta e cinco reais e 
trinta e três centavos). 



 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/21222  
 
 
Diário Oficial do Município – 26.08.2022 Administração Direta – 

Relatórios de Viagens Oficiais  

 
SMGO 
 
O Secretário Municipal de Governo torna público o resumo/extrato do relatório de 
viagens oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei Municipal nº 9.593, 
de 16 de julho de 2008 e Decreto Nº 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme: 
  
I- Nome: Fuad Jorge Noman Filho 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Prefeito 
III - Destino da viagem: Brasília 
IV- Período da realização da viagem: 16/08/2022 
V - Objetivos da viagem: Representação e discussão de assuntos de interesse do 
Munícipio 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido. 
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Alinhamento de políticas municipais 
junto a outros órgãos. 
VIII- Despesas de Viagem: R$ 105,00 
  
I- Nome: Daniel da Cunha Messias Roque 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Chefe de Gabinete 
III - Destino da viagem: Brasília 
IV- Período da realização da viagem: 16/08/2022 a 17/08/2022 
V - Objetivos da viagem: Representação e discussão de assuntos de interesse do 
Munícipio 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido. 
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Alinhamento de políticas municipais 
junto a outros órgãos. 
VIII- Despesas de Viagem: R$ 4.415,26 
  
I- Nome: André Magalhães 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Subsecretário de Cerimonial 
III - Destino da viagem: Brasília 
IV- Período da realização da viagem: 16/08/2022 
V - Objetivos da viagem: Representação e discussão de assuntos de interesse do 
Munícipio 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido. 
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Alinhamento de políticas municipais 
junto a outros órgãos. 
VIII- Despesas de Viagem: R$ 1.441,33 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/21438  



 
Diário Oficial do Município – 30.08.2022 Administração Indireta 

– Relatórios de Viagens Oficiais  

 
FMC 
 
A Fundação Municipal de Cultura torna público o resumo/extrato do relatório de 
viagens oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei Municipal nº 9.593, 
de 16 de julho de 2008 e Decreto Nº 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme: 
  
I. Nome do agente público: Janaína França Costa 
II. Cargo ocupado pelo agente público: Gerente do Conjunto Moderno da Pampulha 
III. Destino da viagem: Diamantina - MG 
IV. Período de realização da viagem: 05/07 a 06/07/2022 
V. Objetivo da viagem: Realização de 03 palestras com tema central: O Conjunto 
Moderno da Pampulha. 
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido. 
VII. Indicação dos benefícios para o município, resultantes da missão oficial: 
Divulgação do Município e de seus programas. 
VIII. Despesas de viagem: R$ 776,50 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/21625#state=d220dda0-1ebb-401b-8629-
3f0a91023468&session_state=07d5ae20-57ac-4836-aa21-
c93730b98464&code=18efda5b-6368-4567-ade3-baa0179fb8b9.07d5ae20-57ac-
4836-aa21-c93730b98464.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f  
 

 
BELOTUR 

 
A Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A – Belotur torna público o 
resumo/extrato do relatório de viagem oficial, em cumprimento ao disposto no art. 1º 
da Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008, conforme dados abaixo: 
  
I - Nome: Eduardo Henrique de Paula Cruvinel – BL: 000881-0 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Gerente de Inovação Turística 
III – Origem/Destino: Belo Horizonte/MG - Tiradentes/MG 
IV - Período da viagem: 19 a 20 de agosto de 2022. 
V – Objetivo e descrição da viagem: Participou e representou a Belotur no 
Lançamento do Hub.S SENAC de Inovação em Gastronomia e Turismo com o 
objetivo de conhecer o espaço e a proposta de atuação do Hub e assim avaliar os 
possíveis pontos de conexão com os projetos e ações de inovação estruturados pela 
Belotur para o Turismo e Gastronomia de Belo Horizonte. 
VI – Cumprimento do objetivo: Cumprido. 
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação de mão de obra; 
Divulgação do município e de seus programas; Alinhamento de políticas municipais 
junto a outros órgãos; Defesa de interesse do município. 



VIII - Despesas de viagem: R$771,89 (Setecentos e setenta e um reais e oitenta e 
nove centavos). 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/21613#state=cfe287ce-4c9e-404d-9f64-
4dba62175970&session_state=07d5ae20-57ac-4836-aa21-
c93730b98464&code=e13a2ecf-9d1b-421f-a986-d9b8a3d3772d.07d5ae20-57ac-
4836-aa21-c93730b98464.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f  
 

 
Diário Oficial do Município – 02.09.2022 Administração Direta – 

Relatórios de Viagens Oficiais  

 
SMFA 
 
A Secretaria Municipal da Fazenda torna público o resumo/extrato do relatório 
público de viagens oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei 9.593/2008 
e do Decreto 16. 276/2016 conforme: 
  
I - Nome: Edmar Damasceno Fonseca 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Auditor Fiscal de Tributos Municipais 
III - Destino da viagem: Goiânia/GO 
IV - Período de realização da viagem: 17/08/2022 a 19/08/2022 
V - Objetivo: Representação do Município; Discussão de assuntos do interesse do 
Município; Participação em grupos de trabalho 
VI - Cumprimento do Objetivo: Cumprido 
VII - Indicação dos benefícios: Divulgação do Município e de seus programas; 
Defesa de interesse do Município 
VIII - Despesa de Viagem: R$3.615,01 (três mil, seiscentos e quinze reais e um 
centavo). 
  
I - Nome: Eugênio Eustáquio Veloso Fernandes 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Subsecretário da Receita Municipal 
III - Destino da viagem: Goiânia/GO 
IV - Período de realização da viagem: 18/08/2022 a 19/08/2022 
V - Objetivo: Representação do Município; Discussão de assuntos do interesse do 
Município 
VI - Cumprimento do Objetivo: Cumprido 
VII - Indicação dos benefícios: Divulgação do Município e de seus programas; 
Defesa de interesse do Município 
VIII - Despesa de Viagem: R$2.071,85 (dois mil e setenta e um reais e oitenta e 
cinco centavos) 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/21876#state=cffdfc05-2cce-4066-828a-
e65694d590d0&session_state=82fd1e00-8d24-4bca-8ca2-
0b5c68d40774&code=e437e9fe-ea11-4151-8e65-64f12ac88ec7.82fd1e00-8d24-
4bca-8ca2-0b5c68d40774.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f  
 



 
 
SMMA 

 
A Gerência Administrativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, torna público 
o resumo/extrato relatório de viagens oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 
1º da lei 9.593, de 16 de julho de 2008, conforme: 
  
I - Nome: Guilherme Lana Pimenta 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Secretário 
III - Destino da viagem: Cueca/Equador 
IV - Período da realização da viagem: 19/07/22 a 24/07/22 
V - Objetivo da viagem: Representação do município; discussão de assuntos de 
interesse do município; participação em grupo de trabalho. 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido 
VII - Indicação dos benefícios para o município: Divulgação do município e de seus 
programas; busca de recursos técnicos ou financeiros; alinhamento de políticas 
municipais junto a outros órgãos 
VIII – Despesas de viagem: R$5.698,85 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/21881#state=035b4708-f373-4693-8d4c-
200603b8378b&session_state=82fd1e00-8d24-4bca-8ca2-
0b5c68d40774&code=b7bd337d-618b-48b7-8262-63923f313e1c.82fd1e00-8d24-
4bca-8ca2-0b5c68d40774.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f  
 
 
Diário Oficial do Município – 03.09.2022 Administração Direta – 

Relatórios de Viagens Oficiais  

 
SMGO 

 
A Secretaria Municipal de Governo torna público o resumo do relatório de viagem 
oficial, em cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto nº 16.272, 
de 1º de abril de 2016, conforme: 
  
I- Nome: João Paulo Rodrigues Barros 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Chefe de Assessoria de Demandas 
Estratégicas 
III - Destino da viagem: Brasília 
IV- Período da realização da viagem: 29/08/2022 a 31/08/2022. 
V - Objetivos da viagem: Representação e discussão de assuntos de interesse do 
Município. 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido. 
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Alinhamento de políticas municipais 
junto a outros órgãos. 
VIII- Despesas de Viagem: R$ 2.498,55 
 



Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/21977#state=5a7019f8-043a-436c-a86e-
78b812eb192f&session_state=fd922d24-c55e-449b-a8b9-
9b27742fc5a9&code=cb7de600-510d-4592-b2d5-4500c45844b9.fd922d24-c55e-
449b-a8b9-9b27742fc5a9.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f  
 
 
A Secretaria Municipal de Governo torna público o resumo/extrato do relatório de 
viagens oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei Municipal nº 9.593, 
de 16 de julho de 2008 e Decreto Nº 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme: 
  
I - Nome: Daniel da Cunha Messias Roque 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Chefe de Gabinete 
III - Destino da viagem: Brasília 
IV - Período da realização da viagem: 25/08/2022 
V - Objetivos da viagem: Representação e discussão de assuntos de interesse do 
Munícipio 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido. 
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Alinhamento de políticas municipais 
junto a outros órgãos. 
VIII - Despesas de Viagem: R$ 3.338,79 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/21976#state=bc269a9c-ca0a-45e6-9e63-
c234f3cf2e47&session_state=fd922d24-c55e-449b-a8b9-
9b27742fc5a9&code=91d01ad5-7b2b-42f8-a64d-6549c8422c3c.fd922d24-c55e-
449b-a8b9-9b27742fc5a9.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f  
 
 
Diário Oficial do Município – 07.09.2022 Administração Indireta 

– Relatórios de Viagens Oficiais  

 
PRODABEL 

 
A Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A – 
Prodabel torna público o resumo dos relatórios de viagens oficiais, em cumprimento 
ao disposto na Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e no Decreto Municipal nº 16.272, 
de 1º de abril de 2016, conforme: 
  
I – Nome: Adriano de Souza Ventura 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Assessor 
III - Destino da viagem: Porto Alegre – RS. 
IV - Período de realização da viagem: 02/08/2022 a 05/08/2022. 
V - Objetivos da viagem: Representação do município; Discussão de assuntos de 
interesse do município. 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido. 
VII- Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação do município e de seus 
programas. 
VIII - Despesas de Viagem: R$ 740,00 (Setecentos e quarenta reais). 



  
I – Nome: Leandro Moreira Garcia 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Presidente 
III - Destino da viagem: Porto Alegre – RS. 
IV - Período de realização da viagem: 02/08/2022 a 05/08/2022. 
V - Objetivos da viagem: Representação do município; Discussão de assuntos de 
interesse do município. 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido. 
VII- Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação do município e de seus 
programas. 
VIII - Despesas de Viagem: R$ 740,00 (Setecentos e quarenta reais). 
  
I – Nome: Leonardo Augusto Roscoe da Rocha 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Diretor 
III - Destino da viagem: Porto Alegre – RS. 
IV - Período de realização da viagem: 02/08/2022 a 05/08/2022. 
V - Objetivos da viagem: Representação do município; Discussão de assuntos de 
interesse do município. 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido. 
VII- Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação do município e de seus 
programas. 
VIII - Despesas de Viagem: R$ 740,00 (Setecentos e quarenta reais). 
  
I – Nome: Wesley Cesar da Silveira 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Superintendente 
III - Destino da viagem: Porto Alegre – RS. 
IV - Período de realização da viagem: 02/08/2022 a 05/08/2022. 
V - Objetivos da viagem: Representação do município; Discussão de assuntos de 
interesse do município. 
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido. 
VII- Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação do município e de seus 
programas. 
VIII - Despesas de Viagem: R$ 2.396,06 (Dois mil trezentos e noventa e seis reais 
e seis centavos. 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/22129  
 

 
Diário Oficial do Município – 10.09.2022 Administração Direta – 

Relatórios de Viagens Oficiais  

 
SMASAC 

 
A Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania – 
SMASAC torna público o resumo dos relatórios de viagens oficiais, em cumprimento 
a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto nº 16.272, de 1º de abril de 2016, 
conforme: 
  



I. Nome: Eliete Cristina Rezende Costa; 
II. Cargo ocupado pelo agente público: Diretora de Proteção Social Básica 
III. Destino da viagem: Vitória/ES. 
IV. Período da realização da viagem: 29 a 31 de setembro de 2022. 
V. Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra (seminários, cursos, 
palestras e congêneres); Representação do Município; Discussão de Assuntos de 
Interesses do Município; Participação em Grupos de Trabalho. 
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido. 
VII. Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação de mão de obra; 
Divulgação do Município e de seus programas; Alinhamento de Políticas Municipais 
Junto a Outros Órgãos. 
VIII. Despesas de Viagem: R$ 3.203,34 (três mil duzentos e três reais e trinta e 
quatro centavos). 
  
I. Nome: Daniela Cruz Madeira Conrado; 
II. Cargo ocupado pelo agente público: Analista de Políticas Públicas 
III. Destino da viagem: Vitória/ES. 
IV. Período da realização da viagem: 29 a 31 de setembro de 2022. 
V. Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra (seminários, cursos, 
palestras e congêneres); Representação do Município; Discussão de Assuntos de 
Interesses do Município; Participação em Grupos de Trabalho. 
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido. 
VII. Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação de mão de obra; 
Divulgação do Município e de seus programas; Alinhamento de Políticas Municipais 
Junto a Outros Órgãos. 
VIII. Despesas de Viagem: R$ 2.983,24 (dois mil novecentos e oitenta e três reais e 
vinte e quatro centavos). 
  
I. Nome: Daniele Rodrigues Souza Carmona; 
II. Cargo ocupado pelo agente público: Diretora de Relação com os Sistemas de 
Garantia de Direitos e de Justiça. 
III. Destino da viagem: Vitória/ES. 
IV. Período da realização da viagem: 29 a 31 de setembro de 2022. 
V. Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra (seminários, cursos, 
palestras e congêneres); Representação do Município; Discussão de Assuntos de 
Interesses do Município; Participação em Grupos de Trabalho. 
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido. 
VII. Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação de mão de obra; 
Divulgação do Município e de seus programas; Alinhamento de Políticas Municipais 
Junto a Outros Órgãos. 
VIII. Despesas de Viagem: R$ 3.565,14 (três mil quinhentos e sessenta e cinco reais 
e quatorze centavos. 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/22310  
 
 
Diário Oficial do Município – 10.09.2022 Administração Indireta 

– Relatórios de Viagens Oficiais  

 



FMC 
 
A Fundação Municipal de Cultura torna público o resumo/extrato do relatório de 
viagens oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei Municipal nº 9.593, 
de 16 de julho de 2008 e Decreto Nº 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme: 
  
I. Nome do agente público: Janaína França Costa 
II. Cargo ocupado pelo agente público: Gerente do Conjunto Moderno da Pampulha 
III. Destino da viagem: Diamantina - MG 
IV. Período de realização da viagem: 10/08 a 13/08/2022 
V. Objetivo da viagem: Assessoramento / Acompanhamento de Autoridade: 
Presidente da Fundação Municipal de Cultura – Luciana Rocha Féres 
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido. 
VII. Indicação dos benefícios para o município, resultantes da missão oficial: 
Qualificação da Mão de Obra e Divulgação do município e de Seus Programas 
VIII. Despesas de viagem: R$ 1.075,50 
  
I. Nome do agente público: Luciana Rocha Féres 
II. Cargo ocupado pelo agente público: Presidente da Fundação Municipal de Cultura 
III. Destino da viagem: Diamantina - MG 
IV. Período de realização da viagem: 10/08 a 13/08/2022 
V. Objetivo da viagem: Representação do Município e Discussão de assuntos de 
Interesse do Município 
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido. 
VII. Indicação dos benefícios para o município, resultantes da missão oficial: 
Divulgação do município e de Seus Programas 
VIII. Despesas de viagem: R$ 1.135,50 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/22289  
 
 
BELOTUR 
 
A Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A – Belotur torna público o 
resumo/extratos dos relatórios de viagens oficiais, em cumprimento ao disposto no 
art. 1º da Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008, conforme dados abaixo: 
  
I - Nome: Ricardo Navarro de Moura – BL: 000999-X. 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Assessor I. 
III – Origem/Destino: Belo Horizonte - MG / Diamantina / MG. 
IV - Período da viagem: 10/08/2022 a 14/08/2022. 
V - Objetivo: Participou do 9º Encontro Brasileiro das Cidades Históricas, Turísticas 
e Patrimônio Mundial, em Diamantina/MG, no período de 11 a 13 de agosto de 2022, 
representando e promovendo a cidade de Belo Horizonte. Atendimento em estande 
e divulgação de materiais promocionais aos participantes do Encontro: Prefeitos e 
Assessores de várias cidades do País, jornalistas e empresários, além de turistas, 
moradores e estudantes entre outros, durante a Feira CNM e Cidades Patrimônio 
Cultural em Minas, realizada no Centro Cultural David Ribeiro (Mercado Velho). 
VI – Cumprimento do objetivo: Cumprido. 
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Exposição/Participação em Feiras. 



VIII - Despesas de viagem: R$2.191,54 (Dois mil cento e noventa e um reais e 
cinquenta e quatro centavos). 
  
I - Nome: Márcia de Carvalho Rezende – BL: 000788-1. 
II - Cargo ocupado pelo agente público: Assessor I. 
III – Origem/Destino: Belo Horizonte - MG / Diamantina / MG. 
IV - Período da viagem: 10/08/2022 a 14/08/2022. 
V - Objetivo: Participou do 9º Encontro Brasileiro das Cidades Históricas, Turísticas 
e Patrimônio Mundial, em Diamantina/MG, no período de 11 a 13 de agosto de 2022, 
representando e promovendo a cidade de Belo Horizonte. Atendimento em estande 
e divulgação de materiais promocionais aos participantes do Encontro: Prefeitos e 
Assessores de várias cidades do País, jornalistas e empresários, além de turistas, 
moradores e estudantes entre outros, durante a Feira CNM e Cidades Patrimônio 
Cultural em Minas, realizada no Centro Cultural David Ribeiro (Mercado Velho). 
VI – Cumprimento do objetivo: Cumprido. 
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Exposição/Participação em Feiras. 
VIII - Despesas de viagem: R$2.191,54 (Dois mil cento e noventa e um reais e 
cinquenta e quatro centavos). 
 
Essa publicação encontra-se disponível no link https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/22266  


