Formulário para Registro de Reunião – Protocolo nº
Atividade: Reunião da comissão de direitos humanos
Data: 08/09/2014
Horário: 16:00 horas
Local: Auditório da Rua México
Presentes: Débora Rodrigues, Silvia, Jefferson.
Ausências justificadas:
Temas: Ver abaixo.
Diretor responsável pelo registro: Débora
Funcionário de referência: Jefferson
Obs.: Favor enviar o formulário para registro de reunião para gerencia.adm@cressrj.org.br e assessoriapolitica@cressrj.org.br
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c) três edições do
projeto “Contra a
corrente”

. Eblin ou
Francine
. Marcelo Freixo
ou alguém da
assessoria que
tenha
acompanhado a
CPI das milícias

custos: transporte de
convidados/as;
certificados; divulgação
d) oito reuniões da
comissão de direitos
humanos

custos: transporte de
conselheiros (a
depender do horário de
. Monique Cruz –
encerramento, de
Fórum Juventude funcionários/assessorias
de Manguinhos /
); divulgação
UFRJ
13/10, às 17
horas

Encaminhamento
s Político /
administrativo
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na agenda.

Imediatamente.

Síntese do debate
Encaminhamentos
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