
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

GOVERNADORIA

DECRETO No 2451 DE
06

DE
AGOSTO

DE 19 84

0 GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA no uso de

suas atribuições legais, RESOLVE:

/

Conceder afastamento as servidora ARMINDA REBE

LO DAS CHAGAS, Agente Administrativo, cadastro n9 0107 5,

lotada na Secretaria de Estado de Cultura, Esportes e

Turismo e VILANI RIBEIRO DOS SANTOS, Estagiário, cadas

tro n9 25.45/8, lotada na Secretaria de Estado da Adminis

tração, para/se deslocarem até Salvador-BA, afim de par
ticipar do /49 Congresso Nacional de Secretarias, no pe
ríodo de oí/a 10/09/84.

Janilene V.

Governador

Teobaldo de Monticello Pinto Viana

Sec. de Estado da Administração

os de Melo

Exercício
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Chciia de Gabinete dj Governador

suoj^l^f^ Saida c&j oi/ SSL
Protocolo N.%. ^AíU—

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SfcCKEXARIÀ Dií ESTADO DE CULTURA. ESPORTES K TUWSMO . ^

^£p*' GABIUETS DO SECRETÁRIO \J V

CPlCIO Kfi 674/GAB/S2CET Porto Velho, 31 de julho de 1984.

••tf ^js™ 0 xl. Senhor Governador,
0V ^

^N ^° Vimos pelo presente, solicitar a Vossa

3xcoffiân6Ía, que se 3a concedida a liberação da servidora AgjgggA
HEBSL0_3AS_CHAGA§, para deslocar-se até a cidade de Salvador/BA ,

no período de 05 a 10/09/84, a fim da participar do 4e Congresso

ITacional de Secretárias.

Tal pedido, prende-se ao fato de a ser

vidora exercer suas funções como Secretária do Gabinete desta Se

cretaria de Estado de Cultura, Esportes e Turismo, bem como, ser

membro da Diretoria da Associação de Secretárias deste Estado.

0 referido evento, irá contribuir para

um melhor desempenho de suas funções, nos serviços cia área gover

namental.

Contando com seu apoio para o assunto

em pauta, subscrevemo-nos mui,

V c? Atenciosamente,

#>°

,* CfriÚr ••-V* aJCMSTABIO-BEClSE/BO

st
Sxmo. Sr*

^ GEL. JORGE TEIXEIRA 'DE OLIVEIRA
MD. Governador do Estado de Rondônia

Nesta
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4: Congresso nacional
da Secretárias EHacutSuas

06 a 09 de setembro-1984
Centro de Convenções - Salvador-BA

Senhor Empresário:

TRANSêt%BRASÍL
^|^ Brasil è com agente

Há vários anos a ABES - Associação Brasileira de Entidades de Secretárias e as Associações

Regionais vêm realizando inúmeros eventos, tais como: Encontros, Seminários, Congressos
em vários Estados com uma participação cada vez maior de secretárias.

A ABES e a ASSEB — Associação das Secretárias da Bahia, objetivando informar as

secretárias sobre as mais recentes abordagens em atualização e desenvolvimento para a

classe, estão promovendo o 4? CNSE, no período de 6 a 9 de setembro, no Centro de
Convenções da Bahia.

Nossos propósitos são altamente relevantes e pretendemos apenas realizar um evento que
dará aos congressistas melhores e maiores conhecimentos de sua profissão através de
palestras, aulas e análises de técnicos renomados oue participarão do 4?CNSE.

Esperamos obter a aquiescência do empresariado, que desde o primeiro Encontro vem
apoiando esta iniciativa tão importante para a ABES.

Áurea Fialho

Presidente ABES

IaBESI Associação
WVWA Brasileira oe Entidades
SiÍlí# o= Secretarias aiíib Associação das

Secretarias da Bahia

Enaura Vieira

Presidente ASSEB

Secretaria Executiva

R. Itabuna, 229 - Parque Cruz Águia- - Ro Vermelho
Fone: (071) 247-1966- Salvador-BA
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Ofício n9 003 /ASEROtHSIRC. Porto Velho, | "} •0^' 6 )

divulgarmos ò 4££5SaE5-2^^rr- ^ a~ó9,09-84, vimos a
^-i^ado em Salvador-BA^/no penoa<-> uc ____ _=,Ser realçado ^2!^^citar asua especial colaboração no

/<

Senhor (a) Secretário:

%

Tendo em vista a nossa responsabilidade em
g^s^atíional de Secretáriaj,_Executivas

„ v ^va^^-r^olicitar a sua especial colaboração no
senirdo^veriricar apossibilidade da participação no referido
even,o da servidora «=™£™. Associação de Sec^
desse Estabelecimento e membro da Direton
tárias (os) do.Estado de Rondônia. ' :

Para qual estamos encaminhando Ficha de
2' ~~ n naaamento da mesma deverá ser em nome

de ROSSI LOPEt, Salvador-BA. Solicitamos ainda seDa
*~,,-í=t- - Rio Vermelho - baivauuj. »«

providências cabíveis junto aABES.
Desde já antecipamos os nossos agradecimen-

a= r«.r» o assunto acima exposto, aprovei-la atenção dispensada para o asbu^utos pela atenção . p . Exa. os protestos de estima e
tamos o ensejo para renovar a V. Exa. P
consideração.

reira Pinto
dente da ASERON

A S. Exa- o Sr. \

Dx. VÍTOR HUGO ril1i_ura E-porte e TurismoM D Secretário de Cultura, b.pon.
do Governo de Rondônia
Nesta.-
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