
RELATÓRIO MENSAL DE DIÁRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO

Vereador Data Local Nº de
Diárias

Objetivo

Luis Henrique
Severo da Silva

01 á
08/12/2016

Porto Alegre Uma diária
reduzida de

50%

Para junto as leg. Gabinete Deputado Nelsinho Metalúrgico,
tratar sobre o efetivo da polícia civil em São Jerônimo.

Luis Henrique
Severo da Silva 

01 á
09/12/2016

Porto Alegre Uma diária
reduzida de

50%

Para junto as legislações do gabinete Deputado Marcom,
solicitar emenda parlamentar para 2017.

Luis Henrique
Severo da Silva

14/12/2016 Porto Alegre Uma diária
reduzida de

50%

Para junto a comissão de segurança e servidores públicos,
buscar informações sobre requerimento do pedido de

audiência pública em São Jerônimo para tratar do possível
fechamento da agenda da Receita Estadual do Município de

São Jerônimo.
João Carlos da

Silva Ramos
13/12/2016 á
16/12/2016

Porto Alegre Uma diária
reduzida de

50%

Para participar do curso III Grande Seminário de Encerramento
de Gestão organizado pela UVERGS.

Paulo Joel
Ferraz de Souza

08/12/2016 Porto Alegre Uma diária
reduzida de

50%

Para cumprir agenda no gabinete da diretoria administrativa do
grupo CEEE, para tratar da seguinte pauta: a não privatização
da CEEE porque com a privatização o mais prejudicado será a

classe de baixa renda.
Marcio Rogério

Pilger
20 á

23/12/2016
Criciúma
-Santa

Catarina 

Três diárias
reduzida de

50%

Para cumprir agenda institucional, reunião com a direção da
Associação Brasileira do Carvão Mineral ABCM, afim de tratar
sobre o carvão mineral na região carbonífera do estado do RS,



através da mina São Vicente no município de Minas do Leão,
Usina Termoelétrica São Jerônimo bem como a MP 735/2016
que cria o programa de modernização do parque termoelétrico
brasileiro movido a carvão nacional sindicato das industrias de

cerâmica de Criciúma, Câmara de Vereadores Criciúma,
sindicato dos mineiros de criciúma, visita técnica na olaria

cerâmica vermelha em Criciúma.
Dilto Ademar 
Marques

20 á
23/12/2016

Criciúma –
Santa

Catarina

Três diária
reduzida de

50%

Para cumprir agenda institucional, reunião com a direção da
Associação Brasileira do Carvão Mineral ABCM, afim de tratar
sobre o carvão mineral na região carbonífera do estado do RS,
através da mina São Vicente no município de Minas do Leão,
Usina Termoelétrica São Jerônimo bem como a MP 735/2016
que cria o programa de modernização do parque termoelétrico
brasileiro movido a carvão nacional sindicato das industrias de

cerâmica de Criciúma, Câmara de Vereadores Criciúma,
sindicato dos mineiros de criciúma, visita técnica na olaria

cerâmica vermelha em Criciúma.
Aires Rossa 
Dalosto 

20 á
23/12/2016

Criciúma –
Santa

Catarina

Três diárias
reduzida de

50%

Para cumprir agenda institucional, reunião com a direção da
Associação Brasileira do Carvão Mineral ABCM, afim de tratar
sobre o carvão mineral na região carbonífera do estado do RS,
através da mina São Vicente no município de Minas do Leão,
Usina Termoelétrica São Jerônimo bem como a MP 735/2016
que cria o programa de modernização do parque termoelétrico
brasileiro movido a carvão nacional sindicato das industrias de

cerâmica de Criciúma, Câmara de Vereadores Criciúma,
sindicato dos mineiros de criciúma, visita técnica na olaria

cerâmica vermelha em Criciúma.
Amaro Jeronimo 
Vanti de Azevedo

20 á
23/12/2016

Criciúma –
Santa

Catarinha 

Três diárias
reduzida de

50%

Para cumprir agenda institucional, reunião com a direção da
Associação Brasileira do Carvão Mineral ABCM, afim de tratar
sobre o carvão mineral na região carbonífera do estado do RS,



através da mina São Vicente no município de Minas do Leão,
Usina Termoelétrica São Jerônimo bem como a MP 735/2016
que cria o programa de modernização do parque termoelétrico
brasileiro movido a carvão nacional sindicato das industrias de

cerâmica de Criciúma, Câmara de Vereadores Criciúma,
sindicato dos mineiros de criciúma, visita técnica na olaria

cerâmica vermelha em Criciúma.


