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Luciano Cezimbra 09/06/2015 12° CRE de Guaíba, Prefeitura

de  Rio  grande  Câmara  de
pelotas

No dia  9 de junho estivemos na 12°  CRE ,agendada
com  a  coordenadora  Débora  luz  da  Rocha  e  a
Coordenadora  Adjunta  Vera  Lucia  Almeida  para
tratarmos da implantação do EJA (ensino médio) para
escola  Romeu  Ramos,  na  localidade  da  Quitéria
(interior do município), onde recebemos a noticia de
que está avançando rápido o processo para tal pleito.
No dia 10 nos reunimos com o prefeito de Rio Grande,
Alexandre Lindenmeyer afim de tratar sobre a defesa
do  Polo  Naval.  Ocasião  que  nos  informou  todas  as
ações que vem executando na busca de incentivos e
apoio a permanência da construção das P75 e P77 em
Rio  Grande  que  afeta  diretamente  o  pólo  naval  do
Jácui  (Município  de  Charqueadas  e  São  Jerônimo  e
Triunfo) e salientou a importância do defender o Pólo
Naval e os contratos das duas plataformas, a políticia
Nacional de conteúdo local e de novas licitações para a
ampliação e geração de emprego e renda para a região
da  metade  sul  do  estado,  incluindo  a  Região
Carbonífera. Ficou Acertado entre os parlamentares e
o Prefeito que será organizada uma audiência Publica
Regional  para  esclarecer  o  debater  o  assunto  que
influencia diretamente na economia dos municípios da
Carbonífera. Por fim no dia 11 cumprimos a agenda na
câmara municipal de pelotas com o Vereador Tenente
Bruno,  para  darmos  andamento  nas  tratativas  de
defesa  do  pólo  naval.  Haja  vista  que  é  Pelotas  ó
município pólo da região sul do estado.



Luciano Cezimbra 17/06/2015 Assembléia Legislativa do RS No dia 18 de junho do corrente ano, cumprir agenda
com o deputado estadual Valdeci de Oliveira, afim de
tratar  sobre  a  frente  parlamentar  contra  o  racismo,
Homofobia e outras formas de discriminação, do qual
ficou agendado a vinda do deputado no municipio de
são Jerônimo no dia 16 de Julho do corrente ano, na
atual  haverá  uma  audiência  e  entrega  do  abaixo
assinado   que   iremos  auxiliar  para  que  o  20  de
novembro se torne feriado estadual,  tendo em vista
que  é  quando  se  comemora  o  Dia  Nacional  da
Consciência negra.

Patrícia Chananeco 09/06/2015 Assembléia Legislativa do RS Na  tarde  do  dia  09  de  junho  do  corrente  ano,
participei do seminário caminho para uma educação e
as  contribuições  da  SEPPIR  para  a  consolidação  do
programa  pátria  educadora  ministrou  o   evento  da
Ministra  da  secretaria  de  políticas  de  promoção  da
igualdade racial , Srª Nilma Gomes, juntamente com o
Coordenador  da  Frente  Parlamentar  de  combate  ao
racismo,  Dep Valdeci  Oliveira,  só  Secretario  Estadual
da Educação,  Vieira da Cunha,  na ocasiaõ a ministra
recebeu  relatório  das  ações  desempenhadas  pela
frente parlamentar e afirmou que a SEPPIR é parceira
de todas as instituições que realizem trabalhos para
superação do racismo

Patrícia Chananeco 17/06/2015 Assembléia Legislativa do RS No dia 18 de junho do corrente ano, cumprir agenda
com o deputado estadual Valdeci de Oliveira, afim de
tratar  sobre  a  frente  parlamentar  contra  o  racismo,
Homofobia e outras formas de discriminação, do qual
ficou agendado a vinda do deputado no municipio de
são Jerônimo no dia 16 de Julho do corrente ano, na
atual  haverá  uma  audiência  e  entrega  do  abaixo
assinado   que   iremos  auxiliar  para  que  o  20  de
novembro se torne feriado estadual,  tendo em vista
que  é  quando  se  comemora  o  Dia  Nacional  da
Consciência negra.


