
RELATÓRIO MENSAL DE DIÁRIAS DO MÊS DE 

OUTUBRO

Vereador Data Local Objetivo
Amaro Jeronimo 01/10/2015           Assembleia

Legislativa- POA
assistir  a  palestra  do  senhor
Daniel Bramdilla Andriotti sobre
produção de celulose e papel no
desenvolvimento da região, já o
senhor  João Barreira  assessor
do  Deputado  Mario  Jardel,
palestrou  sobre  o  projeto  que
cria  no  âmbito   municipal  "o
banco de dados para doação de
sangue"  um  banco  de  dados
virtual,  com dados das pessoas
doadoras, tendo iniciativa com o
deputados para dar exemplo aos
assessores e os demais o senhor
Artur  Gatino  falou  sobre
procedimentos.



Amaro Jeronimo 05/10/2015 SSP-IGP conferir  a  possibilidade  do
instituto  geral  de  pericia
fornecer um profissional da área
de  auxiliar  necropsia  para  o
município de são jerônimo

Marcio Pilger 07/10/2015 Tribunal de contas 
do estado

Marcio Pilger 14/10/2015 Assembléia  Legislativa-
POA

cumpri um agenda no gabinete
do  deputado  estadual  Adão
Vilaverde,  acompanhado  pelo
assessor de bancada Sr. Luciano
Cezimbra a fim de tratar sobre a
realização da  audiência  publica
pelo  senhor  Marcio  Pilger  que
será  realiza  na  câmara  de
vereadores de são jerônimo

Marcio Pilger 20/10/2015 Reunião da CUTHAB Agenda na Câmara municipal de
Porto  Alegre  onde  participai
juntamente com o Ver. Severo da
reunião  com  o  presidente  da
comissão  de  urbanização,
Transporte  e  Habilitação-
CUTHAB, vereador Comaseto.

FELIPE 07/10/2015 sec  ESTADUAL  DE
EDUCAÇÃO DO RS

1° encontro das associações de
vereadores  da  região



carbonífera  (ACEVERC)  e  vale
do rio pardo

Paulo Joel 01/10/2015 Assembleia Legislativa- 
POA

1° encontro das associações de
vereadores  da  região
carbonífera  (ACEVERC)  e  vale
do rio pardo

Paulo Joel 23/10/2015 Porto Alegre gabinete do
Dp.Edgar  Pretto  Est.
Nelsinho Metalúrgico

Instalação e Ampliação do PAA,
no Município e outros assuntos
relacionados a pesca

Paulo Joel 27/10/2015 Assembleia  Legislativa-
POA

audiência  com  a  comissão  de
agricultura  da  Câmara  de  ver.
Sobre  posto  da  inspetoria  no
município  audiência  publica
para  debater  as  condições  da
defesa  civil  na  prevenção  de
catástrofes

João Ramos 01/10/2015 Assembleia
Legislativa- POA

1° encontro das associações de
vereadores  da  região
carbonífera  (ACEVERC)  e  vale
do rio pardo

João Ramos 09/10/2015 Sec.  De  agricultura
pec.  Assembleia  leg.  Do
RS

visita  ao  gabinete  do
Dep.  João  Fisher  para  solicitar
recursos  para  defesa  civil,  e
visita a secretaria da agricultura
e pecuária para agendamento de

João Ramos 27/10/2015 Assembleia 
Legislativa- POA

audiência  com  a  comissão  de
agricultura  da  Câmara  de  ver.
Sobre  posto  da  inspetoria  no



município

Luis Herique severo 20/10/2015 Câmara de Ver. Poa 
gab Ver Comassetto

Reunião  com  presidente  da
comissão  de  urbanização,
transporte  e  habitação,
vereadores comassetto

Aires 07/10/2015 sec de educação 
do estado do RS

tratar  assuntos  referentes  as
escolas professor Alcides conter,
e  Barão   do  Jacuí,  levando
também  documentos  com
reinvindicações  das  diretoras
das escolas


