
RELATÓRIO MENSAL DE DIÁRIAS DO MÊS DE 

Maio

Servidor Data Local Objetivo
**Servidor** Luis Paulo
Araujo Machado

12/05/2015 Inlegis  -  hotel  DanIn-
Porto Alegre

 Curdo de Analise aprofundada sobre
licitações,  contratos,  revisão
contratual,  dispensa,  e  contratação
direta, processos, assessoria, comissão
de  licitações,  controle  interno,
secretários

**Servidor**  Magda
Rosani  de  Campos
Garcia 

12/05/2015 Inlegis  -  hotel  DanIn-
Porto Alegre

Curdo  de  Analise  aprofundada  sobre
licitações,  contratos,  revisão
contratual,  dispensa,  e  contratação
direta, processos, assessoria, comissão
de  licitações,  controle  interno,
secretários

**  Servidora**  Tais  de
Campos Bittencourt

12/05/2015 Inlegis  -  hotel  DanIn-
Porto Alegre

Curdo  de  Analise  aprofundada  sobre
licitações,  contratos,  revisão
contratual,  dispensa,  e  contratação
direta, processos, assessoria, comissão
de  licitações,  controle  interno,
secretários



Maria  Fernanda
Quadros

12/05/2015 Inlegis  -  hotel  DanIn-
Porto Alegre

Curdo  de  Analise  aprofundado  sobre
licitações,  contratos,  revisão
contratual,  dispensa,  e  contratação
direta, processos, assessoria, comissão
de  licitações,  controle  interno,
secretários.

Patricia  Chananeco de
Lima

25/05/2015 Assembléia  Legislativa  do
RS

Participei  da  Audiência  publica  da
Apresentação da procuradoria Especial
da  mulher  da  Assembléia  Legislativa
do RS e do Lançamento da campanha
Nacional Mulheres na Política, onde foi
nos dito que na próxima s4emana será
instalada  a  referida  Procuradoria  na
Assembléia  do  RS,  e  sua  forma  de
funcionamento, apos, se discutiu sobre
a campanha Mulheres na Política onde
varias  Deputadas,  vereadoras  e
representantes  de  comunidades
falaram, incentivaram esse causa.

Patricia  Chananeco de
Lima

28/05/2015 Auditório da CAFF/RS Participei  do  encontro  das  Gestoras
municipais,  promovido  pelo
departamento  Estadual  de  Políticas
para  mulheres  onde  foi  nos
representando  a  Política  do  Governo
do  Estado.  Alem  de  nos  mostrar  e
relatar o que já foi feito nos primeiros
meses  de  gestão  e  as  ações
programadas até o final do ano.



Ana  Cristina  Martins
Viana

25/05/2015 Assembléia  Legislativa  do
RS

Participei  da  Audiência  publica  da
Apresentação da procuradoria Especial
da  mulher  da  Assembléia  Legislativa
do RS e do Lançamento da campanha
Nacional Mulheres na Política, onde foi
nos dito que na próxima s4emana será
instalada  a  referida  Procuradoria  na
Assembléia  do  RS,  e  sua  forma  de
funcionamento, apos, se discutiu sobre
a campanha Mulheres na Política onde
varias  Deputadas,  vereadoras  e
representantes  de  comunidades
falaram, incentivaram esse causa.

Ana  Cristina  Martins
Viana

28/05/2015 Auditório da CAFF/RS Participei  do  encontro  das  Gestoras
municipais,  promovido  pelo
departamento  Estadual  de  Políticas
para  mulheres  onde  foi  nos
representando  a  Política  do  Governo
do  Estado.  Alem  de  nos  mostrar  e
relatar o que já foi feito nos primeiros
meses  de  gestão  e  as  ações
programadas até o final do ano.

Luciano Cezimbra 28/05/2015 Assembléia legislativa RS Participei juntamente com o Vereador
Marcio Pilger do Fórum Dialoga Brasil
PPA 2016-2019 , da região sul do pais,
realizado  no  dia  28  de  Maio  no
Auditório Dante Baroni da Assembléia
Legislativa  do  Rio  Grande  do  Sul.  A
abertura  teve  a  participação  do
presidente em exercício do Parlamento
Gaucho,  Deputado  Edegar  Pretto,  do



Governador em Exercício, Jose Cairoli,
alem  dos  ministros  do  planejamento
Nelson Barbosa e da Secretaria Geral
da  Presidência  da  Republica,  Miguel
Rossetto  que  conduziu  o  Fórum,  Os
representantes  de  25  entidades  da
Região Sul (Rio Grande do Sul,  Santa
Catarina  e  Paraná),  apresentam
sugestões para sem incorporadas as 21
diretrizes  e  aos  54  programas
temáticos,  previstos  no  texto  original
do  Governo  Federal,  sendo,  as  Áreas
sociais  e   de  mobilidade  urbana  as
principais  reivindicações  das
lideranças.  Tais  propostas  serão
levadas ao fórum Nacional


