
Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 01/2016 

Vereador: Nilson Nunes Batista  

Data da viagem: 02 e 03 de fevereiro de 2016.  

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa: 02/02/2016 – 8h 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 03/02/2016- 19h30 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nas datas mencionadas, 

na condição de representante dos interesses do povo do Município de Alterosa, e realizou 

as seguintes atividades: 

-02/02/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa, no gabinete do Deputado Emidinho 

Madeira, onde participou de reunião de trabalho, para solicitação de recursos para 

construção de um velório no Distrito Divino Espírito Santo.  

-03/02/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa, no Gabinete do Deputado João 

Alberto Paixão onde participou de reunião de trabalho para tratar de assunto referente a 

Estação de Tratamento de Esgoto do Distrito Divino Espírito Santo.  

 

   Alterosa, 04 de fevereiro de 2016.  

 

    _______________________________________   

 

 

 

 

 

 

 



 

Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 02/2016 

Vereador: Edson João Batista  

Data da viagem: 02 e 03 de fevereiro de 2016.  

Destino: Belo Horizonte/MG  

Dia/hora da saída de Alterosa: 02/02/2016 – 8h 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 03/02/2016- 19h30 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nas datas mencionadas, 

na condição de representante dos interesses do povo do Município de Alterosa, e realizou 

as seguintes atividades: 

-02/02/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa, no gabinete do Deputado Tiago 

Ulisses, onde participou de reunião de trabalho, para solicitação de recursos para instalação 

de academia ao ar livre na Praça do Filho Ausente, no Bairro do Cruzeiro e outros 

possíveis recursos para o exercício de 2016, fortalecendo vínculos e parcerias com este 

Deputado.  

-03/02/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa, no Gabinete Antônio Carlos Arantes 

onde participou de reunião de trabalho para pedido de uma roçadeira de trator para a 

Associação dos Produtores Rurais do Bairro da Cava e viabilização de 21 mataburros para 

as estradas rurais de Alterosa. Compareceu na CEMIG, onde verificou o andamento dos 

pedidos do projeto "Luz para Todos", conhecendo as regras atuais do programa.  

 

   Alterosa, 04 de fevereiro de 2016.  

 

    _______________________________________   

 

 

 

 



 

Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 03/2016 

Vereador: Rafael Augusto Gomes  

Data da viagem: 23 e 24 de fevereiro de 2016.  

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa: 23/02/2016 – 8h30 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 24/02/2016- 18h 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, no período acima, na 

condição de representante dos interesses do povo do Município de Alterosa, e realizou as 

seguintes atividades: 

-23/02/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa, no gabinete do Deputado Antônio 

Carlos Arantes, onde participou de reunião de trabalho, para solicitação de uma academia 

ao ar livre para o Bairro do Cruzeiro, na Praça do Filho Ausente e outros possíveis recursos 

para o exercício de 2016, fortalecendo vínculos e parcerias com este Deputado.  

-24/02/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa, no Gabinete do Deputado Tiago 

Ulisses onde participou de reunião de trabalho, juntamente com o vereador Itamar Faloni 

de Oliveira, para solicitação intervenção do Deputado junto à CEMIG para facilitar a 

instalação de energia elétrica para pequenos produtores rurais deste Município e reunião de 

trabalho com o Deputado Gustavo Correa, onde solicitou recursos na ordem de R$ 

150.000,00 para implantação de um parque infantil a ser instalado na Praça Benedito 

Valadares sendo que o Deputado se comprometeu a viabilizar esta verba.  

 

   Alterosa, 25 de fevereiro de 2016.  

 

    _______________________________________   

 

 

 



 

Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 04/2016 

Vereador: Itamar Faloni de Oliveira 

Data da viagem: 23 e 24 de fevereiro de 2016.  

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa: 23/02/2016 – 8h30 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 24/02/2016- 18h 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nas datas acima, na 

condição de representante dos interesses do povo do Município de Alterosa, e realizou as 

seguintes atividades: 

-23/02/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa, no gabinete do Deputado Antônio 

Carlos Arantes, onde participou de reunião de trabalho, para solicitação de recursos para 

Associação dos Aposentados e Pensionistas de Alterosa e outros possíveis recursos para o 

exercício de 2016, fortalecendo vínculos e parcerias com este Deputado.  

-24/02/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa, no Gabinete do Deputado Tiago 

Ulisse onde participou de reunião de trabalho para solicitação intervenção do Deputado 

junto à CEMIG para facilitar a instalação de energia elétrica para pequenos produtores 

rurais deste Município e reunião de trabalho com o Deputado Gustavo Correa, onde 

solicitou recursos na ordem de R$ 150.000,00 para implantação de um parque infantil a ser 

instalado na Praça Benedito Valadares sendo que o Deputado se comprometeu a viabilizar 

esta verba.  

 

   Alterosa, 25 de fevereiro de 2016.  

 

    _______________________________________   

 

 

 



 

Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 05/2016 

Vereador: Eugenio de Andrade Souza 

Data da viagem: 23 e 24 de fevereiro de 2016.  

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa: 23/02/2016 – 8h30 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 24/02/2016- 18h 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nas datas acima, na 

condição de representante dos interesses do povo do Município de Alterosa, e realizou as 

seguintes atividades: 

-23/02/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa, no gabinete do Deputado Antônio 

Carlos Arantes, onde participou de reunião de trabalho, para solicitação de recursos para 

Associação dos Aposentados e Pensionistas de Alterosa e outros possíveis recursos para o 

exercício de 2016, fortalecendo vínculos e parcerias com este Deputado, juntamente com o 

vereador Itamar Faloni de Oliveira.  

-24/02/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa, no Gabinete do Deputado Tiago 

Ulisses onde participou de reunião de trabalho para solicitação de recursos na ordem de R$ 

150.000,00 para implantação de um parque infantil a ser instalado na Praça Benedito 

Valadares sendo que o Deputado se comprometeu a viabilizar esta verba, juntamente com 

o vereador Itamar Faloni de Oliveira.  

 

   Alterosa, 25 de fevereiro de 2016.  

 

    _______________________________________   

 

 

 

 



 

Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 06/2016 

Vereador: Nilson Nunes Batista  

Data da viagem: 22 e 23 de março de 2016. 

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa: 22/03/2016 – 8h 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 23/03/2016- 19h30 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nas datas acima, na 

condição de representante dos interesses do povo do Município de Alterosa, e realizou as 

seguintes atividades: 

-22/03/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa, no gabinete do Deputado Antônio 

Carlos Arantes, onde participou de reunião de trabalho, para solicitação de recursos de R$ 

R$ 150.000,00 para cobertura de uma quadra da escola Professora Yolanda Dias Ribeiro e 

R$ 15.000,00 para aquisição de uma academia ao ar livre.  

-23/03/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa, no Gabinete do Deputado Tiago 

Ulisses onde participou de reunião de trabalho para solicitação de recursos para o 

Município de Alterosa, fortalecendo os vínculos e parcerias com este deputado.  

 

   Alterosa, 28 de março de 2016.  

 

    _______________________________________   

 

 

 

 

 

 



 

Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 07/2016 

Vereador: Eugenio de Andrade Souza  

Data da viagem: 22 e 23 de março de 2016. 

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa: 22/03/2016 – 8h 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 23/03/2016- 19h30 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nas datas acima, na 

condição de representante dos interesses do povo do Município de Alterosa, e realizou as 

seguintes atividades: 

-22/03/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa, no gabinete do Deputado Tiago 

Ulisses, onde participou de reunião de trabalho, para viabilizar uma emenda para o 

Sindicato Rural de Alterosa no valor de R$ 30.000,00 onde será usada para reforma do 

Parque de Exposições. 

 -23/03/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa, no Gabinete do Deputado Gustavo 

Correa onde participou de reunião de trabalho em que foi viabilizado recurso para compra 

de ambulância para o Município de Alterosa. 

 

   Alterosa, 28 de março de 2016.  

 

    _______________________________________   

 

 

 

 

 

 



 

Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 08/2016 

Vereador: Edson João Batista   

Data da viagem: 22 e 23 de março de 2016. 

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa: 22/03/2016 – 8h 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 23/03/2016- 19h30 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nas datas acima, na 

condição de representante dos interesses do povo do Município de Alterosa, e realizou as 

seguintes atividades: 

-22/03/2016: Compareceu ana Assembleia Legislativa, no gabinete do Deputado Antônio 

Carlos Arantes, juntamente com o vereador Nilson Nunes Batista, onde participou de 

reunião de trabalho, para solicitação de recursos de R$ R$ 150.000,00 para cobertura de 

uma quadra da escola Professora Yolanda Dias Ribeiro e R$ 15.000,00 para aquisição de 

uma academia ao ar livre.  

-23/03/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa, no Gabinete do Deputado Tiago 

Ulisses, juntamente com o vereador Nilson Nunes Batista,  onde participou de reunião de 

trabalho para solicitação de recursos para o Município de Alterosa, fortalecendo os 

vínculos e parcerias com este deputado.  

 

   Alterosa, 28 de março de 2016.  

 

    _______________________________________   

 

 

 

 

 



 

Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 09/2016 

Vereador: Rafael Augusto Gomes  

Data da viagem: 29 e 30 de março de 2016.  

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa: 29/03/2016 – 9h3 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 30/02/2016- 19h30 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nas datas acima, na 

condição de representante dos interesses do povo do Município de Alterosa, e realizou as 

seguintes atividades: 

-29/03/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa, no gabinete do Deputado Antônio 

Carlos Arantes, onde participou de reunião de trabalho, juntamente com o Prefeito 

Municipal Marcelo Nunes de Souza, para discussão de liberação de recursos da FUNASA 

para a Estação de Tratamento de Esgoto do Distrito de Divino Espírito Santo. Em seguida, 

compareceu também na FUNASA, acompanhado do Deputado Antônio Carlos e do 

Prefeito Municipal para verificar o andamento da liberação do recurso.  

-30/03/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa, no Gabinete do Deputado Tiago 

Ulisses onde participou de reunião de trabalho para acertar emenda no orçamento do 

Governo do Estado para construção do velório no Distrito Divino Espírito Santo e R$ 

100.000,00 de asfalto para a cidade de Alterosa/MG.  

 

   Alterosa, 1º de abril de 2016.  

 

    _______________________________________   

 

 

 

 



 

Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 10/2016 

Vereador: Eugenio de Andrade Souza  

Data da viagem: 31 de maio de 1º de junho de 2016.  

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa: 31/05/2016 – 7h30 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 01/06/2016- 20h 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nas datas mencionadas, 

na condição de representante dos interesses do povo do Município de Alterosa, e realizou 

as seguintes atividades: 

- 31/05/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa, no gabinete do Deputado Antônio 

Carlos Arantes, onde participou de reunião de trabalho em que foi viabilizado a liberação 

de R$ 20.000,00 para instalação de uma academia ao ar livre e R$ 50.000,00 para a Santa 

Casa de Alterosa, ambos os recursos consignados no orçamento do Estado de Minas 

Gerais. 

- 01/06/2016: Compareceu na CEMIG, juntamente com o Deputado Antônio Carlos 

Arantes, para tratar de assuntos referente a iluminação dos loteamentos que estão sendo 

feitos em Alterosa.  

 

 

   Alterosa, 03 de junho de 2016.  

 

    _______________________________________   

 

 

 

 



Relatório de atividades exercidas fora do Município OK 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 11/2016 

Vereador: Edson João Batista   

Data da viagem: 31 de maio de 1º de junho de 2016.  

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa: 31/05/2016 – 7h30 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 01/06/2016- 20h 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nas datas mencionadas, 

na condição de representante dos interesses do povo do Município de Alterosa, e realizou 

as seguintes atividades: 

-31/05/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa, no gabinete do Deputado Tiago 

Ulisses, onde verificou o andamento do pedido de emenda parlamentar no orçamento do 

Estado de Minas para ampliação da Rua Mário Augusto da Silveira, fazendo ligação entre 

o Jardim Silveira e a Vila do Trabalhadores. 

-01/06/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa, acompanhando o vereador Nilson 

Nunes Batista, no Gabinete do Deputado Dirceu Ribeiro onde participou de reunião de 

trabalho para solicitação de recursos para compra de um ônibus escolar. O Deputado se 

comprometeu a empreender esforços para viabilizar esta verba.  

 

 

   Alterosa, 03 de junho de 2016.  

 

    _______________________________________   

 

 

 

 

 



Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 12/2016 

Vereador: Nilson Nunes Batista  

Data da viagem: 31 de maio de 1º de junho de 2016.  

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa: 31/05/2016 – 7h30 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 01/06/2016- 20h 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nas datas mencionadas, 

na condição de representante dos interesses do povo do Município de Alterosa, e realizou 

as seguintes atividades: 

-31/05/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa, no gabinete dos Deputados Tiago 

Ulisses e Antônio Carlos Arantes, onde participou de reunião de trabalho, para verificar 

andamento de pedidos de recursos feitos anteriormente.  

-01/06/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa, no Gabinete do Deputado Dirceu 

Ribeiro onde participou de reunião de trabalho para solicitação de recursos para compra de 

um ônibus escolar.  

 

   Alterosa, 03 de junho de 2016.  

 

    _______________________________________   

 

 

 

 

 

 

 



 

Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 13/2016 

Vereador: Eugenio de Andrade Souza  

Data da viagem: 09 e 10 de junho de 2016. 

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa: 09/06/2016 – 6h 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 10/06/2016- 19h30 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nas datas acima, na 

condição de representante dos interesses do povo do Município de Alterosa, e realizou as 

seguintes atividades: 

-09/06/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no 

gabinete do Deputado Leonídio Bouças, onde participou de reunião de trabalho em que foi 

tratado de assunto referente a emenda parlamentar no orçamento o Estado de Minas Gerais 

no valor de R$ 50.000,00 para o Lar São Vicente de Paula, em que o deputado se 

comprometeu a empreender esforços para liberação desta verba. 

 -10/06/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no 

gabinete dos Deputados Fabiano Tolentino e Gustavo Correa, onde participou de reunião 

de trabalho, em que foi tratado assunto referente liberação de emenda parlamentar de uma 

ambulância para o Município de Alterosa e verificação do andamento do pagamento do 

veículo doado para o Sindicato Rural de Alterosa. 

 

   Alterosa, 13 de junho de 2016.  

 

    _______________________________________   

 

 

 

 



 

Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 14/2016 

Vereador: Rafael Augusto Gomes  

Data da viagem: 14 e 15 de junho de 2016. 

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa: 14/06/2016 – 9h 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 15/06/2016 - 19h30 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nas datas acima, na 

condição de representante dos interesses do povo do Município de Alterosa, e realizou as 

seguintes atividades: 

-14/06/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no 

gabinete do Deputado Cassio Soares, onde participou de reunião de trabalho em que foi 

tratado de assunto referente liberação de uma academia ao ar livre para o Bairro do 

Ceuzeiro, e também no gabinete do Deputado Antônio Carlos Arantes, para viabilização de 

verba de R$ 50.000,00 para a Santa Casa de Alterosa, para aquisição de medicamentos, em 

que os deputados se comprometeram a empreender esforços para liberação destas verbas. 

 -15/06/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no 

gabinete do Deputado Tiago Ulisses, onde participou de reunião de trabalho, em que foi 

tratado assunto referente emenda parlamentar no valor de R$ 150.000,00 para cobertura da 

quadra da Escola Professora Yolanda Dias Ribeiro.  

 

   Alterosa, 16 de junho de 2016.  

 

    _______________________________________   

 

 

 

 



Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 15/2016 

Vereador: Eugenio de Andrade Souza  

Data da viagem: 07 e 08 de julho de 2016. 

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa: 07/07/2016 – 6h 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 08/07/2016 - 20h 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nas datas acima, na 

condição de representante dos interesses do povo do Município de Alterosa, e realizou as 

seguintes atividades: 

-07/07/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no 

gabinete do Deputado Leonídio Bouças, onde participou de reunião de trabalho em que foi 

tratado de assunto referente a uma emenda parlamentar no orçamento de 2017 do Estado 

de Minas Gerais no valor de R$ 200.000,00 para o Lar São Vicente da Paula de Alterosa, 

onde o mesmo comprometeu também a viabilizar uma emenda para a Santa Casa de 

Alterosa. 

 -08/07/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no 

gabinete do Deputado Tiago Ulisses, onde participou de reunião de trabalho, em que foi 

tratado assunto referente a COPASA onde foi pedido a intervenção do Deputado junto a 

esta empresa para viabilizar e mudança da captação de água da cidade de Alterosa para a 

represa de Furnas.  

 

   Alterosa, 11 de julho de 2016. 

 

    _______________________________________   

 

 

 

 



Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 16/2016 

Vereador: Edson João Batista  

Data da viagem: 02 e 03 de agosto de 2016. 

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa: 02/08/2016 – 7h 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 03/08/2016 - 20h30 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nas datas acima, na 

condição de representante dos interesses do povo do Município de Alterosa, e realizou as 

seguintes atividades: 

-02/08/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no 

gabinete do Deputado Tiago Ulisses, acompanhado do vereador Nilson Nunes Batista, 

onde participou de reunião de trabalho em que foi tratado de assunto referente a uma 

emenda parlamentar no orçamento de 2017 do Estado de Minas Gerais para realização de 

iluminação ligando o centro do Distrito Divino Espírito Santo (Cavacos) ao bairro Jardim 

Mariana, em que o Deputado se comprometeu a empreender esforços para viabilização 

desta emenda. 

 -03/08/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no 

gabinete do Deputado Dirceu dos Santos Ribeiro, onde participou de reunião de trabalho, 

em que foi tratado assunto referente a andamento de pedido de um ônibus para o setor de 

educação do Município de Alterosa.  

 

   Alterosa, 04 de agosto de 2016. 

 

    _______________________________________   

 

 

 

 



Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 17/2016 

Vereador: Nilson Nunes Batista  

Data da viagem: 02 e 03 de agosto de 2016. 

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa: 02/08/2016 – 7h 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 03/08/2016 - 20h30 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nas datas acima, na 

condição de representante dos interesses do povo do Município de Alterosa, e realizou as 

seguintes atividades: 

-02/08/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no 

gabinete do Deputado Tiago Ulisses, acompanhado do vereador Edson João Batista, onde 

participou de reunião de trabalho em que foi tratado de assunto referente a uma emenda 

parlamentar no orçamento de 2017 do Estado de Minas Gerais para realização de 

iluminação ligando o centro do Distrito Divino Espírito Santo (Cavacos) ao bairro Jardim 

Mariana, em que o Deputado se comprometeu a empreender esforços para viabilização 

desta emenda. 

 -03/08/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 

acompanhado do vereador Edson João Batista, no gabinete do Deputado Dirceu dos Santos 

Ribeiro, onde participou de reunião de trabalho, em que foi tratado assunto referente a 

andamento de pedido de um ônibus para o setor de educação do Município de Alterosa.  

 

   Alterosa, 04 de agosto de 2016. 

 

    _______________________________________   

 

 

 

 



Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 18/2016 

Vereador: Eugenio de Andrade Souza  

Data da viagem: 22 de setembro de 2016 

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa: 22/09/2016 – 4h30 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 22/09/2016 - 21h 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, na data acima, na 

condição de representante dos interesses do povo do Município de Alterosa, e realizou as 

seguintes atividades: 

-22/09/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no 

gabinete do Deputado Antônio Carlos Arantes, para representar a Câmara Municipal de 

Alterosa na Feira Internacional do Café, realizada no Centro de Feiras e Exposições 

George Norman Kutova – Expominas, juntamente com quinze produtores rurais do 

Município de Alterosa e o Deputado Antônio Carlos Arantes.  

 

   Alterosa, 23 de setembro de 2016. 

 

    _______________________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 19/2016 

Vereador: Rafael Augusto Gomes  

Data da viagem: 04 de outubro de 2016. 

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa: 04/10/2016 - 9h 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 05/10/2016 - 20h 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, na data acima, na 

condição de representante dos interesses do povo do Município de Alterosa, e realizou as 

seguintes atividades: 

-04/10/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no 

gabinete do Deputado Cássio Soares, onde participou de reunião de trabalho, para levar 

demandas do Município de Alterosa e verificar o andamento de pedidos feitos 

anteriormente, onde o Deputado se comprometeu a empreender esforços para liberação 

destas verbas. 

 

-05/10/2016 - Compareceu na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no 

gabinete do Deputado Antônio Carlos Arantes, para verificar o andamento de liberação 

verba de R$ 50.000,00 para a Santa Casa de Alterosa, para aquisição de medicamentos, em 

que os deputados se comprometeram a empreender esforços para liberação destas verbas. 

 

 

   Alterosa, 06 de outubro de 2016. 

 

    _______________________________________   

 

 

 

 



Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 20/2016 

Vereador: Nilson Nunes Batista  

Data da viagem: 10 e 11 de outubro de 2016. 

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa:  10/10/2016 – 7h 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 11/10/2016 - 20h 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nas datas acima, na 

condição de representante dos interesses do povo do Município de Alterosa, e realizou as 

seguintes atividades: 

-10/10/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no 

gabinete do Deputado Tiago Ulisses, acompanhando o vereador Edson João Batista, onde 

participou de reunião de trabalho em que foi tratado de assunto de emenda parlamentar 

para a Associação Comunitária do Bairro da Cava. 

 -11/10/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 

acompanhado do vereador Edson João Batista, no gabinete do Deputado Antônio Carlos 

Arantes, onde participou de reunião de trabalho, em que foi tratado assunto referente 

emenda parlamentar em favor do Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Bairro do 

Divino Espírito Santo.  

 

   Alterosa, 17 de outubro de 2016. 

 

    _______________________________________   

 

 

 

 

 

 



Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 21/2016 

Vereador: Edson João Batista  

Data da viagem: 10 e 11 de outubro de 2016. 

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa:  10/10/2016 – 7h 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 11/10/2016 - 20h 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nas datas acima, na 

condição de representante dos interesses do povo do Município de Alterosa, e realizou as 

seguintes atividades: 

-10/10/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no 

gabinete do Deputado Tiago Ulisses, acompanhado do vereador Nilson Nunes Batista, 

onde participou de reunião de trabalho em que foi tratado de assunto de emenda 

parlamentar para a Associação Comunitária do Bairro da Cava. 

 -11/10/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 

acompanhando o vereador Nilson Nunes Batista, no gabinete do Deputado Antônio Carlos 

Arantes, onde participou de reunião de trabalho, em que foi tratado assunto referente 

emenda parlamentar em favor do Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Bairro do 

Divino Espírito Santo.  

 

   Alterosa, 17 de outubro de 2016. 

 

    _______________________________________   

 

 

 

 

 



 

Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 22/2016 

Vereador: Rafael Augusto Gomes 

Data da viagem: 17 de outubro de 2016. 

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa: 17/10/2016 - 9h30 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 17/10/2016 - 14h 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Passos - MG, na data acima, na condição de 

representante dos interesses do povo do Município de Alterosa, e realizou as seguintes 

atividades: 

-17/10/2016: Compareceu no Escritório de representação do Deputado Estadual Cassio 

Soares, onde participou de reunião de trabalho em que foi tradado assunto de liberação de 

verba para aquisição de academia ao ar livre para o Bairro do Cruzeiro. 

 

 

 

   Alterosa, 18 de outubro de 2016. 

 

    _______________________________________   

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 23/2016 

Vereador: Hermes de Souza Silva 

Data da viagem: 20 e 21 de outubro de 2016. 

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa:  20/10/2016 – 7h 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 21/10/2016 - 20h 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nas datas acima, na 

condição de representante dos interesses do povo do Município de Alterosa, e realizou as 

seguintes atividades: 

-20/10/2016: Compareceu na Cidade Administrativa, na Secretaria de Governo do Estado 

de Minas, onde participou de reunião de trabalho com o Secretário de Governo Odair 

Cunha, acompanhado dos vereadores Abimael Moreira Pinto e Sebastião Divino, levando 

ao conhecimento do Governo de Minas as necessidades do Município de Aterosa, como 

canalização de águas pluviais do Bairro Jardim Silveira e Praça da Baroa, aquisição de 

viatura para a Polícia Militar, verbas para a Santa Casa de Alterosa, aquisição de ônibus 

para transporte de universitários e construção de velório no Distrito Divino Espírito Santo. 

O Secretário de Governo se comprometeu a empreender esforços para atender a estes 

pedidos.  

-21/10/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 

acompanhado dos vereadores Abimael Moreira Pinto e Sebastião Divino, no gabinete do 

Deputado Emidinho Madeira, onde participou de reunião de trabalho, em que foi tratado 

assunto referente às necessidades do Município de Alterosa, como canalização de águas 

pluviais do Bairro Jardim Silveira e Praça da Baroa, aquisição de viatura para a Polícia 

Militar, verbas para a Santa Casa de Alterosa, aquisição de ônibus para transporte de 

universitários e construção de velório no Distrito Divino Espírito Santo. O Deputado se 

comprometeu a acompanhar de perto estas demandas junto ao Governo de Minas, com 

emendas no orçamento, auxílio na elaboração de projetos, indicações e tudo que for 

necessário, dentro de sua competência, para que os pedidos sejam atendidos.  

   Alterosa, 24 de outubro de 2016. 

 

    _______________________________________   



Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 24/2016 

Vereador: Sebastião Divino 

Data da viagem: 20 e 21 de outubro de 2016. 

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa:  20/10/2016 – 7h 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 21/10/2016 - 20h 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nas datas acima, na 

condição de representante dos interesses do povo do Município de Alterosa, e realizou as 

seguintes atividades: 

-20/10/2016: Compareceu na Cidade Administrativa, na Secretaria de Governo do Estado 

de Minas, acompanhando os vereadores Hermes de Souza Silva e Abimael Moreira Pinto, 

onde participou de reunião de trabalho com o Secretário de Governo Odair Cunha, levando 

ao conhecimento do Governo de Minas as necessidades do Município de Aterosa, como 

canalização de águas pluviais do Bairro Jardim Silveira e Praça da Baroa, aquisição de 

viatura para a Polícia Militar, verbas para a Santa Casa de Alterosa, aquisição de ônibus 

para transporte de universitários e construção de velório no Distrito Divino Espírito Santo. 

O Secretário de Governo se comprometeu a empreender esforços para atender a estes 

pedidos.  

-21/10/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 

acompanhando os vereadores Hermes de Souza Silva e Abimael Moreira Pinto, no 

gabinete do Deputado Emidinho Madeira, onde participou de reunião de trabalho, em que 

foi tratado assunto referente às necessidades do Município de Alterosa, como canalização 

de águas pluviais do Bairro Jardim Silveira e Praça da Baroa, aquisição de viatura para a 

Polícia Militar, verbas para a Santa Casa de Alterosa, aquisição de ônibus para transporte 

de universitários e construção de velório no Distrito Divino Espírito Santo. O Deputado se 

comprometeu a acompanhar de perto estas demandas junto ao Governo de Minas, com 

emendas no orçamento, auxílio na elaboração de projetos, indicações e tudo que for 

necessário, dentro de sua competência, para que os pedidos sejam atendidos.  

   Alterosa, 24 de outubro de 2016. 

 

    _______________________________________   



Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 25/2016 

Vereador: Abimael Moreira Pinto 

Data da viagem: 20 e 21 de outubro de 2016. 

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa:  20/10/2016 – 7h 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 21/10/2016 - 20h 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nas datas acima, na 

condição de representante dos interesses do povo do Município de Alterosa, e realizou as 

seguintes atividades: 

-20/10/2016: Compareceu na Cidade Administrativa, na Secretaria de Governo do Estado 

de Minas, acompanhando os vereadores Hermes de Souza Silva e Sebastião Divino, onde 

participou de reunião de trabalho com o Secretário de Governo Odair Cunha, levando ao 

conhecimento do Governo de Minas as necessidades do Município de Aterosa, como 

canalização de águas pluviais do Bairro Jardim Silveira e Praça da Baroa, aquisição de 

viatura para a Polícia Militar, verbas para a Santa Casa de Alterosa, aquisição de ônibus 

para transporte de universitários e construção de velório no Distrito Divino Espírito Santo. 

O Secretário de Governo se comprometeu a empreender esforços para atender a estes 

pedidos.  

-21/10/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 

acompanhando os vereadores Hermes de Souza Silva e Sebastião Divino, no gabinete do 

Deputado Emidinho Madeira, onde participou de reunião de trabalho, em que foi tratado 

assunto referente às necessidades do Município de Alterosa, como canalização de águas 

pluviais do Bairro Jardim Silveira e Praça da Baroa, aquisição de viatura para a Polícia 

Militar, verbas para a Santa Casa de Alterosa, aquisição de ônibus para transporte de 

universitários e construção de velório no Distrito Divino Espírito Santo. O Deputado se 

comprometeu a acompanhar de perto estas demandas junto ao Governo de Minas, com 

emendas no orçamento, auxílio na elaboração de projetos, indicações e tudo que for 

necessário, dentro de sua competência, para que os pedidos sejam atendidos.  

   Alterosa, 24 de outubro de 2016. 

 

    _______________________________________     



Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 28/2016 

Vereador: Rafael Augusto Gomes 

Data da viagem: 26 e 27 de outubro de 2016. 

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa:  26/10/2016 – 8h 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 27/10/2016 - 20h30 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nas datas acima, na 

condição de representante dos interesses do povo do Município de Alterosa, e realizou as 

seguintes atividades: 

-26/10/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 

acompanhado dos vereadores Nilson Nunes Batista e Itamar Faloni de Oliveira, no 

gabinete do Deputado Cássio Soares, onde participou de reunião de trabalho, em que foi 

tratado assunto referente pedidos de emendas parlamentares para entidades do Município 

de Alterosa, como Lar São Vicente de Paula de Alterosa e Cavacos, Santa Casa de 

Alterosa. O Deputado se comprometeu a intervir junto ao Governo de Minas, com 

emendas no orçamento, auxílio na elaboração de projetos, indicações e tudo que for 

necessário, dentro de sua competência, para que os pedidos sejam atendidos.  

-27/10/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 

acompanhado dos vereadores Nilson Nunes Batista e Itamar Faloni de Oliveira, no 

gabinete do Deputado Antônio Carlos Arantes, onde participou de reunião de trabalho, em 

que foi tratado assunto referente pedidos de emendas parlamentares para todas as 

associações rurais do Município. O Deputado se comprometeu a intervir junto ao Governo 

de Minas, com emendas no orçamento, auxílio na elaboração de projetos, indicações e tudo 

que for necessário, dentro de sua competência, para que os pedidos sejam atendidos.  

.  

   Alterosa, 31 de outubro de 2016. 

 

    _______________________________________    

 

 



Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 26/2016 

Vereador: Nilson Nunes Batista 

Data da viagem: 26 e 27 de outubro de 2016. 

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa:  26/10/2016 – 8h 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 27/10/2016 - 20h30 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nas datas acima, na 

condição de representante dos interesses do povo do Município de Alterosa, e realizou as 

seguintes atividades: 

-26/10/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 

acompanhando os vereadores Rafael Augusto Gomes e Itamar Faloni de Oliveira, no 

gabinete do Deputado Cássio Soares, onde participou de reunião de trabalho, em que foi 

tratado assunto referente pedidos de emendas parlamentares para entidades do Município 

de Alterosa, como Lar São Vicente de Paula de Alterosa e Cavacos, Santa Casa de 

Alterosa. O Deputado se comprometeu a intervir junto ao Governo de Minas, com 

emendas no orçamento, auxílio na elaboração de projetos, indicações e tudo que for 

necessário, dentro de sua competência, para que os pedidos sejam atendidos.  

-27/10/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 

acompanhando os vereadores Rafael Augusto Gomes e Itamar Faloni de Oliveira, no 

gabinete do Deputado Antônio Carlos Arantes, onde participou de reunião de trabalho, em 

que foi tratado assunto referente pedidos de emendas parlamentares para todas as 

associações rurais do Município. O Deputado se comprometeu a intervir junto ao Governo 

de Minas, com emendas no orçamento, auxílio na elaboração de projetos, indicações e tudo 

que for necessário, dentro de sua competência, para que os pedidos sejam atendidos.  

.  

   Alterosa, 31 de outubro de 2016. 

 

    _______________________________________    

 

 



Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 27/2016 

Vereador: Edson João Batista 

Data da viagem: 26 e 27 de outubro de 2016. 

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa:  26/10/2016 – 8h 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 27/10/2016 - 20h30 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nas datas acima, na 

condição de representante dos interesses do povo do Município de Alterosa, e realizou as 

seguintes atividades: 

-26/10/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 

acompanhando o vereador Eugenio de Andrade Souza, no gabinete do Deputado Antônio 

Carlos Arantes, onde participou de reunião de trabalho, em que foi tratado assunto 

referente ao Lar São Vicente de Paula de Alterosa, para solicitar emendas no orçamento de 

2017 no orçamento do Estado de Minas Gerais no valor de R$ 30.000,00. O Deputado se 

comprometeu a intervir junto ao Governo de Minas, com emendas no orçamento, auxílio 

na elaboração de projetos, indicações e tudo que for necessário, dentro de sua competência, 

para que o pedido seja atendido.  

-27/10/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 

acompanhando o vereador Eugenio de Andrade Souza, no gabinete do Deputado Fabiano 

Tolentino, onde participou de reunião de trabalho, em que foi tratado assunto referente 

pedido de carro que já havia sido concedido ao Sindicato Rural de Alterosa por meio de 

convênio com a Prefeitura Municipal de Alterosa, onde o mesmo informou que o Governo 

de Minas não fará o pagamento do convênio. 

   Alterosa, 31 de outubro de 2016. 

 

    _______________________________________    

 

 

 



Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 29/2016 

Vereador: Eugenio de Andrade Souza 

Data da viagem: 26 e 27 de outubro de 2016. 

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa:  26/10/2016 – 8h 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 27/10/2016 - 20h30 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nas datas acima, na 

condição de representante dos interesses do povo do Município de Alterosa, e realizou as 

seguintes atividades: 

-26/10/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no 

gabinete do Deputado Antônio Carlos Arantes, onde participou de reunião de trabalho, em 

que foi tratado assunto referente ao Lar São Vicente de Paula de Alterosa, para solicitar 

emendas no orçamento de 2017 no orçamento do Estado de Minas Gerais no valor de R$ 

30.000,00. O Deputado se comprometeu a intervir junto ao Governo de Minas, com 

emendas no orçamento, auxílio na elaboração de projetos, indicações e tudo que for 

necessário, dentro de sua competência, para que o pedido seja atendido.  

-27/10/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no 

gabinete do Deputado Fabiano Tolentino, onde participou de reunião de trabalho, em que 

foi tratado assunto referente pedido de carro que já havia sido concedido ao Sindicato 

Rural de Alterosa por meio de convênio com a Prefeitura Municipal de Alterosa, onde o 

mesmo informou que o Governo de Minas não fará o pagamento do convênio. 

   Alterosa, 31 de outubro de 2016. 

 

    _______________________________________    

 

 

 

 

 



Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 30/2016 

Vereador: Itamar Faloni de Oliveira  

Data da viagem: 26 e 27 de outubro de 2016. 

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa:  26/10/2016 – 8h 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 27/10/2016 - 20h30 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nas datas acima, na 

condição de representante dos interesses do povo do Município de Alterosa, e realizou as 

seguintes atividades: 

-26/10/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 

acompanhando os vereadores Rafael Augusto Gomes e Nilson Nunes Batista, no gabinete 

do Deputado Cássio Soares, onde participou de reunião de trabalho, em que foi tratado 

assunto referente pedidos de emendas parlamentares para entidades do Município de 

Alterosa, como Lar São Vicente de Paula de Alterosa e Cavacos, Santa Casa de Alterosa. 

O Deputado se comprometeu a intervir junto ao Governo de Minas, com emendas no 

orçamento, auxílio na elaboração de projetos, indicações e tudo que for necessário, dentro 

de sua competência, para que os pedidos sejam atendidos.  

-27/10/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 

acompanhando os vereadores Rafael Augusto Gomes e Nilson Nunes Batista, no gabinete 

do Deputado Antônio Carlos Arantes, onde participou de reunião de trabalho, em que foi 

tratado assunto referente pedidos de emendas parlamentares para todas as associações 

rurais do Município. O Deputado se comprometeu a intervir junto ao Governo de Minas, 

com emendas no orçamento, auxílio na elaboração de projetos, indicações e tudo que for 

necessário, dentro de sua competência, para que os pedidos sejam atendidos.  

   Alterosa, 31 de outubro de 2016. 

 

    _______________________________________    

 

 

 



Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 31/2016 

Vereador: Hermes de Souza Silva  

Data da viagem: 25 de outubro de 2016. 

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa:  25/10/2016 – 4h 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 28/10/2016 - 16h 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nas datas acima, na 

condição de representante dos interesses do povo do Município de Alterosa, e realizou as 

seguintes atividades: 

-25/10/2016: Compareceu na Câmara dos Deputados, no gabinete do Deputado Deputados 

George Hilton Cecílio, onde participou de reuniões de para levar demandas do 

Município de Alterosa-MG. 

   Alterosa, 07 de novembro de 2016.  

 

    _______________________________________    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 32/2016 

Vereador: Rafael Augusto Gomes  

Data da viagem: 30 de novembro e 1º de dezembro 2016. 

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa:  30/11/2016 – 8h 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 01/12/2016 - 20h30 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nas datas acima, na 

condição de representante dos interesses do povo do Município de Alterosa, e realizou as 

seguintes atividades: 

-30/11/2016: Compareceu no BDMG-Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, 

acompanhando o Prefeito Municipal, Sr. Marcelo Nunes de Souza, em que foi 

protocolizado documentação referente prestação de contas de obras do Município de 

Alterosa. Compareceu também na Cidade Administrativa, acompanhando o Prefeito 

Municipal para tratar de assuntos referentes a encerramento de mandato e a acompanhar 

liberação de recursos para o Município de Alterosa.  

 

 -01/12/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, onde 

participou de reunião de trabalho com o Deputado Fabiano Tolentino, em que foi 

verificado andamento de liberação de recurso para aquisição de veículo para o Lar São 

Vicente de Paula. Participou também, acompanhado do Prefeito Marcelo, de uma reunião 

de trabalho como Deputado Cássio Soares, em que foi viabilizado a liberação de uma 

emenda parlamentar para o Município de Alterosa no valor de R$ 100.000,00.  

 

   Alterosa, 05 de dezembro de 2016. 

 

    _______________________________________    

 

 

 



Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 33/2016 

Vereador: Eugenio de Andrade Souza  

Data da viagem: 29 e 30 de novembro de 2016. 

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa:  29/11/2016 – 7h 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 30/11/2016 - 20h30 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nas datas acima, na 

condição de representante dos interesses do povo do Município de Alterosa, e realizou as 

seguintes atividades: 

-29/11/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, de 

participou de reuniões de trabalho com o Deputado Gustavo Correa, para indicação 

de emendas parlamentares no Projeto de Lei de Orçamento do Estado de Minas 

Gerais para 2017 e no Projeto de Revisão do PPAG 2017 que venham a atender 

demandas e necessidades da população de Alterosa. 

 

 -30/11/2016:. Compareceu na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, de 

participou de reunião de trabalho com o Deputado Fabiano Tolentino, para 

indicação de emendas parlamentares no Projeto de Lei de Orçamento do Estado de 

Minas Gerais para 2017 e no Projeto de Revisão do PPAG 2017 que venham a 

atender demandas e necessidades da população de Alterosa. 

 

 

   Alterosa, 1º de dezembro de 2016.  

 

    _______________________________________    

 

 



Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 34/2016 

Vereador: Nilson Nunes Batista 

Data da viagem: 19 e 20 de dezembro de 2016. 

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa:  19/12/2016 – 7h 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 20/12/2016 - 20h 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nas datas acima, na 

condição de representante dos interesses do povo do Município de Alterosa, e realizou as 

seguintes atividades: 

-19/12/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, acompanhado do 

vereador Edson João Batista, onde participou de reunião de trabalho no gabinete do 

Deputado Antônio Carlos Arantes, para fortalecer vínculos e parcerias, tendo em vista 

a liberação de recursos no orçamento do Estado de Minas Gerais para o Município 

de Alterosa para o exercício de 2017. Ressalta-se que o vereador requerente foi 

reeleito para a legislatura 2017-2020 e precisa continuar seu trabalho junto aos 

representantes do povo mineiro na Assembleia Legislativa para que o Município de 

Alterosa continue sendo contemplado com projetos e emendas 

 

 -20/12/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, acompanhado do 

vereador Edson João Batista, onde participou de reunião de trabalho no gabinete do 

Deputado Cássio Soares, para fortalecer vínculos e parcerias, tendo em vista a 

liberação de recursos no orçamento do Estado de Minas Gerais para o Município de 

Alterosa para o exercício de 2017. Ressalta-se que o vereador requerente foi reeleito 

para a legislatura 2017-2020 e precisa continuar seu trabalho junto aos 

representantes do povo mineiro na Assembleia Legislativa para que o Município de 

Alterosa continue sendo contemplado com projetos e emendas. 

 

   Alterosa, 21 de dezembro de 2016. 

 

    _______________________________________    



Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 35/2016 

Vereador: Edson João Batista 

Data da viagem: 19 e 20 de dezembro de 2016. 

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa:  19/12/2016 – 7h 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 20/12/2016 - 20h 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nas datas acima, na 

condição de representante dos interesses do povo do Município de Alterosa, e realizou as 

seguintes atividades: 

-19/12/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, acompanhado do 

vereador Nilson Nunes Batista, onde participou de reunião de trabalho no gabinete do 

Deputado Antônio Carlos Arantes, para fortalecer vínculos e parcerias, tendo em vista a 

liberação de recursos no orçamento do Estado de Minas Gerais para o Município de 

Alterosa para o exercício de 2017. Ressalta-se que o vereador requerente foi reeleito para a 

legislatura 2017-2020 e precisa continuar seu trabalho junto aos representantes do povo 

mineiro na Assembleia Legislativa para que o Município de Alterosa continue sendo 

contemplado com projetos e emendas 

 

 -20/12/2016: Compareceu na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, acompanhado do 

vereador Nilson Nunes Batista, onde participou de reunião de trabalho no gabinete do 

Deputado Cássio Soares, para fortalecer vínculos e parcerias, tendo em vista a liberação de 

recursos no orçamento do Estado de Minas Gerais para o Município de Alterosa para o 

exercício de 2017. Ressalta-se que o vereador requerente foi reeleito para a legislatura 

2017-2020 e precisa continuar seu trabalho junto aos representantes do povo mineiro na 

Assembleia Legislativa para que o Município de Alterosa continue sendo contemplado 

com projetos e emendas. 

 

   Alterosa, 21 de dezembro de 2016. 

 

    _______________________________________    


