
 

Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

 

Vereador: Nilson Nunes Batista 

Data da viagem: 10 e 11/02/2015 

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa: 10/02/2015 – 6h 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 11/02/2015 – 20 h 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nos dias 

10 e 11/02/2015, na condição de representante dos interesses do povo do 

Município de Alterosa, onde compareceu na Assembleia Legislativa do 

Estado de Minas Gerais (Gabinete dos Deputados Antônio Carlos Arantes e 

Tiago Ulisses) com objetivo de levar projetos de viabilização de verbas para o 

Município e acompanhar pedidos/projetos já entregues durante os anos de 

2013/2014.  

 

    Alterosa, 12 de fevereiro de 2015.  

 

    _______________________________________   

 

 

 

 

 

 



 

Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

 

Vereador: Edson João Batista 

Data da viagem: 10 e 11/02/2015 

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa: 10/02/2015 – 6h 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 11/02/2015 – 20 h 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nos dias 

10 e 11/02/2015, na condição de representante dos interesses do povo do 

Município de Alterosa, onde compareceu na Assembleia Legislativa do 

Estado de Minas Gerais (Gabinete dos Deputados Antônio Carlos Arantes e 

Tiago Ulisses) com objetivo de levar projetos de viabilização de verbas para o 

Município e acompanhar pedidos/projetos já entregues durante os anos de 

2013/2014.  

 

    Alterosa, 12 de fevereiro de 2015.  

 

    _______________________________________   

 

 

 

 

 

 



 

Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

 

Vereador: Rafael Augusto Gomes 

Data da viagem: 10 e 11/02/2015 

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa: 10/02/2015 – 6h 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 11/02/2015 – 20 h 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nos dias 

10 e 11/02/2015, na condição de representante dos interesses do povo do 

Município de Alterosa, onde compareceu na Assembleia Legislativa do 

Estado de Minas Gerais (Gabinete dos Deputados Antônio Carlos Arantes e 

Tiago Ulisses) com objetivo de levar projetos de viabilização de verbas para o 

Município e acompanhar pedidos/projetos já entregues durante os anos de 

2013/2014.  

 

    Alterosa, 12 de fevereiro de 2015.  

 

    _______________________________________   

 

 

 

 

 

 



 

Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Ref. ao Requerimento de Diárias 04/2015 

Vereador: Abimael Moreira Pinto 

Data da viagem: 11/03/2015 e 12/03/2015 

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa: 11/03/2015 – 7h 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 12/03/2015 – 20 h 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nos dias 

11 e 12/03/2015, na condição de representante dos interesses do povo do 

Município de Alterosa, onde compareceu na Assembleia Legislativa do 

Estado de Minas Gerais (Gabinete do Deputado Cássio Soares) e na Cidade 

Administrativa (Secretaria de Estado de Governo) com objetivo contatar 

deputados e secretários de governo para levar projetos de viabilização de 

verbas/emendas para o Município e acompanhar pedidos/projetos já entregues 

anteriormente.  

 

    Alterosa, 13 de março de 2015.  

 

    _______________________________________   

 

 

 

 

 



 

Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 05/2015 

Vereador: Décio Gentil Terra 

Data da viagem: 11/03/2015 e 12/03/2015 

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa: 11/03/2015 – 7h 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 12/03/2015 – 20 h 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nos dias 

11 e 12/03/2015, na condição de representante dos interesses do povo do 

Município de Alterosa, onde compareceu na Assembleia Legislativa do 

Estado de Minas Gerais (Gabinete do Deputado Cássio Soares) e na Cidade 

Administrativa (Secretaria de Estado de Governo) com objetivo contatar 

deputados e secretários de governo para levar projetos de viabilização de 

verbas/emendas para o Município e acompanhar pedidos/projetos já entregues 

anteriormente.  

 

    Alterosa, 13 de março de 2015.  

 

    _______________________________________   

 

 

 

 

 



 

Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 06/2015 

Vereador: Sebastião Divino 

Data da viagem: 11/03/2015 e 12/03/2015 

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa: 11/03/2015 – 7h 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 12/03/2015 – 20 h 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nos dias 

11 e 12/03/2015, na condição de representante dos interesses do povo do 

Município de Alterosa, onde compareceu na Assembleia Legislativa do 

Estado de Minas Gerais (Gabinete do Deputado Cássio Soares) e na Cidade 

Administrativa (Secretaria de Estado de Governo) com objetivo contatar 

deputados e secretários de governo para levar projetos de viabilização de 

verbas/emendas para o Município e acompanhar pedidos/projetos já entregues 

anteriormente.  

 

    Alterosa, 13 de março de 2015.  

 

    _______________________________________   

 

 

 

 

 



Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 07/2015 

Vereador: Hermes de Souza Silva 

Data da viagem: 11/03/2015 e 12/03/2015 

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa: 11/03/2015 – 7h 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 12/03/2015 – 20 h 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nos dias 

11 e 12/03/2015, na condição de representante dos interesses do povo do 

Município de Alterosa, onde compareceu na Assembleia Legislativa do 

Estado de Minas Gerais (Gabinete do Deputado Cássio Soares) e na Cidade 

Administrativa (Secretaria de Estado de Governo) com objetivo contatar 

deputados e secretários de governo para levar projetos de viabilização de 

verbas/emendas para o Município e acompanhar pedidos/projetos já entregues 

anteriormente.  

 

    Alterosa, 13 de março de 2015.  

 

    _______________________________________   

 

 

 

 

 

 



Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 08/2015 

Vereador: Rafael Augusto Gomes 

Data da viagem: 17/03/2015 a 19/03/2015 

Destino: Belo Horizonte/MG e Brasília/DF 

Dia/hora da saída de Alterosa: 17/03/2015 – 12h 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 19/03/2015 – 18 h 

 

Relatório: O vereador acima, no desempenho de suas funções viajou até 

Brasília/DF, no dia 18/03/2015, onde compareceu no Ministério das Cidades 

e no Escritório de Representação do Governo de Minas Gerais em Brasília, 

com objetivo de acompanhar o Prefeito Municipal, Sr. Marcelo Nunes de 

Souza para uma reunião de Prefeitos para tratar do programa Minha Casa 

Minha Vida e assuntos relacionados a emendas e projetos de interesse do 

Município de Alterosa. Informa que nos dias 17 e 19/03/2015, enquanto 

permaneceu em Belo Horizonte/MG, compareceu na Assembleia Legislativa 

de Minas Gerais (Gabinete dos Deputados Tiago Ulisses, Antônio Carlos 

Arantes e Gustavo Correa) para reuniões de trabalho e entrega de solicitações 

para o Município de Alterosa. Acompanhado do vereador Eugenio de 

Andrade Souza. 

 

    Alterosa, 20 de março de 2015.  

 

    _______________________________________   

 

 

 

 



Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 09/2015 

Vereador: Eugenio de Andrade Souza 

Data da viagem: 17/03/2015 a 19/03/2015 

Destino: Belo Horizonte/MG e Brasília/DF 

Dia/hora da saída de Alterosa: 17/03/2015 – 12h 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 19/03/2015 – 18 h 

 

Relatório: O vereador acima, no desempenho de suas funções viajou até 

Brasília/DF, no dia 18/03/2015, onde compareceu no Ministério das Cidades 

e no Escritório de Representação do Governo de Minas Gerais em Brasília, 

com objetivo de acompanhar o Prefeito Municipal, Sr. Marcelo Nunes de 

Souza para uma reunião de Prefeitos para tratar do programa Minha Casa 

Minha Vida e assuntos relacionados a emendas e projetos de interesse do 

Município de Alterosa. Informa que nos dias 17 e 19/03/2015, enquanto 

permaneceu em Belo Horizonte/MG, compareceu na Assembleia Legislativa 

de Minas Gerais (Gabinete dos Deputados Tiago Ulisses, Antônio Carlos 

Arantes e Gustavo Correa) para reuniões de trabalho e entrega de solicitações 

para o Município de Alterosa. Acompanhado do vereador Rafael Augusto 

Gomes. 

 

    Alterosa, 20 de março de 2015.  

 

    _______________________________________   

 

 

 

 



Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 10/2015 

Vereador: Nilson Nunes Batista 

Data da viagem: 18/03/2015 e 19/03/2015 

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa: 18/03/2015 – 9h 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 19/03/2015 – 22 h 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nos dias 

18 e 19/03/2015, na condição de representante dos interesses do povo do 

Município de Alterosa, onde compareceu na Assembleia Legislativa do 

Estado de Minas Gerais (Gabinete dos Deputados Leonídio Bouças e Tiago 

Ulisses) com objetivo contatar deputados para levar projetos de viabilização 

de verbas/emendas para o Município e acompanhar pedidos/projetos já 

entregues anteriormente.  

 

    Alterosa, 20 de março de 2015.  

 

    _______________________________________   

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 11/2015 

Vereador: Edson João Batista 

Data da viagem: 18/03/2015 e 19/03/2015 

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa: 18/03/2015 – 9h 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 19/03/2015 – 22 h 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nos dias 

18 e 19/03/2015, na condição de representante dos interesses do povo do 

Município de Alterosa, onde compareceu na Assembleia Legislativa do 

Estado de Minas Gerais (Gabinete dos Deputados Leonídio Bouças e Tiago 

Ulisses) com objetivo contatar deputados para levar projetos de viabilização 

de verbas/emendas para o Município e acompanhar pedidos/projetos já 

entregues anteriormente.  

 

    Alterosa, 20 de março de 2015.  

 

    _______________________________________   

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 12/2015 

Vereador: Hermes de Souza Silva 

Data da viagem: 07/05/2015 e 08/05/2015 

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa: 07/05/2015 – 6h 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 08/05/2015 – 21 h 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nos dias 07 e 

08/05/2015, na condição de representante dos interesses do povo do Município de 

Alterosa, e realizou as seguintes atividades: 

- 07/05/2015: Compareceu na Cidade Administrativa, na Secretaria de Estado de Governo, 

para contato com o Secretário Odair Cunha a fim de solicitar cobertura de quadras, 

academias e verbas para aquisição de medicamentos, além de verificar programa de 

universalização rural, conforme cópia de ofício em anexo. 

-07/05/2015: Compareceu na Assembleia Legislativa, no Gabinete do Deputado Emidinho 

Madeira para fazer solicitações de verbas para o Município de Alterosa, conforme cópia de 

ofício em anexo. 

- 08/05/2015: Compareceu na Assembleia Legislativa, no Gabinete do Deputado Cássio 

Soares para fazer solicitações de verbas para o Município de Alterosa, conforme cópia de 

ofício em anexo. 

- 08/05/2015: Compareceu no Escritório Regional do Deputado Federal Rodrigo Pacheco, 

para reunião onde tratou de assuntos do interesse do Município de Alterosa, conforme 

comprovante anexo a este relatório. 

Informa que estava acompanhado dos vereadores Abimael Moreira Pinto e Décio Gentil 

Terra e que os contatos acima estão devidamente comprovados através de cópias de ofícios 

e/ou declarações de comparecimento, devidamente anexadas ao presente relatório.  

 

    Alterosa, 11 de maio de 2015.  

 

    _______________________________________   



Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 13/2015 

Vereador: Abimael Moreira Pinto 

Data da viagem: 07/05/2015 e 08/05/2015 

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa: 07/05/2015 – 6h 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 08/05/2015 – 21 h 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nos dias 07 e 

08/05/2015, na condição de representante dos interesses do povo do Município de 

Alterosa, e realizou as seguintes atividades: 

- 07/05/2015: Compareceu na Cidade Administrativa, na Secretaria de Estado de Governo, 

para contato com o Secretário Odair Cunha a fim de solicitar cobertura de quadras, 

academias e verbas para aquisição de medicamentos, além de verificar programa de 

universalização rural, conforme cópia de ofício em anexo. 

-07/05/2015: Compareceu na Assembleia Legislativa, no Gabinete do Deputado Emidinho 

Madeira para fazer solicitações de verbas para o Município de Alterosa, conforme cópia de 

ofício em anexo. 

- 08/05/2015: Compareceu na Assembleia Legislativa, no Gabinete do Deputado Cássio 

Soares para fazer solicitações de verbas para o Município de Alterosa, conforme cópia de 

ofício em anexo. 

- 08/05/2015: Compareceu no Escritório Regional do Deputado Federal Rodrigo Pacheco, 

para reunião onde tratou de assuntos do interesse do Município de Alterosa, conforme 

comprovante anexo a este relatório. 

Informa que estava acompanhado dos vereadores Hermes de Souza Silva e Décio Gentil 

Terra e que os contatos acima estão devidamente comprovados através de cópias de ofícios 

e/ou declarações de comparecimento, devidamente anexadas ao presente relatório.  

 

    Alterosa, 11 de maio de 2015.  

 

    _______________________________________   



Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 14/2015 

Vereador: Décio Gentil Terra 

Data da viagem: 07/05/2015 e 08/05/2015 

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa: 07/05/2015 – 6h 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 08/05/2015 – 21 h 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nos dias 07 e 

08/05/2015, na condição de representante dos interesses do povo do Município de 

Alterosa, e realizou as seguintes atividades: 

- 07/05/2015: Compareceu na Cidade Administrativa, na Secretaria de Estado de Governo, 

para contato com o Secretário Odair Cunha a fim de solicitar cobertura de quadras, 

academias e verbas para aquisição de medicamentos, além de verificar programa de 

universalização rural, conforme cópia de ofício em anexo. 

-07/05/2015: Compareceu na Assembleia Legislativa, no Gabinete do Deputado Emidinho 

Madeira para fazer solicitações de verbas para o Município de Alterosa, conforme cópia de 

ofício em anexo. 

- 08/05/2015: Compareceu na Assembleia Legislativa, no Gabinete do Deputado Cássio 

Soares para fazer solicitações de verbas para o Município de Alterosa, conforme cópia de 

ofício em anexo. 

- 08/05/2015: Compareceu no Escritório Regional do Deputado Federal Rodrigo Pacheco, 

para reunião onde tratou de assuntos do interesse do Município de Alterosa, conforme 

comprovante anexo a este relatório. 

Informa que estava acompanhado dos vereadores Hermes de Souza Silva e Abimael 

Moreira Pinto e que os contatos acima estão devidamente comprovados através de cópias 

de ofícios e/ou declarações de comparecimento, devidamente anexadas ao presente 

relatório.  

    Alterosa, 11 de maio de 2015.  

 

    _______________________________________   



Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 15/2015 

Vereador: Edson João Batista 

Data da viagem: 24/06/2015 a 25/06/2015 

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa: 24/06/2015 – 9h 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 25/06/2015 – 20 h 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nos dias 24 e 25 de 

junho de 2015, na condição de representante dos interesses do povo do Município de 

Alterosa, e realizou as seguintes atividades: 

-24 e 25 de junho de 2015: Compareceu na Assembleia Legislativa, no Gabinete do 

Deputado Tiago Ulisses de Castro e Oliveira para solicitar recursos para a Santa Casa de 

Alterosa, conforme declaração de comparecimento em anexo. 

Informa que estava acompanhado pelo vereador Nilson Nunes Batista e que os contatos 

acima estão devidamente comprovados através de declaração de comparecimento anexada 

ao presente relatório.  

    Alterosa, 26 de junho de 2015.  

 

    _______________________________________     

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 16/2015 

Vereador: Nilson Nunes Batista 

Data da viagem: 24/06/2015 a 25/06/2015 

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa: 24/06/2015 – 9h 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 25/06/2015 – 20 h 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nos dias 24 e 25 de 

junho de 2015, na condição de representante dos interesses do povo do Município de 

Alterosa, e realizou as seguintes atividades: 

-24 e 25 de junho de 2015: Compareceu na Assembleia Legislativa, no Gabinete do 

Deputado Tiago Ulisses de Castro e Oliveira para solicitar recursos para a Santa Casa de 

Alterosa, conforme declaração de comparecimento em anexo. 

Informa que estava acompanhado pelo vereador Edson João Batista e que os contatos 

acima estão devidamente comprovados através de declaração de comparecimento anexada 

ao presente relatório.  

    Alterosa, 26 de junho de 2015.  

 

    _______________________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 17/2015 

Vereador: Rafael Augusto Gomes 

Data da viagem: 06/07/2015  a 07/07/2015  

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa: 06/07/2015 – 7h 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 07/07/2015 - 19h30  

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nos dias 06 e 07 de 

julho de 2015, na condição de representante dos interesses do povo do Município de 

Alterosa, e realizou as seguintes atividades: 

-06/07/2015: Compareceu na Assembleia Legislativa, no gabinete do Deputado Tiago 

Ulisses para entregar projetos de coberturas de quadras esportivas, reforma e ampliação do 

Parque do Jucão. Compareceu no escritório particular do Deputado Federal Bilac Pinto 

para discutir a respeito de emendas parlamentares no orçamento da União para o 

Município de Alterosa.  

-07/07/2015: Compareceu na Assembleia Legislativa, no gabinete do Deputado Antônio 

Carlos Arantes, onde solicitou kits esportivos e emendas para as associações rurais do 

Município de Alterosa.  

 

Informa que estava acompanhado pelo vereador Itamar Faloni de Oliveira e que os 

contatos acima estão devidamente comprovados através de declaração de comparecimento 

anexada ao presente relatório.  

    Alterosa, 08 de julho de 2015.  

 

    _______________________________________   

 

 

 

 



Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 18/2015 

Vereador: Itamar Faloni de Oliveira 

Data da viagem: 06/07/2015  a 07/07/2015  

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa: 06/07/2015 – 7h 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 07/07/2015 - 19h30  

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nos dias 06 e 07 de 

julho de 2015, na condição de representante dos interesses do povo do Município de 

Alterosa, e realizou as seguintes atividades: 

-06/07/2015: Compareceu na Assembleia Legislativa, no Gabinete do Deputado Antônio 

Carlos Arantes e no escritório particular do Deputado Federal Bilac Pinto para tratar de 

assuntos relacionados a atividades agrícolas do Município de Alterosa, especificamente 

Bairro Rural da Cava. 

-07/07/2015: Compareceu na Assembleia Legislativa, nos Gabinetes dos Deputados 

Gustavo Correa e Tiago Ulisses, para solicitar recursos para o setor esportivo do Município 

de Alterosa. 

Informa que estava acompanhado pelo vereador Rafael Augusto Gomes e que os contatos 

acima estão devidamente comprovados através de declaração de comparecimento anexada 

ao presente relatório.  

    Alterosa, 08 de julho de 2015.  

 

    _______________________________________   

 

 

 

 

 

 



Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 19/2015 

Vereador: Abimael Moreira Pinto 

Data da viagem: 05/08/2015 a 06/08/2015 

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa: 05/08/2015 – 7h30 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 06/08/2015 - 19h  

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nos dias 05 e 06 de 

agosto de 2015, na condição de representante dos interesses do povo do Município de 

Alterosa, e realizou as seguintes atividades: 

-05/08/2015: Compareceu na Assembleia Legislativa, no Gabinete dos Deputados 

Emidinho Madeira e Cássio Soares para reuniões de trabalho com objetivo de conseguir 

recursos para o Município de Alterosa. Compareceu também na Cidade Administrativa, na 

Secretaria de Estado de Governo, para entrega de solicitação de recursos para o Município 

de Alterosa, conforme Ofício 2/2015. 

-06/08/2015: Compareceu na Assembleia Legislativa, no Gabinete dos Deputados 

Emidinho Madeira e Cássio Soares para reuniões de trabalho com objetivo de conseguir 

recursos para o Município de Alterosa, conforme ofícios 09 e 10/2015.  

 

Informa que estava acompanhado pelos vereadores Hermes de Souza Silva e Décio Gentil 

Terra e que os contatos acima estão devidamente comprovados através de declaração de 

comparecimento anexada ao presente relatório.  

    Alterosa, 07 de agosto de 2015. 

 

    _______________________________________   

 

 

 

 



Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 20/2015 

Vereador: Hermes de Souza Silva 

Data da viagem: 05/08/2015 a 06/08/2015 

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa: 05/08/2015 – 7h30 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 06/08/2015 - 19h  

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nos dias 05 e 06 de 

agosto de 2015, na condição de representante dos interesses do povo do Município de 

Alterosa, e realizou as seguintes atividades: 

-05/08/2015: Compareceu na Assembleia Legislativa, no Gabinete dos Deputados 

Emidinho Madeira e Cássio Soares para reuniões de trabalho com objetivo de conseguir 

recursos para o Município de Alterosa. Compareceu também na Cidade Administrativa, na 

Secretaria de Estado de Governo, para entrega de solicitação de recursos para o Município 

de Alterosa, conforme Ofício 2/2015. 

-06/08/2015: Compareceu na Assembleia Legislativa, no Gabinete dos Deputados 

Emidinho Madeira e Cássio Soares para reuniões de trabalho com objetivo de conseguir 

recursos para o Município de Alterosa, conforme ofícios 09 e 10/2015.  

 

Informa que estava acompanhado pelos vereadores Abimael Moreira Pinto e Décio Gentil 

Terra e que os contatos acima estão devidamente comprovados através de declaração de 

comparecimento anexada ao presente relatório.  

    Alterosa, 07 de agosto de 2015. 

 

    _______________________________________   

 

 

 

 



Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 21/2015 

Vereador: Décio Gentil Terra 

Data da viagem: 05/08/2015 a 06/08/2015 

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa: 05/08/2015 – 7h30 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 06/08/2015 - 19h  

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nos dias 05 e 06 de 

agosto de 2015, na condição de representante dos interesses do povo do Município de 

Alterosa, e realizou as seguintes atividades: 

-05/08/2015: Compareceu na Assembleia Legislativa, no Gabinete dos Deputados 

Emidinho Madeira e Cássio Soares para reuniões de trabalho com objetivo de conseguir 

recursos para o Município de Alterosa. Compareceu também na Cidade Administrativa, na 

Secretaria de Estado de Governo, para entrega de solicitação de recursos para o Município 

de Alterosa, conforme Ofício 2/2015. 

-06/08/2015: Compareceu na Assembleia Legislativa, no Gabinete dos Deputados 

Emidinho Madeira e Cássio Soares para reuniões de trabalho com objetivo de conseguir 

recursos para o Município de Alterosa, conforme ofícios 09 e 10/2015.  

 

Informa que estava acompanhado pelos vereadores Abimael Moreira Pinto e Hermes de 

Souza Silva e que os contatos acima estão devidamente comprovados através de declaração 

de comparecimento anexada ao presente relatório.  

    Alterosa, 07 de agosto de 2015. 

 

    _______________________________________   

 

 

 

 



 

Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 22/2015 

Vereador: Rafael Augusto Gomes 

Data da viagem: 18 e 19 de agosto de 2015.  

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa: 18/08/2015 – 7h30 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 19/08/2015 - 19h30  

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nos dias 18 e 19 de 

agosto de 2015, na condição de representante dos interesses do povo do Município de 

Alterosa, e realizou as seguintes atividades: 

-18/08/2015: Compareceu na Assembleia Legislativa, no Gabinete do Deputado Tiago 

Ulisses para levar projeto de melhorias no Parque do Jucão, com objetivo de viabilizar 

emenda parlamentar e também compareceu na empresa Rilux, para verificação de modelos 

de títulos e medalhas. 

-19/08/2015: Compareceu na Assembleia Legislativa, mos Gabinetes do Deputados Tiago 

Ulisses e Antônio Carlos Arantes, para reuniões de trabalho, com objetivo de fortalecer 

vínculos e parcerias, levando ao conhecimento destes deputados as demandas do 

Município de Alterosa.   

 

Informa que estava acompanhado pelos vereadores Edson João Batista e Eugênio de 

Andrade Souza e que os contatos acima estão devidamente comprovados através de 

declaração de comparecimento anexada ao presente relatório.  

    Alterosa, 20 de agosto de 2015. 

 

    _______________________________________   

 

 

 



 

Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 23/2015 

Vereador: Eugenio de Andrade Souza 

Data da viagem: 18 e 19 de agosto de 2015.  

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa: 18/08/2015 – 7h30 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 19/08/2015 - 19h30  

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nos dias 18 e 19 de 

agosto de 2015, na condição de representante dos interesses do povo do Município de 

Alterosa, e realizou as seguintes atividades: 

-18/08/2015: Compareceu na Assembleia Legislativa, no Gabinete do Deputado Leonídio 

Bouças, com objetivo de viabilizar medicamentos para a Santa Casa de Alterosa e também, 

na condição de Presidente da Câmara e ordenador de despesas, compareceu na empresa 

Rilux Indústria e Comércio Ltda, para verificação de modelos de títulos e medalhas que 

futuramente serão implantados e adquiridos pela Câmara Municipal.  

-19/08/2015: Compareceu na Assembleia Legislativa, nos gabinete do Deputado Antônio 

Carlos Arantes, convidando o mesmo para receber o Título de Cidadão Honorário 

Alterosense e também para reunião de trabalho, com objetivo de fortalecer vínculos e 

parcerias, levando ao conhecimento deste deputado as demandas do Município de 

Alterosa.  

 

Informa que estava acompanhado pelos vereadores Edson João Batista e Rafael Augusto 

Gomes e que os contatos acima estão devidamente comprovados através de declaração de 

comparecimento anexada ao presente relatório.  

    Alterosa, 20 de agosto de 2015. 

 

    _______________________________________   

 

 



 

Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 24/2015 

Vereador: Edson João Batista 

Data da viagem: 18 e 19 de agosto de 2015.  

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa: 18/08/2015 – 7h30   

Dia/horário de retorno a Alterosa: 19/08/2015 - 19h30  

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nos dias 18 e 19 de 

agosto de 2015, na condição de representante dos interesses do povo do Município de 

Alterosa, e realizou as seguintes atividades: 

-18/08/2015: Compareceu na Assembleia Legislativa, no Gabinete do Deputado Tiago 

Ulisses com objetivo de viabilizar emenda parlamentar para o Município de Alterosa e 

também compareceu na empresa Rilux, acompanhando os vereadores Eugenio e Rafael 

para verificação de modelos de títulos e medalhas. 

-19/08/2015: Compareceu na Assembleia Legislativa, os Gabinetes dos Deputados Tiago 

Ulisses e Antônio Carlos Arantes e Leonídio Henrique Correa Bouças, para reuniões de 

trabalho, com objetivo de fortalecer vínculos e parcerias, levando ao conhecimento destes 

deputados as demandas do Município de Alterosa.   

 

Informa que estava acompanhado pelos vereadores Rafael Augusto Gomes e Eugênio de 

Andrade Souza e que os contatos acima estão devidamente comprovados através de 

declaração de comparecimento anexada ao presente relatório.  

    Alterosa, 20 de agosto de 2015. 

 

    _______________________________________   

 

 

 



Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 25/2015 

Vereador: Hermes de Souza Silva 

Data da viagem:  01 a 03 de setembro de 2015.  

Destino: Brasília/DF 

Dia/hora da saída de Alterosa: 01/09/2015 - 9h30 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 04/09/2015 - 9h 

 

Relatório: Relatório: O vereador acima, se deslocou até Brasília - DF, nos dias 01 a 03 de 

setembro de 2015, na condição de representante dos interesses do povo do Município de 

Alterosa, e realizou as seguintes atividades: 

-01/09/2015: Viagem de Alterosa a Brasília, saindo de Alterosa às 9h30, chegando a 

Brasília no dia 01/09/2015 às 19 horas.  

-02 e 03/09/2015: Compareceu da Câmara dos Deputados, no gabinete da Deputada 

Dâmina Pereira onde participou de reunião de trabalho para solicitar emenda parlamentar 

no orçamento da União, contemplando o Município de Alterosa com R$ 150.000,00 para o 

setor de obras. Levou também ao conhecimento desta Deputada as necessidades do 

Município de Alterosa. 

04/09/2015: Saiu de Brasília com destino a Alterosa às 8 horas, com destino a Ribeirão 

Preto, passando por Passos, chegando a Alterosa no dia 05/09/2015 às 2 horas.  

Informa que os contatos acima estão devidamente comprovados através de declarações de 

comparecimento anexadas ao presente relatório.  

    Alterosa, 08 de setembro de 2015. 

    _______________________________________   

 

 

 

 

 



 

Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 26/2015 

Vereador: Eugenio de Andrade Souza 

Data da viagem:  01 a 04 de setembro de 2015.  

Destino: Brasília/DF 

Dia/hora da saída de Alterosa: 01/09/2015 – 16 h 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 04/09/2015 - 7h 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Brasília - DF, nos dias 01 a 04 de setembro 

de 2015, na condição de representante dos interesses do povo do Município de Alterosa, e 

realizou as seguintes atividades: 

-01/09/2015: Viagem de Alterosa a Brasília, saindo de Alterosa às 16 horas, chegando a 

Brasília no dia 02/09/2015 às 7 horas.  

-02/09/2015: Compareceu da Câmara dos Deputados, no gabinete do Deputado Carlos 

Melles e também em audiência pública no plenário da Câmara, que debateu a renegociação 

da dívida dos produtores rurais. Compareceu também no gabinete do Deputado Silas 

Brasileiro, presidente do Conselho Nacional do Café, levando as demandas da cafeicultura 

da região. Compareceu em uma audiência no CNA-Conselho Nacional da Agricultura onde 

foi debatido a morosidade na liberação de novas moléculas pelo Ministério da Agricultura. 

03/09/2015: Compareceu na Câmara dos Deputados, no gabinete do Deputado Carlos 

Melles, cumprindo agenda referente emenda destinada a Santa Casa de Alterosa  e levando 

ao conhecimento deste deputado outras demandas do Município de Alterosa. Saiu de 

Brasília com destino a Alterosa às 17 horas. 

04/09/2015: Em trânsito de Brasília para Alterosa, chegando a Alterosa por volta das 7 

horas. 

Informa que os contatos acima estão devidamente comprovados através de declaraçções de 

comparecimento anexadas ao presente relatório.  

    Alterosa, 08 de setembro de 2015. 

    _______________________________________     

 



Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 27/2015 

Vereador: Rafael Augusto Gomes 

Data da viagem: 29 e 30 de setembro de 2015.  

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa: 29/09/2015 – 14h 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 30/09/2015 - 20h30 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nos dias 29 e 30 de 

setembro de 2015, na condição de representante dos interesses do povo do Município de 

Alterosa, e realizou as seguintes atividades: 

-29/09/2015: Em trânsito de Alterosa para Belo Horizonte, chegando a Belo Horizonte por 

volta das 18h30 e compareceu na Assembleia Legislativa, no Gabinete do Deputado Tiago 

Ulisses, acompanhando o Prefeito Marcelo Nunes de Souza, para acerto da concessão de 

uma van para a área da saúde do Município de Alterosa. Informa que neste dia não foi 

possível obter comprovante de presença neste local, pois, o CAC, departamento 

responsável pela emissão do documento funciona até as 18 horas.  

-30/09/2015: Compareceu na Assembleia Legislativa, no Gabinete do Deputado Antônio 

Carlos Arantes, para levar processo de cirurgia, no qual já foi determinado pela justiça que 

o Estado de Minas Gerais deve arcar com os custos, o que não está ocorrendo. Assim 

requer intervenção deste deputado junto ao setor responsável no Governo de Minas Gerais 

para que este cumpra a determinação judicial. Compareceu também no Banco de 

Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, acompanhando o Prefeito Marcelo Nunes de 

Souza para obtenção de financiamento no valor de um milhão de reais.  

 

   Alterosa, 1º de outubro de 2015.  

 

    _______________________________________   

 

 

 



Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 28/2015 

Vereador: Nilson Nunes Batista 

Data da viagem: 14 e 15 de outubro de 2015.  

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa: 14/10/2015 – 8h 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 15/10/2015 - 18h 

 

Relatório: O ver eador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nos dias 14 e 15 de 

outubro de 2015, na condição de representante dos interesses do povo do Município de 

Alterosa, e realizou as seguintes atividades: 

-14/10/2015: Compareceu na Cidade Administrativa, na Secretaria de Desenvolvimento 

Urbano para tratar de assunto referente a estação de tratamento de esgoto do Distrito 

Divino Espírito Santo. No mesmo dia compareceu na Assembleia Legislativa, no Gabinete 

do Deputado João Alberto Paixão para tratar de assunto relacionado a convênio para 

implementação de estação de tratamento de esgoto do Distrito Divino Espírito Santo. 

-15/10/2015: Compareceu na Assembleia Legislativa, no Gabinete do Deputado João 

Alberto Paixão para reunião de trabalho, com objetivo de viabilizar verba para reforma do 

poliesportivo do Distrito Divino Espírito Santo.  

 

   Alterosa, 16 de outubro de 2015.  

 

    _______________________________________   

 

 

 

 

 

 



Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 29/2015 

Vereador: Edson João Batista  

Data da viagem: 14 e 15 de outubro de 2015.  

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa: 14/10/2015 – 8h 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 15/10/2015 - 18h 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nos dias 14 e 15 de 

outubro de 2015, na condição de representante dos interesses do povo do Município de 

Alterosa, e realizou as seguintes atividades: 

-14/10/2015: Compareceu na Cidade Administrativa, na Secretaria de Desenvolvimento 

Urbano, acompanhando o vereador Nilson Nunes Batista, para tratar de assunto referente a 

estação de tratamento de esgoto do Distrito Divino Espírito Santo. No mesmo dia 

compareceu na Assembleia Legislativa, no Gabinete do Deputado Tiago Ulisses onde 

verificou o andamento da liberação de emenda parlamentar para cobertura da quadra do 

Parque do Jucão e liberação de uma van para o setor de saúde. 

-15/10/2015: Compareceu na Assembleia Legislativa, no Gabinete do Deputado Leonídio 

Bouças para verificar a liberação de 14 mata-burros para o setor de obras do Município de 

Alterosa. 

 

   Alterosa, 16 de outubro de 2015.  

 

    _______________________________________   

 

 

 

 

 

 



Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 30/2015 

Vereador: Hermes de Souza Silva   

Data da viagem: 15 e 16 de dezembro de 2015.  

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa: 15/12/2015 – 7h30 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 16/12/2015 - 19h30 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nos dias 15 e 16 de 

dezembro de 2015, na condição de representante dos interesses do povo do Município de 

Alterosa, e realizou as seguintes atividades: 

-15/12/2015: Compareceu na Cidade Administrativa, na Secretaria de Governo, para 

contato com o Secretário Odair Cunha com objetivo de levar solicitação de manilhas, 

viaturas, academias e outras, para beneficiar o Município de Alterosa, conforme Ofício 

3/2015. 

-16/12/2015: Compareceu na Assembleia Legislativa, no Gabinete dos Deputados 

Emidinho Madeira e Cássio Soares, com objetivo de manter vínculos políticos e levar 

pedidos de verbas para o Município de Alterosa e verificar o andamento de pedidos feitos 

anteriormente, conforme Ofícios 11 e 12/2015. 

 

   Alterosa, 22 de dezembro de 2015  

 

    _______________________________________   

 

 

 

 

 

 



 

Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 31/2015 

Vereador: Abimael Moreira Pinto  

Data da viagem: 15 e 16 de dezembro de 2015.  

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa: 15/12/2015 – 7h30 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 16/12/2015 - 19h30 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nos dias 15 e 16 de 

dezembro de 2015, na condição de representante dos interesses do povo do Município de 

Alterosa, e realizou as seguintes atividades: 

-15/12/2015: Compareceu na Cidade Administrativa, na Secretaria de Governo, para 

contato com o Secretário Odair Cunha com objetivo de levar solicitação de manilhas, 

viaturas, academias e outras, para beneficiar o Município de Alterosa.  

-16/12/2015: Compareceu na Assembleia Legislativa, no Gabinete dos Deputados 

Emidinho Madeira e Cássio Soares, com objetivo de manter vínculos políticos e levar 

pedidos de verbas para o Município de Alterosa e verificar o andamento de pedidos feitos 

anteriormente.  

 

   Alterosa, 22 de dezembro de 2015  

 

    _______________________________________   

 

 

 

 

 

 



 

Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 32/2015 

Vereador: Sebastião Divino   

Data da viagem: 15 e 16 de dezembro de 2015.  

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa: 15/12/2015 – 7h30 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 16/12/2015 - 19h30 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nos dias 15 e 16 de 

dezembro de 2015, na condição de representante dos interesses do povo do Município de 

Alterosa, e realizou as seguintes atividades: 

-15/12/2015: Compareceu na Cidade Administrativa, na Secretaria de Governo, para 

contato com o Secretário Odair Cunha com objetivo de levar solicitação de manilhas, 

viaturas, academias e outras, para beneficiar o Município de Alterosa.  

-16/12/2015: Compareceu na Assembleia Legislativa, no Gabinete dos Deputados 

Emidinho Madeira e Cássio Soares, com objetivo de manter vínculos políticos e levar 

pedidos de verbas para o Município de Alterosa e verificar o andamento de pedidos feitos 

anteriormente.  

 

   Alterosa, 22 de dezembro de 2015  

 

    _______________________________________   

 

 

 

 

 

 



Relatório de atividades exercidas fora do Município 

Lei nº 1642/2013, art. 3º § 1º 

Referente ao Requerimento de Diárias 33/2015 

Vereador: Décio Gentil Terra    

Data da viagem: 15 e 16 de dezembro de 2015.  

Destino: Belo Horizonte/MG 

Dia/hora da saída de Alterosa: 15/12/2015 – 7h30 

Dia/horário de retorno a Alterosa: 16/12/2015 - 19h30 

 

Relatório: O vereador acima, se deslocou até Belo Horizonte - MG, nos dias 15 e 16 de 

dezembro de 2015, na condição de representante dos interesses do povo do Município de 

Alterosa, e realizou as seguintes atividades: 

-15/12/2015: Compareceu na Cidade Administrativa, na Secretaria de Governo, para 

contato com o Secretário Odair Cunha com objetivo de levar solicitação de manilhas, 

viaturas, academias e outras, para beneficiar o Município de Alterosa.  

-16/12/2015: Compareceu na Assembleia Legislativa, no Gabinete dos Deputados 

Emidinho Madeira e Cássio Soares, com objetivo de manter vínculos políticos e levar 

pedidos de verbas para o Município de Alterosa e verificar o andamento de pedidos feitos 

anteriormente.  

 

   Alterosa, 22 de dezembro de 2015  

 

    _______________________________________   

 

 

 

 

 


