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RELATORIO DE GASTOS COM AS ELEIÇÃO DO 
SINTSEP-GO (TRIENIO 2010-2103). 

 
 

            Discriminação dos Gastos                                                                               VALOR R$ 
Pago n/dta à Dimas Franco de Oliveira, conf. recibo ref. deslocamento para vir part. da 
primeira reunião da comissão eleitoral do Sintsep-Go triênio 2010-2013. 12/01 

 
20,00 

Pago n/dta à Martizon Pires da Silva, conf. recibo ref. deslocamento para vir part. da 
primeira reunião da comissão eleitoral do Sintsep-Go triênio 2010-2013. 12/01 

 
192,00 

Pago n/data À Leonel Mateus Lúcio(Comisão Eleitoral), conf. cupon fiscal ref. à  
abastecimento para se deslocar para o sindicato. 

 
60,00 

Pago n/data À Francisco F. de Sousa(Comissão Eleitoral), conf. cupon fiscal ref. à  
abastecimento para se deslocar para o sindicato. 

 
40,00 

Pago n/data À Francisco F. de Sousa(Comissão Eleitoral), conf. cupon fiscal ref. à  
abastecimento para se deslocar para o sindicato 

 
40,00 

Pago n/data À Edivaldo Bernardo da Silva(Comissão Eleitoral), conf. cupon fiscal ref. à  
abastecimento para se deslocar para o sindicato 

 
40,02 

Pago n/data on line à Maria Leci Ribeiro Martins (Comissão Eleitoral), ref. diárias dos 
mesmo para ficar a disposição nos trabalhos da comissão eleitoral(Ref. dias 
25,26,27,28,29 jan 2010 e 01,02,03,04,05 jan/2010) OBS: ficou definido que a diárias 
seria de R$ 40,00 reais pos dia. 

 
400,00 

Pago n/data on line à Leonel M. Lúcio (Comissão Eleitoral), ref. diárias dos mesmo para 
ficar a disposição nos trabalhos da comissão eleitoral(Ref. dias 25,26,27,28,29 jan 2010 e 
01,02,03,04,05 jan/2010) OBS: ficou definido que a diárias seria de R$ 40,00 reais pos 
dia. 

 
400,00 

Pago n/data on line à Edivaldo B. de Lima (Comissão Eleitoral), ref. diárias dos mesmo 
para ficar a disposição nos trabalhos da comissão eleitoral(Ref. dias 25,26,27,28,29 jan 
2010 e 01,02,03,04,05 jan/2010) OBS: ficou definido que a diárias seria de R$ 40,00 reais 
pos dia. 

 
400,00 

Pago n/data on line à Francisco F. de Souza  (Comissão Eleitoral), ref. diárias dos mesmo 
para ficar a disposição nos trabalhos da comissão eleitoral(Ref. dias 25,26,27,28,29 jan 
2010 e 01,02,03,04,05 jan/2010) OBS: ficou definido que a diárias seria de R$ 40,00 reais 
pos dia. 

 
 

400,00 

Pago n/data à Carlitos Salgados e Confeitaria, conf.NFVC nº 1688, ref. salgados para a 
assembléia de escolha da comissão eleitoral 

 
400,00 

Pago n/data À Leonel Mateus Lúcio(Conselho Eleitoral), conf. cupon fiscal ref. à  
abastecimento para se deslocar para o sindicato. 

 
70,00 

Pago n/data on line à Maria Leci Ribeiro Martins (Comissão Eleitoral), ref. diárias dos 
mesmo para ficar a disposição nos trabalhos da comissão eleitoral(Ref. dias  
08,09,10,11,12  jan/2010) OBS: ficou definido que a diárias seria de R$ 40,00 reais dia. 

 
200,00 

Pago n/data on line à Leonel M. Lúcio (Comissão Eleitoral), ref. diárias dos mesmo para 
ficar a disposição nos trabalhos da comissão eleitoral(Ref. dias 08,09,10,11,12  jan/2010) 
OBS: ficou definido que a diárias seria de R$ 40,00 reais pos dia. 

 
200,00 

Pago n/data on line à Edivaldo B. de Lima (Comissão Eleitoral), ref. diárias dos mesmo 
para ficar a disposição nos trabalhos da comissão eleitoral(Ref. dias 08,09,10,11,12  
jan/2010) OBS: ficou definido que a diárias seria de R$ 40,00 reais pos dia. 

 
200,00 

Pago n/data on line à Francisco F. de Souza  (Comissão Eleitoral), ref. diárias dos mesmo 
para ficar a disposição nos trabalhos da comissão eleitoral(Ref. dias 08,09,10,11,12   
jan/2010) OBS: ficou definido que a diárias seria de R$ 40,00 reais pos dia. 

 
 

200,00 
Pago n/data À Posto Caiapó Diesel, conf. cupon fiscal ref. abastecimento de Francisco F. 
de Sousa para ficar a disposição do Conselho Eleitoral 

 
40,00 

Pago n/data on line à Maria Leci Ribeiro Martins (Comissão Eleitoral), ref. diárias dos 
mesmo para ficar a disposição nos trabalhos da comissão eleitoral(Ref. dias  17,18,19 
jan/2010) OBS: ficou definido que a diárias seria de R$ 40,00 reais pos dia. 

 
 

120,00 
Pago n/data à Dimas Franco de Oliveira (Conselho Eleitoral), conf. recibo para fiscar a 
disposição do Conselho Fiscal 

20,00 

Pago n/data on line à Leonel M. Lúcio (Comissão Eleitoral), ref. diárias dos mesmo para  
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ficar a disposição nos trabalhos da comissão eleitoral(Ref. dias 17,18,19  jan/2010) OBS: 
ficou definido que a diárias seria de R$ 40,00 reais pos dia. 

120,00 

Pago n/data on line à Edivaldo B. de Lima (Comissão Eleitoral), ref. diárias dos mesmo  e 
combustível para ficar a disposição nos trabalhos da comissão eleitoral(Ref. dias 17,18,19  
jan/2010) OBS: ficou definido que a diárias seria de R$ 40,00 reais pos dia. 

 
 
 

260,00 
Pago n/data on line à Francisco F. de Souza  (Comissão Eleitoral), ref. diárias dos mesmo 
para ficar a disposição nos trabalhos da comissão eleitoral(Ref. dias 17,18,19  jan/2010) 
OBS: ficou definido que a diárias seria de R$ 40,00 reais pos dia. 

 
 
 

120,00 
Pago n/data on line à Dimas F.   (Comissão Eleitoral), ref. diárias dos mesmo e 
com,bustível conf NF, para ficar a disposição nos trabalhos da comissão eleitoral(Ref. 
dias 17,18,19  jan/2010) OBS: ficou definido que a diárias seria de R$ 40,00 reais pos dia. 

 
 

240,00 
Pago n/data  on line À Francisco F. de Souza(Comissão Eleitoral), conf. cupon fiscal ref. 
à  abastecimento para se deslocar para o sindicato. 

 
40,00 

Pago n/data on line à Maria Leci Ribeiro Martins (Comissão Eleitoral), ref. diárias dos 
mesmo para ficar a disposição nos trabalhos da comissão eleitoral(Ref. dias  22,23,24 
jan/2010) OBS: ficou definido que a diárias seria de R$ 40,00 reais pos dia. 

 
 

120,00 
Pago n/data on line à Leonel M. Lúcio (Comissão Eleitoral), ref. diárias dos mesmo para 
ficar a disposição nos trabalhos da comissão eleitoral(Ref. dias  22,23,24 jan/2010) OBS: 
ficou definido que a diárias seria de R$ 40,00 reais pos dia. 

 
 

120,00 
Pago n/data on line à Edivaldo B. de Lima (Comissão Eleitoral), ref. diárias dos mesmo  e 
combustível para ficar a disposição nos trabalhos da comissão eleitoral(Ref. dias  
22,23,24 jan/2010) OBS: ficou definido que a diárias seria de R$ 40,00 reais pos dia. 

 
 

120,00 
Pago n/data on line à Francisco F. de Souza  (Comissão Eleitoral), ref. diárias dos mesmo 
para ficar a disposição nos trabalhos da comissão eleitoral(Ref. dias  22,23,24 jan/2010) 
OBS: ficou definido que a diárias seria de R$ 40,00 reais pos dia. 

 
120,00 

Pago n/data on line à Dimas F.  Oliveira(Comissão Eleitoral), ref. diárias dos mesmo e 
combustível conf NF 149642, para ficar a disposição nos trabalhos da comissão 
eleitoral(Ref. dias  22,23,24 jan/2010)  OBS: ficou definido que a diárias seria de R$ 
40,00 reais pos dia. 

 
 

170,00 

Pago n/data on line à Dimas F.  Oliveira(Comissão Eleitoral), ref. diárias dos mesmo e 
combustível conf NF 149642, para ficar a disposição nos trabalhos da comissão 
eleitoral(Ref. dias  22,23,24 jan/2010)  OBS: ficou definido que a diárias seria de R$ 
40,00 reais pos dia 

 
 

120,00 

Pago n/data on line à Celso Augusto Batista, ref. pagamento de combustível para o 
mesmo vir participar das eleições do SINTSEP-GO (Triênio 2010-2013) 

 
120,00 

Pago n/data on line  á Laurêncio B. de Assis (fiscal da Chapa I ), ref. á cinco diárias e 
meia para distribuição das urnas de votação no interior nos dias 25,26,27,28 de fev/2010 à 
02 de março/2010, das eleições do Sintsep-Go triênio 2010-2013 

 
550,00 

Pago n/data on line  á Gildo Ferreira de Souza (fiscal da Chapa II ), ref. á cinco diárias e 
meia para distribuição das urnas de votação no interior nos dias 25,26,27,28 de fev/2010 à 
02 de março/2010, das eleições do Sintsep-Go triênio 2010-2013 

 
550,00 

Pago n/data on line  á Sebastião Vieira da Silva (fiscal da Chapa II ), ref. á cinco diárias e 
meia para distribuição das urnas de votação no interior nos dias 25,26,27,28 de fev/2010 à 
02 de março/2010 das eleições do Sintsep-Go triênio 2010-2013, 

 
550,00 

Pago n/data on line  á Sebastão F. Filho (fiscal da Chapa I), ref. á cinco diárias e meia e 
Abastecimento  para distribuição das urnas de votação no interior nos dias 25,26,27,28 de 
fev/2010 à 02 de março/2010 das eleições do Sintsep-Go triênio 2010-2013. 

 
950,00 

Pago n/data on line  á Benedito Bernardo de Souza (fiscal da Chapa II), ref. á cinco 
diárias e meia   para distribuição das urnas de votação no interior nos dias 25,26,27,28 de 
fev/2010 à 02 de março/2010 das eleições do Sintsep-Go triênio 2010-2013. 

 
550,00 

Pago n/data on line  á Agenor Alves Pereira(fiscal da Chapa II), ref. á cinco diárias e meia 
e Passagem para distribuição das urnas de votação no interior nos dias 25,26,27,28 de 
fev/2010 à 02 de março/2010 das eleições do Sintsep-Go triênio 2010-2013. 

 
680,00 

Pago n/data on line  á Milton  Jesus Ferreira (fiscal da ChapaII), ref. á cinco diárias e 
meia e Abastecimento  para distribuição das urnas de votação no interior nos dias 
25,26,27,28 de fev/2010 à 02 de março/2010 das eleições do Sintsep-Go triênio 2010-
2013. 

 
550,00 

Pago n/data on line  á Milton de Jesus Ferreira (fiscal da ChapaII), ref. á Abastecimentos  
para se deslocar de Jussara /SINTSEP_GO e abastecimentos para distribuição das urnas 
de votação no interior nos dias 25,26,27,28 de fev/2010 à 02 de março/2010 das eleições 

 
 

490,00 
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do Sintsep-Go triênio 2010-2013. 
Pago n/data on line  á Maria Leci R. MArtins (Comissão Eleitoral), ref. á cinco diárias e 
meia   para distribuição das urnas de votação no interior nos dias 25,26,27,28 de fev/2010 
à 02 de março/2010 das eleições do Sintsep-Go triênio 2010-2013 

 
550,00 

Pago n/data on line  á José R. S. Lima (Fiscal de chapa II), ref. á cinco diárias e meia  e 
nota de combustível de deslocamento Sintsep-Go/ para distribuição das urnas de votação 
no interior nos dias 25,26,27,28 de fev/2010 à 02 de março/2010 das eleições do Sintsep-
Go triênio 2010-2013 

 
 

600,01 

Pago n/data on line  á João Gomes da Silva (Fiscal da Chapa I), ref. á cinco diárias e meia   
para distribuição das urnas de votação no interior nos dias 25,26,27,28 de fev/2010 à 02 
de março/2010 das eleições do Sintsep-Go triênio 2010-2013 

 
550,00 

Pago n/data on line  á Jaime C. de Brito (Representante da comissão Eleitoral), ref. á 
cinco diárias e meia   para distribuição das urnas de votação no interior nos dias 
25,26,27,28 de fev/2010 à 02 de março/2010 das eleições do Sintsep-Go triênio 2010-
2013 

 
550,00 

Pago n/data on line  á Imaim Vilela da Silva (Fiscal da chapa I), ref. á cinco diárias e meia   
para distribuição das urnas de votação no interior nos dias 25,26,27,28 de fev/2010 à 02 
de março/2010 das eleições do Sintsep-Go triênio 2010-2013 

 
550,00 

Pago n/data on line  para Martizon  para o mesmo repassar para o Oswaldo Inácio do 
Prado (Fiscal da chapa I), ref. á cinco diárias e meia   para distribuição das urnas de 
votação no interior nos dias 25,26,27,28 de fev/2010 à 02 de março/2010 das eleições do 
Sintsep-Go triênio 2010-2013 

 
 

550,00 

Pago n/data on line  á Celso Augusto Batista (Fiscal da Chapa I), ref. á cinco diárias e 
meia   para distribuição das urnas de votação no interior nos dias 25,26,27,28 de fev/2010 
à 02 de março/2010 das eleições do Sintsep-Go triênio 2010-2013 

 
550,00 

Pago n/data on line  á para Onir para o mesmo repassar para Umberto Braz Rodrigues 
(Fiscal da Chapa I), ref. á cinco diárias e meia   para distribuição das urnas de votação no 
interior nos dias 25,26,27,28 de fev/2010 à 02 de março/2010 das eleições do Sintsep-Go 
triênio 2010-2013 

 
 

550,00 

Pago n/data on line  á Willian P. da Silva (Fiscal da chapa II), ref. á cinco diárias e meia   
para distribuição das urnas de votação no interior nos dias 25,26,27,28 de fev/2010 à 02 
de março/2010 das eleições do Sintsep-Go triênio 2010-2013 

 
550,00 

Pago n/data on line  á Willian P. da Silva (Fiscal da chapa II), ref. á repasse p/ 
abastecimento   para distribuição das urnas de votação no interior nos dias 25,26,27,28 de 
fev/2010 à 02 de março/2010 das eleições do Sintsep-Go triênio 2010-2013 

 
400,00 

Pago n/data on line  á Leonel Mateus Lucas (Presidente Conselho Fiscal), ref. á cinco 
diárias e meia   para distribuição das urnas de votação no interior nos dias 25,26,27,28 de 
fev/2010 à 02 de março/2010 das eleições do Sintsep-Go triênio 2010-2013 

 
550,00 

Pago n/data on line  á Leonel Mateus Lucas (Presidente Conselho Fiscal), ref. á repasse 
para abastecimento   para distribuição das urnas de votação no interior nos dias 
25,26,27,28 de fev/2010 à 02 de março/2010 das eleições do Sintsep-Go triênio 2010-
2013 

 
400,00 

Pago n/data on line  á Martizon Pires da Silva (Comissão Eleitoral), ref. á cinco diárias e 
meia   para distribuição das urnas de votação no interior nos dias 25,26,27,28 de fev/2010 
à 02 de março/2010 das eleições do Sintsep-Go triênio 2010-2013 

 
550,00 

Pago n/data on line  á Martizon Pires da Silva (Comissão Eleitoral), ref. á  repasse para 
abastecimento para distribuição das urnas de votação no interior nos dias 25,26,27,28 de 
fev/2010 à 02 de março/2010 das eleições do Sintsep-Go triênio 2010-2013 

 
400,00 

Pago n/data on line  á Jaime Coelho de Brito (Representante da Comissão Eleitoral), ref.  
á repasse ára abastecimento para distribuição das urnas de votação no interior nos dias 
25,26,27,28 de fev/2010 à 02 de março/2010 das eleições do Sintsep-Go triênio 2010-
2013 

 
 

200,00 

Pago n/data on line  á William para repassar ao Francisco F. de Souza (Fiscal da chapa 
II), ref. á cinco diárias e meia   para distribuição das urnas de votação no interior nos dias 
25,26,27,28 de fev/2010 à 02 de março/2010 das eleições do Sintsep-Go triênio 2010-
2013 

 
 

550,00 

Pago n/data on line  á Dimas F. Oliveira (Comissão Eleitoral), ref. á cinco diárias e meia   
para distribuição das urnas de votação no interior nos dias 25,26,27,28 de fev/2010 à 02 
de março/2010 das eleições do Sintsep-Go triênio 2010-2013 

 
550,00 

Pago n/data on line  á Dimas F. Oliveira (Comissão Eleitoral), ref. á repasse para 
abastecimentos   para distribuição das urnas de votação no interior nos dias 25,26,27,28 
de fev/2010 à 02 de março/2010 das eleições do Sintsep-Go triênio 2010-2013 

 
400,00 
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Pago n/data à Bradesco Seguros conf. cheque nº 571124,  seguro de vida de vinte e duas 
pessos que viajaram com urnas para várias cidades do Interior nas eleições do Sintsep-
GO. 

 
461,12 

Pago n/data on line  à Jornal Hoje LTDA, conf. NF nº 492 ref. publicação do Edital de 
convocação das eleições do Sintesep-Go triênio 2010-2013 

 
400,00 

Pago n/data on line  á Edivaldo Bernardo de Lima (Comissão Eleitoral), ref. á cinco 
diárias   para distribuição das urnas de votação em Goiânia e grande goiânia nos dias 
25,26,27 de fev/2010 à 02 de março/2010 das eleições do Sintsep-Go triênio (2010-2013) 

 
500,00 

Pago n/data on line  á Felipe Lima Neto (Fiscal da Chapa I), ref. á quatro diárias   para 
distribuição das urnas de votação em Goiânia e grande goiânia nos dias 25,26,27 de 
fev/2010 à 02 de março/2010 das eleições do Sintsep-Go (triênio 2010-2013) 

 
400,00 

Pago n/data on line  á João Bernardo G. Neto (Fiscal da chapa II), ref. á cinco diárias   
para distribuição das urnas de votação em Goiânia e grande goiânia nos dias 25,26,27 de 
fev/2010 à 02 de março/2010 das eleições do Sintsep-Go triênio 2010-2013 

 
400,00 

 
Pago n/data à Carlito Salgados e Confeitaria LTDA,conf. NFVC nº 1724 ref. compra de 
lanche ref. lanche para comissão eleitoral 

197,29 

Pago n/data à Celso Augusto Batista ,Conf cupon referente compra de cartão telefônico 
durante a viagem para levar urnas pro interior nas eleições do Sintsep-Go Triênio 2010-
2013 

 
25,00 

Pago n/data  on line  À Martizon P. da Silva(comissaão Eleitoral)), conf. recibo ref. ao 
aluguel do seu carro usado para deslocamentos pelos membro da comissão Eleitoral e 
fiscais das chapa com urnas aos locais de votação para coleta de votos de várias cidade do 
Interior de Goiás. 

 
480,00 

Pago n/data  on line  á Martizon P. da Silva(Comissão Eleitoral), conf. recibo ref. a 
complento de diária  ref. á meia diária do dia 24.10 e meia diária do dia 02.10.2010. 

100,00 

Pago n/data  on line  á Jaime Coelho de Brito(comissão Eleitoral), conf. recibo ref. ao 
aluguel do seu carro usado para deslocamentos pelos membro da comissão Eleitoral e 
fiscais das chapa com urnas aos locais de votação para coleta de votos de várias cidade do 
Interior de Goiás. 

 
480,00 

Pago n/data  on line  á Dimas F. Oliveira(comissão Eleitoral), conf. recibo ref. ao aluguel 
do seu carro usado para deslocamentos pelos membro da comissão Eleitoral e fiscais das 
chapa com urnas aos locais de votação para coleta de votos de várias cidade do Interior de 
Goiás. 

 
480,00 

Pago n/data  on line  á Sebastião Francisco Filho(Fiscal da Chapa I), conf. recibo ref. ao 
aluguel do seu carro usado para deslocamentos pelos membro da comissão Eleitoral e 
fiscais das chapa com urnas aos locais de votação para coleta de votos de várias cidade do 
Interior de Goiás. 

 
480,00 

Pago n/data  on line  á Sebastião Francisco Filho(Fiscal da Chapa I), conf. recibo ref. a 
complento de diária  ref. á meia diária do dia 24.10 e meia diária do dia 02.10.2010. 

 
100,00 

Pago n/data  on line  á Leonel Mateus Lúcio(comissão Eleitoral), conf. recibo ref. ao 
aluguel do seu carro usado para deslocamentos pelos membro da comissão Eleitoral e 
fiscais das chapa com urnas aos locais de votação para coleta de votos de várias cidade do 
Interior de Goiás. 

 
480,00 

Pago n/data  on line  á Willian Pereira da Silva(Fical da chapa II), conf. recibo ref. ao 
aluguel do seu carro usado para deslocamentos pelos membro da comissão Eleitoral e 
fiscais das chapa com urnas aos locais de votação para coleta de votos de várias cidade do 
Interior de Goiás. 

 
480,00 

Pago n/data  on line  á Milton de Jesus Ferreira(Fiscal da Chapa II), conf. recibo ref. ao 
aluguel do seu carro usado para deslocamentos pelos membro da comissão Eleitoral e 
fiscais das chapa com urnas aos locais de votação para coleta de votos de várias cidade do 
Interior de Goiás. 

 
480,00 

Pago n/data  on line  á Agenor Alves Pereira(Fiscal da Chapa II), conf. recibo ref. a 
complento de diária  ref. á meia diária do dia 24.10 e meia diária do dia 02.10.2010. 

 
100,00 

Pago n/dta à Tim celulares, conf. recibo ref. recarga do celular do Francisco F. de Souza 
para ser usado durante a viagem nas distribuições de urnas no  Interior. 

 
25,00 

 

Pago n/dta à Leonel Mateus Lúcio, conf. recibo ref. complemento de repasse para 
abastecimento no roteiro de Santa Helena/São Simão/Pontalina e outras para levar as 
urnas de votação das eleições do Sintsep-Go. 

 
30,00 

 

Pago n/dta à Oi celulares, conf. recibo ref. recarga do celular da Maria Leci para ser usado 
durante a viagem nas distribuições de urnas no  Interior. 

 
20,00 

 

Pago n/data À Kleyton Ribeiro F. Neres, conf. recibo ref. prestação de serviços como 
“Apoio” durante as votaçõies e apuras das eleições do Sintsep-Go(Triênio 2010-2013) 

 
240,00 
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Pago n/dta à Vivo celulares, conf. recibo ref. recarga do celular do sr. Jaime Coelho  para 
ser usado durante a viagem nas distribuições de urnas no  Interior. 

 
18,00 

 

Pago n/data on line à Dimas Franco de Oliveira, conf. recibo referente á uma diária e 
meia (dias02,03 e 04 de março.2010)para ficar á disposição da comisão Eleitoral para 
termino dos trabalhos. ref. ás eleições 

 
150,00 

Pago n/data on line à Leonel Mateus Lúcio, conf. recibo referente á uma diária e meia 
(dias02,03 e 04 de março.2010)para ficar á disposição da comisão Eleitoral para termino 
dos trabalhos  ref. ás eleições 

 
150,00 

Pago n/data on line à Maria Leci Ribeiro Martins, conf. recibo referente á uma diária e 
meia (dias02,03 e 04 de março.2010)para ficar á disposição da comisão Eleitoral para 
termino dos trabalhos ref. ás eleições 

 
150,00 

Pago n/data on line à Edivaldo b. de Lima, conf. recibos referente á uma diária e meia 
(dias02,03 e 04 de março.2010)e recarga de celular ViVO para ficar á disposição da 
comisão Eleitoral para termino dos trabalhos ref. ás eleições 

 
168,00 

Pago n/data on line À Rogério R. Oliveira, conf. recibo ref. prestação de serviços como 
“Apoio” durante as votações e apuras das eleições do Sintsep-Go(Triênio 2010-2013) 

 
240,00 

Pago n/dta à Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, ref. seguro do carro  do 
presidente da Comissão  Eleitoral(Martizon P. da Silva), para viajar para o roteiro de  
Piracanjuba/Morrinhos/Catalão nas distribuições das urnas. 

 
90,47 

Pago n/dta à Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, ref. seguro do carro  de( 
Sebastião Francisco Filho), para viajar para o roteiro de  Trindade/Jataí/Mineiros,  nas 
distribuições das urnas. 

 
90,47 

Pago n/dta à Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, ref. seguro do carro  do 
representante da Comissão  Eleitoral (Dimas Franco de Oliveira), para viajar para o 
roteiro de   ,   nas distribuições das urnas 

 
90,47 

Pago n/dta à Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, ref. seguro do carro  do 
presidente da Comissão  Eleitoral(Leonel  Mateus Lùcio), para viajar para o roteiro de  
Santa Helena/São Simão/Pontalina nas distribuições das urnas 

 
131,61 

Pago n/data on line à Francisco F. de Souza, conf. recibo referente á uma diária e meia 
(dias02,03 e 04 de março.2010)para ficar á disposição da comisão Eleitoral para termino 
dos trabalhos. ref. ás eleições 

 
150,00 

Postagem de Jornais chapa I 2.225,10 
Postagem de jornais chapa II 2.016,02 
Postagem de jornal do Sintsep-Go 2.040,92 
Gráfica LL 1.690,00 
Pago n/data À Pizza Z, conf. NFS nº 7933 ref. lanche para os mesmos de plantão. 74,20 

TOTAIS 34.815,70 
 

 
 
*Os gatos com as Eleições dos SINTSEP-GO Triênio 
2010-2013 foram de ordem de : 34.815,70 (Trinta e 
Quatro Mil e Oitocentos e Quinze  reais e Setenta 
Centavos 


