RELATÓRIO MENSAL DE DIÁRIAS DO MÊS DE MAIO

Vereador

Data

Local

Valor
($)

Objetivo

Amaro Jerônimo Vanti
de Azevedo

04/05/2018

Porto Alegre

R$ 199,00

Jair Alfredo
Campezato Ribeiro

04/05/2018

Porto Alegre

R$ 199,00

Valmir Nunes

04/05/2018

Porto Alegre

R$ 199,00

Amaro Jerônimo Vanti
de Azevedo

15/05/2018

Porto Alegre

R$ 199,00

Para tratar o assunto referente a não realização de
autopsia, ,devido não ter um auxiliar de perito,e
atendimento na região carbonífera, sanando o
problema da região na situação de autopsia,necropsia,
junto a Secretaria Pública do Estado do RS/Instituto
Geral de Pericias IGP.
Para tratar o assunto referente a não realização de
autopsia, ,devido não ter um auxiliar de perito,e
atendimento na região carbonífera, sanando o
problema da região na situação de autopsia,necropsia,
junto a Secretaria Pública do Estado do RS/Instituto
Geral de Pericias IGP.
Para tratar o assunto referente a não realização de
autopsia, ,devido não ter um auxiliar de perito,e
atendimento na região carbonífera, sanando o
problema da região na situação de autopsia,necropsia,
junto a Secretaria Pública do Estado do RS/Instituto
Geral de Pericias IGP.
Para tratar de assuntos relacionados a solicitação de
aumento de efetivos da Brigada Militar no Município de
São Jerônimo.

Jair Alfredo
Campezato Ribeiro

15/05/2018

Porto Alegre

R$ 199,00

Valmir Nunes

15/05/2018

Porto Alegre

R$ 199,00

Gilnei Straccione
Ventura

15/05/2018

Porto Alegre

R$ 199,00

Filipe Almeida de
Souza

22/05/2018

Vale Verde

R$ 199,00

Gilnei Straccione
Ventura

22/05/2018

Vale Verde

R$ 199,00

Para tratar de assuntos relacionados a solicitação de
aumento de efetivos da Brigada Militar no Município de São
Jerônimo.
Para tratar de assuntos relacionados a solicitação de
aumento de efetivos da Brigada Militar no Município de São
Jerônimo.
Para tratar de assuntos relacionados a solicitação de
aumento de efetivos da Brigada Militar no Município de São
Jerônimo.
Para cumprir a seguinte agenda institucional:Reunião no
gabinete do Sr. Vice-Prefeito Roque Alcinio Eisermann, a fim
de tratar sobre o programa municipal que cria e fomenta o
apoio a agricultura familiar,especialmente da família das
verduras e leguminosas orgânicas, onde o Poder Executivo e
o Poder Legislativo concedem aos servidores de ambas as
instituições, um valor como auxilio- alimentação denominado
“Vale-feira”, para a aquisição de produtos hortifrutigranjeiros
e/ou produtos artesanais alimentícios provenientes de
pequenos agricultores, agroindustriais ou associações de
produtores de pequeno porte.
Para cumprir a seguinte agenda institucional:Reunião no
gabinete do Sr. Vice-Prefeito Roque Alcinio Eisermann, a fim
de tratar sobre o programa municipal que cria e fomenta o
apoio a agricultura familiar,especialmente da família das
verduras e leguminosas orgânicas, onde o Poder Executivo e
o Poder Legislativo concedem aos servidores de ambas as
instituições, um valor como auxilio- alimentação denominado
“Vale-feira”, para a aquisição de produtos hortifrutigranjeiros
e/ou produtos artesanais alimentícios provenientes de
pequenos agricultores, agroindustriais ou associações de
produtores de pequeno porte.

Felipe Ramos dos
Santos

22/05/2018

Vale Verde

R$ 199,00

Valmir Nunes

22/05/2018

Vale Verde

R$ 199,00

Amaro Jerônimo Vanti
de Azevedo

24/05/2018

Porto Alegre

R$ 199,00

Jair Alfredo
Campezato Ribeiro

24/05/2018

Porto Alegre

R$ 199,00

Gilnei Straccione
Ventura

24/05/2018

Porto Alegre

R$ 199,00

Para cumprir a seguinte agenda institucional:Reunião no
gabinete do Sr. Vice-Prefeito Roque Alcinio Eisermann, a fim
de tratar sobre o programa municipal que cria e fomenta o
apoio a agricultura familiar,especialmente da família das
verduras e leguminosas orgânicas, onde o Poder Executivo e
o Poder Legislativo concedem aos servidores de ambas as
instituições, um valor como auxilio- alimentação denominado
“Vale-feira”, para a aquisição de produtos hortifrutigranjeiros
e/ou produtos artesanais alimentícios provenientes de
pequenos agricultores, agroindustriais ou associações de
produtores de pequeno porte.
Para cumprir a seguinte agenda institucional:Reunião no
gabinete do Sr. Vice-Prefeito Roque Alcinio Eisermann, a fim
de tratar sobre o programa municipal que cria e fomenta o
apoio a agricultura familiar,especialmente da família das
verduras e leguminosas orgânicas, onde o Poder Executivo e
o Poder Legislativo concedem aos servidores de ambas as
instituições, um valor como auxilio- alimentação denominado
“Vale-feira”, para a aquisição de produtos hortifrutigranjeiros
e/ou produtos artesanais alimentícios provenientes de
pequenos agricultores, agroindustriais ou associações de
produtores de pequeno porte.
Para junto a UVERGS, tratar o seguinte assunto: Referente a
informação do Departamento Jurídico entre outros assuntos.
Para junto a UVERGS, tratar o seguinte assunto:
Referente a informação do Departamento Jurídico
entre outros assuntos.
Para junto a UVERGS, tratar o seguinte assunto:
Referente a informação do Departamento Jurídico
entre outros assuntos.

