
RELATÓRIO MENSAL DE DIÁRIAS DO MÊS DE 

AGOSTO

Servidor Data Local Objetivo
Ana Cristina Viana 18/08/2015 UVB  e  Câmara  dos

Deputados- Brasilia-DF
Participar da marcha dos

vereadores e cumprir agenda na
câmara

Luciano 11/08/2015  Senado Federal,  Câmara
dos deputados, ministério
da  cultura,  ministério  do
desenvolvimento  social  e
combate  a  miséria  ,
interlegis

Cumprir a seguinte agenda:
entrega de solicitação para a

devida regulamentação da área
ferroviária no município de são
Jerônimo para o coordenador

geral de patrimônio Ferroviário Sr,
Jose Luis de Oliveira, no

departamento nacional de infra-
estruturar  de transporte - DNIT;
Participar da Sessão Solene no

Congresso nacional em
homenagem a Marcha das

Margaridas no plenário do senado
federal; entregar pedido da

inclusão da foto do Sr, Dr. Carlos



Alfredo Simsh ao diretor da
coordenação de Arquivo, Sr.

Wenes de Almeida Batista, no
arquivo, no Arquivo do senado
Federal; Solicitar ao Senador

Paulo Pain que seja feita a
reedição da Monografia do Sr. Dr.

Alfredo Simch;
DR. Marco 11/08/2015 Senado  Federal,   Câmara

dos deputados, ministério
da  cultura,  ministério  do
desenvolvimento  social  e
combate  a  miséria  ,
interlegis

 Cumprir  a  seguinte  agenda:
entrega  de  solicitação  para  a
devida  regulamentação  da  área
ferroviária  no  município  de  são
Jerônimo  para  o  coordenador
geral de patrimônio Ferroviário Sr,
Jose  Luis  de  Oliveira,  no
departamento  nacional  de  infra-
estruturar  de transporte -  DNIT;
Participar  da  Sessão  Solene  no
Congresso  nacional  em
homenagem  a  Marcha  das
Margaridas no plenário do senado
federal;  entregar  pedido  da
inclusão da foto do Sr, Dr. Carlos
Alfredo  Simsh  ao  diretor  da
coordenação  de  Arquivo,  Sr.
Wenes  de  Almeida  Batista,  no
arquivo,  no  Arquivo  do  senado



Federal;  Solicitar  ao  Senador
Paulo  Pain  que  seja  feita  a
reedição da Monografia do Sr. Dr.
Alfredo Simch;

DR. Marco 25/08/2015 Assembléia  do  estado  do
Rio Grande do Sul

Cumprir agenda do gabinete do
deputado estadual Edgar Pretto, a
fim de tratar sobre o lançamento
da frente parlamentar " homens

pelo fim da violência contra a
mulher"


