
RELATÓRIO MENSAL DE DIÁRIAS DO MÊS DE 

MÊS

Vereador Data Local Objetivo
Marcio Pilger 02/09/2015             Câmara de Vereadores

de Porto Alegre
Cumprir  agenda  com  o  vereador
Presidente  do  Parlamento
Metropolitano de Poa Mauro Pinheiro,
afim  de  tratar  sobre  o  instituto
Legislativo  brasileiro/  sem-Fed   em
parceria  com  a  escola  do  legislativo
Julieta  Battistoli  da  câmara  mun.  de
POA  e  entregar  o  convite  do
Lançamento da Frente Parlamentar

Marcio Pilger 10/09/2015           Sec. Est. Do trabalho e
Des. Social do RS  CAAFF 8°  

Cumprir agenda com Sec. Adjunto, do
estado  do  trabalho  e  do  Des.Social-
STDS,  senhor  Juliano  paz  a  fim  de
tratar sobre a emissão das carteiras de
trabalho,  cronograma  de  apoio  a
inclusão e promoção social (pasips)- lei
Solidariedade  e  demais  serviços
realizados pela agencia local do Sine.



Marcio Pilger 29/09/2015 Assembléia Legislativa- POA 1°  encontro  das  associações  de
vereadores  da  região  carbonífera
(ACEVERC) e vale do rio pardo

João ramos 14/09/2015 Assembléia Legislativa- POA Assembléia  publica  da  frente  gaucha
em defesa da saúde

João ramos 29/09/2015 Assembléia Legislativa- POA 1°  encontro  das  associações  de
vereadores  da  região  carbonífera
(ACEVERC) e vale do rio pardo

João ramos 30/09/2015 Assembléia Legislativa- POA 1°  encontro  das  associações  de
vereadores  da  região  carbonífera
(ACEVERC) e vale do rio pardo

Paulo Joel 14/09/2015 Assembléia legislativa RS assembléia  publica  da  frente  gaucha
em defesa da saúde

Paulo Joel 17/09/2015 Superintendência do 
ministério da Pesca e 
Agricultura em Porto Alegre

Pesca  e  Agricultura   XII  semana  do
peixe de são Jerônimo

Paulo Joel 24/09/2015 Gabinete em porto alegre do
Deo.  Est.  Nelsinho
Metalúrgico

Cumprir  agenda  no  gab.  do  Dep.
Nelsinho  para  tratar  sobre  a  obra
asfaltica  no  Bairro  Juventos  sobre  o
programa mais alimentos

Amaro Jerônimo 11/09/2015 CMPC-  Celulose  Rio-
Grandense

Referente a vagas de emprego para o
município

Amaro Jerônimo 29/09/2015 Assembléia Legislativa- POA 1°  encontro  das  associações  de
vereadores  da  região  carbonífera
(ACEVERC) e vale do rio pardo



Amaro Jerônimo 30/09/2015 Assembléia Legislativa- POA 1°  encontro  das  associações  de
vereadores  da  região  carbonífera
(ACEVERC) e vale do rio pardo

Luis Henrique severo 17/09/2015 Assembléia legislativa cumprir agenda com reunião gabinete
deputado Adão Villa Verde, para tratar
as regularização fundiária do município

Elisa Mara 29/10/2015 Assembléia Legislativa- POA 1°  encontro  das  associações  de
vereadores  da  região  carbonífera
(ACEVERC) e vale do rio pardo


