
RELATÓRIO MENSAL DE DIÁRIAS DO MÊS DE 

MÊS

Servidor Data Local Objetivo
Luciano cezimbra 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   

Luciano cezimbra 08/09/2015 Assembléia  legislativa do
RS

Cumprir  agenda com o Dep.  Est.
Membro da comissão de edição,
cultura e desporto e tecnologia ,
senhor  Adão  Villaverde  e  seu
chefe de gabinete Inácio benfica a
fim  de  tratar  sobre  assuntos
inerentes a área de educação da



nossa cidade
Luciano cezimbra 10/09/2015  Sec.  Est.  Do  trabalho  e

Des. Social do RS CAAFF 8°
andar

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
programa  de  apoio  a  inclusão  e
promoção  social  (pasips)-  lei
Solidariedade  e  demais  serviços
realizados  pela  agencia  local  do
Sine

Danieli  cristina
Garcia Conceição

11/09/2015 solar  da  camara  da
assembleia  legislativa  do
rio grande do sul

 participar  do  lancamento  do
movimento  mundial  "eles  por
elas"  da  frente  parlamentar  dos
homens  pelo  fim  da  violencia
contra a mulher, com  a presença
do  deputado  estadual  o  DR°
Edegar  Pretto   no  solar  dos
Camara da assembleia  legislativa
do rio grande do  sul

Danieli  Cristina
Garcia Conceição

29/09/2015 Assembléia  Legislativa-
POA

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

Ana Cristina Martins 
Viana Cruz

11/09/2015 Solar  da  câmara  da
assembléia  legislativa  do
rio grande do sul

 Participar  do  lançamento  do
movimento  mundial  "eles  por
elas"  da  frente  parlamentar  dos
homens  pelo  fim  da  violência



contra a mulher, com  a presença
do  deputado  estadual  o  DR°
Edegar  Pretto   no  solar  dos
Câmara da assembléia  legislativa
do rio grande do  sul

Ana Cristina Martins 
Viana Cruz

29/09/2015 Assembléia  Legislativa-
POA

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

Carla Geonava da 
silva Ferreira

11/09/2015 Solar  da  câmara  da
assembléia  legislativa  do
rio grande do sul

 Participar  do  lançamento  do
movimento  mundial  "eles  por
elas"  da  frente  parlamentar  dos
homens  pelo  fim  da  violência
contra a mulher, com  a presença
do  deputado  estadual  o  DR°
Edegar  Pretto   no  solar  dos
Câmara da assembléia  legislativa
do rio grande do  sul

Carla Geonava da 
silva Ferreira

29/09/2015 Assembléia  Legislativa-
POA

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

 Camila Lopes  
krigger

29/09/2015 Assembléia  Legislativa-
POA

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


