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Relatório  das atividades em Brasília dos dias 22, 23 e 24 de  
Outubro de 2009. 

 

DESCRIÇÃO DOS GASTOS VALOR EM R$ 
Pago  à Gilson de Oliveira Filho, conf. recibo ref. à duas diárias e meia para part.  do ato 
Nacional dia 22.10.09, encontro de servidores dia 23.10.09 e plenária da Condsef dias 
24.10.2009. (OBS: Diárias para pagto de hospedagem, e toda alimentação dos três dias) 

 
 

325,00 
Pago  à Neiva Maria de souza, conf. recibo ref. à duas diárias e meia para part.  do ato 
Nacional dia 22.10.09, eencontro de servidores da FUNASA dia 23.10.09 e plenária da 
Condsef dias 24.10.2009. (OBS: Diárias para pagto de hospedagem, e toda alimentação dos 
três dias) 

 
 

325,00 

Pago  on line à Ademar Rodrigues de souza, conf. recibo ref. à duas diárias e meia para part.  
do ato Nacional dia 22.10.09, encontro de servidores da FUNASA dia 23.10.09 e plenária da 
Condsef dias 24.10.2009. (OBS: Diárias para pagto de hospedagem, e toda alimentação dos 
três dias) 

 
325,00 

Pago  on line à Martizon Pires da Silva(Catalão), conf. recibo ref. à Passagem de R$130 +20 
de lanche = R$150,00  para part.  do ato Nacional dia 22.10.09, eencontro de servidores da 
FUNASA dia 23.10.09 e plenária da Condsef dias 24.10.2009 

 
150,00 

Pago  on line à Pedro G. Rodrigues (Formosa), conf. recibo ref. à  despesa com 
alimentação(R$20) e passagem(R$15,00) para part.  do ato Nacional dia 22.10.09. 

 
35,00 

Pago  on line à Onir Carlos dos Santos e Umberto Brás da Silva (Formosa), conf. recibo 
ref. à uma diária e meia para cada um os três dias(R$390,00) e Combustível(R$180,00) part.  
do ato Nacional dia 22.10.09, encontro de servidores da FUNASA dia 23.10.09 e plenária da 
Condsef dias 24.10.2009 

 
570,00 

Pago  on line à Gildo Ferreira de Souza (São Luiz), conf. recibo ref. à duas diárias e meia 
(R$325,00)  e Passagem(R$60,00) para part.  do ato Nacional dia 22.10.09, encontro de 
servidores da FUNASA dia 23.10.09 e plenária da Condsef dias 24.10.2009. (OBS: Diárias 
para pagto de hospedagem, e toda alimentação dos três dias) 

 
385,00 

Pago  on line à Nelson J. Monteiro (Rubiataba), conf. recibo ref. à duas diárias e meia(R$ 
325,00) e Passagem(R$ 90,00) para part.  do ato Nacional dia 22.10.09, encontro de 
servidores da FUNASA dia 23.10.09 e plenária da Condsef dias 24.10.2009(OBS: Diárias 
para pagto de hospedagem, e toda alimentação dos três dias). 

 
415,00 

Pago  on line à Fátima Maria de Deus, conf. recibo ref. à duas diárias e meia para part.  do 
ato Nacional dia 22.10.09, encontro de servidores da M T E dia 23.10.09 e plenária da 
Condsef dias 24.10.2009. (OBS: Diárias para pagto de hospedagem, e toda alimentação dos 
três dias) 

 
325,00 

Pago on line à Márcia Jorge, conf. recibo ref. à duas diárias e meia para part.  do ato 
Nacional dia 22.10.09, encontro de servidores  dia 23.10.09 e plenária da Condsef dias 
24.10.2009. (OBS: Diárias para pagto de hospedagem, e toda alimentação dos três dias) 

 
325,00 

Pago on line à Rúbens Martins da Silva (Rio Verde), conf. recibo ref. à Passagem(R$ 80,00) 
e Lanche(R$20,00) para part.  do ato Nacional dia 22.10.09 

 
100,00 

Pago on line à Raquel R. da Luz, conf. recibo ref. à duas diárias e meia para part.  do ato 
Nacional dia 22.10.09, encontro de servidores da M T E dia 23.10.09 e plenária da Condsef 
dias 24.10.2009. (OBS: Diárias para pagto de hospedagem, e toda alimentação dos três dias) 

 
325,00 

Pago on line à Adelino rodrigues dos Santos(São Simão), conf. recibo ref. à duas diárias e 
meia(R$ 325,00) e Passagem (R$160,00) para part.  do ato Nacional dia 22.10.09, encontro de 
servidores da FUNASA dia 23.10.09 e plenária da Condsef dias 24.10.2009. (OBS: Diárias 
para pagto de hospedagem, e toda alimentação dos três dias) 

 
485,00 



SINTSEP-GO  Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás             

Filiado à CUT                                                 Rua Dr.  Olinto  Manso  Pereira,  nº 910,  Setor Sul, Goiânia/GO - 74.080-100 

e à CONDSEF                                              CGC - 25.107.368/0001-84, Fone: (062) 3213-2000  -  e-mail : sintsepgo@sintsepgo.org.br 

_____________________________________________________________________________ 
 

Pago  on line à Vicente G. Ribeiro, conf. recibo ref. à duas diárias e meia para part.  do ato 
Nacional dia 22.10.09, encontro de servidores da FUNASA dia 23.10.09 e plenária da 
Condsef dias 24.10.2009. (OBS: Diárias para pagto de hospedagem, e toda alimentação dos 
três dias) 

 
325,00 

Pago à Daicy dos Santos Penna, conf. recibo ref. à duas diárias e meia para part.  do ato 
Nacional dia 22.10.09, encontro de servidores da M T E dia 23.10.09 e plenária da Condsef 
dias 24.10.2009. (OBS: Diárias para pagto de hospedagem, e toda alimentação dos três dias) 

 
325,00 

Pago  à  Elisa Madalena Ribeiro de Araújo, conf. recibo ref. à duas diárias e meia para part.  
do ato Nacional dia 22.10.09, encontro de servidores da M T E dia 23.10.09 e plenária da 
Condsef dias 24.10.2009(OBS: Diárias para pagto de hospedagem, e toda alimentação dos 
três dias). 

 
325,00 

Pago  à Edivaldo Bernardo de Lima, conf. recibo ref. à duas diárias e meia para part.  do ato 
Nacional dia 22.10.09, encontro de servidores da FUNASA dia 23.10.09 e plenária da 
Condsef dias 24.10.2009. (OBS: Diárias para pagto de hospedagem, e toda alimentação dos 
três dias) 

 
325,00 

Pago  à Aldeci Auxiliadora Batista, Aj. Custo para alimentação p/ participar do ato Nacional 
em favor dos acordos dia 22.10.2009 

 
20,00 

Pago n/data à Crescencio Pinhão de Sena, Aj. Custo para alimentação p/ participar do ato 
Nacional em favor dos acordos dia 22.10.2009 

 
20,00 

Pago  à Raimundo Alves Tocantins, Aj. Custo para alimentação p/ participar do ato Nacional 
em favor dos acordos dia 22.10.2009 

 
20,00 

Pago  à Deusina Azevedo Soares, Aj. Custo para alimentação p/ participar do ato Nacional 
em favor dos acordos dia 22.10.2009 

 
20,00 

Pago  à Dionísio G. da Silva, Aj. Custo para alimentação p/ participar do ato Nacional em 
favor dos acordos dia 22.10.2009 

 
20,00 

Pago  à  Flaviano F. dos Santos, Aj. Custo para alimentação p/ participar do ato Nacional em 
favor dos acordos dia 22.10.2009 

 
20,00 

Pago à Francisco F.de Souza, Aj. Custo para alimentação p/ participar do ato Nacional em 
favor dos acordos dia 22.10.2009 

 
20,00 

Pago  à Emivaldo F. Sales, Aj. Custo para alimentação p/ participar do ato Nacional em favor 
dos acordos dia 22.10.2009 

 
20,00 

Pago à Jeová Batista dos Santos, Aj. Custo para alimentação p/ participar do ato Nacional 
em favor dos acordos dia 22.10.2009 

 
20,00 

Pago à João Gomes da Silva, Aj. Custo para alimentação p/ participar do ato Nacional em 
favor dos acordos dia 22.10.2009 

 
20,00 

Pago à Juarez Araújo Cardoso, Aj. Custo para alimentação p/ participar do ato Nacional em 
favor dos acordos dia 22.10.2009 

 
20,00 

Pago à Márcia Maria Carvalho, Aj. Custo para alimentação p/ participar do ato Nacional em 
favor dos acordos dia 22.10.2009 

 
20,00 

Pago  à Marcos Antonio T. da Silva, Aj. Custo para alimentação p/ participar do ato 
Nacional em favor dos acordos dia 22.10.2009 

 
20,00 

Pago  à Maria Leci Ribeiro, Aj. Custo para alimentação p/ participar do ato Nacional em 
favor dos acordos dia 22.10.2009 

 
20,00 

Pago  à Nilson Luiz Marques, Aj. Custo para alimentação p/ participar do ato Nacional em 
favor dos acordos dia 22.10.2009 

 
20,00 

Pago  à José Marcos Borges, Aj. Custo para alimentação p/ participar do ato Nacional em 
favor dos acordos dia 22.10.2009 

 
20,00 

Pago n/data à Orlei Rosalvo Pereira, Aj. Custo para alimentação p/ participar do ato 
Nacional em favor dos acordos dia 22.10.2009 

 
20,00 

Pago  à Robério Antonio Rodrigues, Aj. Custo para alimentação p/ participar do ato 
Nacional em favor dos acordos dia 22.10.2009 

 
20,00 

Pago  à Sebastiana Maria Galdino, Aj. Custo para alimentação p/ participar do ato Nacional  
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em favor dos acordos dia 22.10.2009 20,00 
Pago  à Dalvina José Magalhães, Aj. Custo para alimentação p/ participar do ato Nacional 
em favor dos acordos dia 22.10.2009 

 
20,00 

Pago  à João Moreira de Oliveira, Aj. Custo para alimentação p/ participar do ato Nacional 
em favor dos acordos dia 22.10.2009 

 
20,00 

Pago  à Joenilsa Lopes R. Santos, Aj. Custo para alimentação p/ participar do ato Nacional 
em favor dos acordos dia 22.10.2009 

 
20,00 

Pago  à José P. da Silva, Aj. Custo para alimentação p/ participar do ato Nacional em favor 
dos acordos dia 22.10.2009 

 
20,00 

Pago  à Marcélia Neta daSilva, Aj. Custo para alimentação p/ participar do ato Nacional em 
favor dos acordos dia 22.10.2009 

 
20,00 

Pago  à Aldeci auxiliadora (Conab)p/ participar da Plenária Nacional da Condsef dia 
24.10.09 

20,00 

Pago  à Fernando C. de Araújo (7ª CSM) p/ participar da Plenária Nacional da Condsef dia 
24.10.09 

 
20,00 

Pago  à João Gomes da Silva (BAAN) p/ participar da Plenária Nacional da Condsef dia 
24.10.09 

 
20,00 

Pago  à Nosdalina Moreira de Souza(CONAB) p/ participar da Plenária Nacional da 
Condsef dia 24.10.09 

 
20,00 

Pago  à Claudinei José da Silva (PFN) p/ participar da Plenária Nacional da Condsef dia 
24.10.09 

 
20,00 

Pago à Sebastiana Maria Galdino (BAAN) p/ participar da Plenária Nacional da Condsef 
dia 24.10.09 

 
20,00 

Pago  à Onofre G. Rodrigues (FUNASA) p/ participar da Plenária Nacional da Condsef dia 
24.10.09 

 
20,00 

Pago  à Pedro G.de Andrade (FUNASA) p/ participar da Plenária Nacional da Condsef dia 
24.10.09 

 
20,00 

Pago  à Robério A. Rodrigues, conf. recibo ref. pagamento de uma passagem para o mesmo 
retornar para jataí da volta do ato em Brasília. 

 
100,00 

Pago à Coopertaxi, conf. recibo para pagamento de deslocamento p/ Caravana à Brasília  
11,00 

Pago à Pousada Colonial, conf NFS nº 0475, pagamento de diárias referente à servidores que 
foi reservado o Hotel e os mesmos não foram. 

 
90,00 

 
Pago À Cruzeiro Combustíveis e Serviços Ltda, conf NF nº 337081, pelo abastecimento do 
carro do Sintsep-go durante as atividades do dias22 à 24.10.09 

 
80,00 

Pago  à Villa’s Restaurante , conf NFVC nº 016457, pela compra de uma refeição duarante 
ato em Brasília 

 
8,70 

Pago  à Boss Cel, Conf. NFVC nº 15485 pela compra de um carregador universal  
60,00 

Pago à Bueno tur, pela locação de uma ônibus para levar/ trazer servidores no dia 22 de 
outubro de 2009 que participaram do ato nacional em favor dos acordos. 

 
 

1.300,00 
Pago à Cyt tour, pela locação de uma vam de três lugares para levar trazer servidores que 
participaram da plenária da Condsef  

 
600,00 

TOTAIS 8.279,70 
 

*Os Gastos das atividades dos dia 22,23 e 24 foram de ordem 
de R$ 8.279,70 (Oito Mil e Duzentos e Setenta e Nove Reais e 
Setenta Centavos). 


