
RELATÓRIO MENSAL DE DIÁRIAS DO MÊS
DE MAIO

Vereador Data Local Objetivo
Rodrigo Dornelles

Marcolin
03 e

04/05/2016
Brasília

Junto  a  Secretaria-Executiva  do  Ministério  de  Minas  e  Energia,  tratar  em
reunião com o secretário-executivo,  Sr.  Luiz  Eduardo Barata Ferreira  sobre
assuntos referentes ao fechamento da Usina Rackebel da Região Carbonífera.

Márcio Rogério Pilger
19 e

20/05/2016

Camaquã,
Guaíba e Dom

Feliciano

Viagem a Camaquã dia 19 e Guaíba dia 20, para participar da reunião com a
direção do Hospital Nsª. Senhora Aparecida, a fim de tratar sobre a reativação
da parceira para atendimento dos moradores do interior de São Jerônimo que
residem na divisa com Camaquã. Conhecer o projeto do horto municipal de
Dom Feliciano como alternativa a monocultura do tabaco e reunião na 12ª CRE
Coor. Reginal da Educação em Guaíba.

Paulo Joel Ferraz de
Souza (Joel Pescador)

18/05/2016 Porto Alegre

Junto  ao  gabinete  do  deputado  João  Fischer,  tratar  do  assunto  sobre  o
pagamento de firma que está parada, sem dar andamento do asfalto no bairro
Juventus, por motivo de não ter recebido os valores correspondentes, ver a
possibilidade do deputado vir a São Jerônimo e que nós possamos visitar a
Sec. Planejamento e o gabinete do prefeito.

Felipe Ramos dos
Santos (Felipe da

Agricultura)

19 e
20/05/2016

Camaquã,
Guaíba e Dom

Feliciano

Viagem a Camaquã dia 19 e Guaíba dia 20, para participar da reunião com a
direção do Hospital Nsª. Senhora Aparecida, a fim de tratar sobre a reativação
da parceira para atendimento dos moradores do interior de São Jerônimo que
residem na divisa com Camaquã. Conhecer o projeto do horto municipal de
Dom Feliciano como alternativa a monocultura do tabaco e reunião na 12ª CRE
Coor. Reginal da Educação em Guaíba.

Paulo Joel Ferraz de
Souza (Joel Pescador)

25/05/2016 Porto Alegre
Junto  ao  Ministério  da  Aquicultura  e  Pesca  do  RS,  tratar  da  saída  do
superintendente da pesca e qual será o seu substituto, quais as mudanças que
serão modificadas para os sindicatos e colônias de pescadores.

João Carlos da Silva
Ramos (Bagana)

31/05/2016 Porto Alegre
Junto  ao  escritório  da  senadora  Ana  Amélia  Lemos,  tratar  da  emenda
parlamentar para o hospital de São Jerônimo.



Luís Henrique Severo da
Silva

31/05/2016 Porto Alegre
Junto a diligência da comissão parlamentar de inquérito (CPI) para depoimento
do leiloeiro, que realizou o leilão municipal, objeto da CPI.

Elisa Mara Rocke de
Souza

31/05/2016 Porto Alegre
Junto a diligência da comissão parlamentar de inquérito (CPI) para depoimento
do leiloeiro, que realizou o leilão municipal, objeto da CPI.

Aires Rossa Dalosto 31/05/2016 Porto Alegre
Junto a diligência da comissão parlamentar de inquérito (CPI) para depoimento
do leiloeiro, que realizou o leilão municipal, objeto da CPI.

João Carlos da Silva
Ramos (Bagana)

31/05/2016 Lajeado
Junto  à  Secretaria  de  Transportes  (DAER),  tratar  os  consertos  dos  trevos,
placas caídas,  pinturas dos redutores  de velocidade e  colocação de novas
placas.

Luís Henrique Severo da
Silva

06/05/2016 Porto Alegre

Junto a legislativa no gabinete do Nelsinho Metalúrgico tratar sobre a atual
situação  do  Hospital  de  Caridade  de  São  Jerônimo  e  junto  a  SPH,
Superintendência  dos  Portos  e  Hidrovias,  tratar  sobre  a  revitalização  das
margens do Jacuí e praia do encontro.

Paulo Joel Ferraz de
Souza (Joel Pescador)

03/05/2016 Porto Alegre

Junto a Diretoria Administrativa e diretor-geral da Corsan, tratar da solicitação
de um caminhão, retroescavadeira para o município de São Jerônimo, para
auxiliar na escavação do rompimento de canos e manutenção dos mesmos e
evitando a falta de água para os residentes nas reformas da cidade.

Amaro Jerônimo Vanti
de Azevedo

09/05/2016 Porto Alegre
Junto a UVERGS, para tratar esclarecimentos aos vereadores e assessores
sobre reforma política.

Amaro Jerônimo Vanti
de Azevedo

02/05/2016 Porto Alegre
Junto  a  Secretaria  do  Trabalho  e  do  Desenvolvimento,  tratar  de  assuntos
referentes a APAE, associação de bairro, entidade filantrópica.

Márcio Rogério Pilger 13/05/2016 Porto Alegre Junto ao TCE.

Amaro Jerônimo Vanti
de Azevedo

13/05/2016 Porto Alegre Junto a legislativa cumprir agenda com o deputado Eduardo Loureiro

João Carlos da Silva
Ramos (Bagana)

10/05/2016 Guaíba

Junto  a  empresa  Celulose  Riograndense,  tratar  de  assuntos  referentes  ao
Hospital  de  São  Jerônimo,  com  o  diretor  Francisco  Bueno  da  doação  de
alimentos, materiais de limpeza e ajuda financeira, acompanhado do diretor do
hospital  senhor  João  Batista  e  o  vice-prefeito  de  São  Jerônimo,  senhor
Fabiano Rolim.


