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Elisa Ribeiro da Cunha

De: Mever Cultural <portalmever@gmail.com>

Enviado em: quarta-feira, 18 de abril de 2018 16:08

Para: S_CTCS

Assunto: Re: Indicações dos representares para o Conselho de Transparência e Controle 

Social em 2018

Olá,  

tudo bem? 

 

Desculpe a demora. 

 

encaminho nome de indicação do DF em Movimento: 

 

Como Titular: 

 

Ana Paula Daltoé Inglez Barbalho  

CPF 968564831-04 

 

A Suplente continua a mesma. 

 

Grato. 

 

Guilherme Carvalho  

61 9418-7311 

 

Em 11 de abril de 2018 11:31, S_CTCS <secretariaexecutivactcs@cg.df.gov.br> escreveu: 

Prezados, 
 
Por gentileza enviar com urgência a indicação dos conselheiros titular e suplente para o Mandato de 2018 para o 
Conselho de Transparência e Controle Social, o prazo para indicações encerrou em 30 de março. 

Caso a instituição não queira mais fazer parte do conselho enviar justificativa assinada pelo dirigente máximo da 
instituição. 

  

Encaminhar as indicações e o formulário em anexo preenchido e assinado por e-mail: 
secretariaexecutivactcs@cg.df.gov.br  
 
 
Cordialmente, 
 
Secretaria Executiva 
Conselho de Transparência e Controle Social. 

  

Elisa Ribeiro da Cunha Dias

Assessora de projetos especias 
elisa.cunha@cg.df.gov.br  

Tels.: (61) 2108-3209 
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A informação contida nesta mensagem de e-mail, incluindo quaisquer anexos, é de uso exclusivo do destinatário e pode 
conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não é o destinatário designado, qualquer uso, cópia, 
divulgação, veiculação ou distribuição é estritamente proibida. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, por 
favor, notifique o remetente imediatamente, respondendo este e-mail, e apague esta mensagem de seu computador ou de 
qualquer outro banco de dados.  

 

A informação contida nesta mensagem de e-mail, incluindo quaisquer anexos, é de uso exclusivo do destinatário e pode 
conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não é o destinatário designado, qualquer uso, cópia, 
divulgação, veiculação ou distribuição é estritamente proibida. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, por 
favor, notifique o remetente imediatamente, respondendo este e-mail, e apague esta mensagem de seu computador ou de 
qualquer outro banco de dados.  

 

 

 

 

--  

Acesse: 

 

www.mever.com.br 

http://www.youtube.com/PortalMeVer 

facebook.com/portalmever 

 
Contato: 
 
Guilherme Carvalho (Coordenação Geral) - 61 84187311 


