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Relatório da Caravana  á Brasília dias 26 e 27 de 
novembro de 2009(Movimento de Greve/negociação) 

do Ministério do Trabalho. 
  

 

Discriminação dos Gastos 

 

    Valores R$  

Pago  à Ana Maria  de Ol. Santos ( M TE), conf. recibo p/ participar da 
caravana no movimento de greve em Brasília nos dia 25 e 26 .11.09 

 
130,00 

Pago à Raquel R. da Luz ( M TE), conf. recibo p/ participar da caravana no 
movimento de greve em Brasília nos dia 25 e 26 .11.09 

 
130,00 

Pago  à Elisa M. Ribeiro de Araújo ( M TE), conf. recibo p/ participar da 
caravana no movimento de greve em Brasília nos dia 25 e 26 .11.09 

 
130,00 

Pago  à Daicy dos Santos Pena ( M TE), conf. recibo p/ participar da 
caravana no movimento de greve em Brasília nos dia 25 e 26 .11.09 

 
130,00 

Pago à Diolinda M. Pereira ( M TE), conf. recibo p/ participar da caravana 
no movimento de greve em Brasília nos dia 25 e 26 .11.09 

 
130,00 

Pago à Márcia Maria C. Monteiro ( M TE), conf. recibo p/ participar da 
caravana no movimento de greve em Brasília nos dia 25 e 26 .11.09 

 
130,00 

Pago  à Osvaldo Pereira Vasconselos( M TE), conf. recibo p/ participar da 
caravana no movimento de greve em Brasília nos dia 25 e 26 .11.09 

 
130,00 

Pago  à Cétura Ferreira ( M TE), conf. recibo p/ participar da caravana no 
movimento de greve em Brasília nos dia 25 e 26 .11.09 

 
130,00 

Pago  à José Roberto R. da Cuna( M TE), conf. recibo p/ participar da 
caravana no movimento de greve em Brasília nos dia 25 e 26 .11.09 

 
130,00 

Pago  à Luzia Carolina de Souza( M TE), conf. recibo p/ participar da 
caravana no movimento de greve em Brasília nos dia 25 e 26 .11.09 

 
130,00 

Pago  à Catarina Leão Noronha( M TE), conf. recibo p/ participar da 
caravana no movimento de greve em Brasília nos dia 25 e 26 .11.09 

 
130,00 

Pago  à Welison M. de Araújo( M TE), conf. recibo p/ participar da 
caravana no movimento de greve em Brasília nos dia 25 e 26 .11.09 

 
130,00 

Pago  à Leonardo Nogueira dos Santos( M TE), conf. recibo p/ participar 
da caravana no movimento de greve em Brasília nos dia 25 e 26 .11.09 

 
130,00 

Pago  à Antonio Donizete Ivo ( M TE), conf. recibo p/ participar da 
caravana no movimento de greve em Brasília nos dia 25 e 26 .11.09 

 
130,00 

Pago à Carlos Henrique Soares Santa ( M TE), conf. recibo p/ participar da 
caravana no movimento de greve em Brasília  no dia 25.11.09 

 
20,00 

Pago à Deusleide S. Lima ( M TE), conf. recibo p/ participar da caravana 
no movimento de greve em Brasília  no dia 25.11.09 

 
20,00 

Pago à Divani Pereira da Costa ( M TE), conf. recibo p/ participar da 
caravana no movimento de greve em Brasília  no dia 25.11.09 

 
20,00 

Pago à Elci de Oliveira Bellato ( M TE), conf. recibo p/ participar da 
caravana no movimento de greve em Brasília  no dia 25.11.09 

 
20,00 

Pago à Ercília G.R. Tavares ( M TE), conf. recibo p/ participar da caravana 
no movimento de greve em Brasília  no dia 25.11.09 

 
20,00 

Pago  à Fagner Mariano B. L. Leite ( M TE), conf. recibo p/ participar da  
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caravana no movimento de greve em Brasília  no dia 25.11.09 20,00 
Pago  à Geraldo R. Silva ( M TE), conf. recibo p/ participar da caravana no 
movimento de greve em Brasília  no dia 25.11.09 

 
20,00 

Pago  à Joicy Christina A. da Silva( M TE), conf. recibo p/ participar da 
caravana no movimento de greve em Brasília  no dia 25.11.09 

 
20,00 

Pago  à Karla Alves Roldão ( M TE), conf. recibo p/ participar da caravana 
no movimento de greve em Brasília  no dia 25.11.09 

 
20,00 

Pago à Liana Oliveira Lopes ( M TE), conf. recibo p/ participar da 
caravana no movimento de greve em Brasília  no dia 25.11.09 

 
20,00 

Pago à Lidiane Cordeiro Sampaio ( M TE), conf. recibo p/ participar da 
caravana no movimento de greve em Brasília  no dia 25.11.09 

 
20,00 

Pago à Ludmila Rodrigues Lobo ( M TE), conf. recibo p/ participar da 
caravana no movimento de greve em Brasília  no dia 25.11.09 

 
20,00 

Pago à Maria Alice Ribeiro ( M TE), conf. recibo p/ participar da caravana 
no movimento de greve em Brasília  no dia 25.11.09 

 
20,00 

Pago à Maria Lúcia de Jesus ( M TE), conf. recibo p/ participar da caravana 
no movimento de greve em Brasília  no dia 25.11.09 

 
20,00 

Pago  à Núbia Cristina B. Santos ( M TE), conf. recibo p/ participar da 
caravana no movimento de greve em Brasília  no dia 25.11.09 

 
20,00 

Pago  à Roberto Fernandes da Silva ( M TE), conf. recibo p/ participar da 
caravana no movimento de greve em Brasília  no dia 25.11.09 

 
20,00 

Pago  à Robson Siqueira Pires ( M TE), conf. recibo p/ participar da 
caravana no movimento de greve em Brasília  no dia 25.11.09 

 
20,00 

Pago à Rodrigo Cardoso Reis ( M TE), conf. recibo p/ participar da 
caravana no movimento de greve em Brasília  no dia 25.11.09 

 
20,00 

Pago à Rosiley Silveira Costa  ( M TE), conf. recibo p/ participar da 
caravana no movimento de greve em Brasília  no dia 25.11.09 

 
20,00 

Pago à Sebastião Carvalho Carneiro ( M TE), conf. recibo p/ participar da 
caravana no movimento de greve em Brasília  no dia 25.11.09 

 
20,00 

Pago à Silmar Leite Ferreira Júnior ( M TE), conf. recibo p/ participar da 
caravana no movimento de greve em Brasília  no dia 25.11.09 

 
20,00 

Pago à Suely Alves Oliveira ( M TE), conf. recibo p/ participar da caravana 
no movimento de greve em Brasília  no dia 25.11.09 

 
20,00 

Pago à Tilma Carneiro Portugual ( M TE), conf. recibo p/ participar da 
caravana no movimento de greve em Brasília  no dia 25.11.09 

 
20,00 

Pago à Vilmar G. Teodoro ( M TE), conf. recibo p/ participar da caravana 
no movimento de greve em Brasília  no dia 25.11.09 

 
20,00 

Pago  à Vera Lúcia  de Abreu Serradourada  ( M TE), conf. recibo p/ 
participar da caravana no movimento de greve em Brasília  no dia 25.11.09 

 
20,00 

Pago  à Edismar José C. Júnior ( M TE), conf. recibo p/ participar da 
caravana no movimento de greve em Brasília  nos dias 25 e 26.11.09 

 
130,00 

Pago à Francisca M.V.S. Lemos( M TE), conf. recibo p/ participar da 
caravana no movimento de greve em Brasília  no dia 25.11.09 

 
20,00 

Pago à Elder  Menezes( M TE), conf. recibo p/ participar da caravana no 
movimento de greve em Brasília  no dia 25.11.09 

 
20,00 

Pago  à Adauto Lúcio Lopes, conf. recibo de Aj. De custo para ir 
protocolar processo em Anópolis 

 
20,00 

Pago  à Auto Posto Madagascar LTDA, conf NFVC nº20982,  ref.  
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abastecimento do carro do SINTSEP-GO do retorno do ato do M TE . 20,00 
Pago  on line  à José Mendes dos Passos ( M TE de Mineiros), conf. recibo 
p/ participar da caravana no movimento de greve em Brasília  nos dia  25 e 
26.11.09 (OBS: foi pago uma diária mais passagem de ida e volta) 

 
 

268,00 
Pago   on line  à Fátima Maria de Deus ( M TE), conf. recibo p/ participar 
da caravana no movimento de greve em Brasília  no dia 25 e 26.11.09 

 
130,00 

Pago   on line  à  Ademar R. de Souza ( M TE), conf. recibo p/ participar da 
caravana no movimento de greve em Brasília  no dia 25 e 26.11.09 

 
130,00 

Pago  on line  à  Letícia Emerick Canuto ( M TE), conf. recibo p/ participar 
da caravana no movimento de greve em Brasília  no dia 25 e 26.11.09 

 
130,00 

Pago  on line  à  Gabriel Ítalo Emerick Canuto ( M TE), conf. recibo p/ 
part. da caravana no movimento de greve em Brasília  no dia 25 e 26.11.09 

 
130,00 

Pago à Bueno Tur, Locação de um ônibus para levar servidores dia 
26.11.2009 

 
1.300,00 

Pago à City Tour, locação de uma Vam para levar servidores do M TE à 
Brasília e retornar dia 26.11.2009. 

 
800,00 

Pago à José Roberto R. da Cunha, conf. recibo ref. complemento de meia 
diária para ato dia 26 de novembro de 2009 

 
65,00 

Pago à Daicy dos S. Penna, conf. recibo ref. complemento de meia diária 
para ato dia 26 de novembro de 2009 

 
65,00 

Pago à Elisa Madalena R.Araújo, conf. recibo ref. complemento de meia 
diária para ato dia 26 de novembro de 2009 

 
65,00 

Pago à Letícia Emerick Canuto , conf. recibo ref. complemento de meia 
diária para ato dia 26 de novembro de 2009 

 
65,00 

Pago à Edismar J. Cardoso Júnoir conf. recibo ref. complemento de meia 
diária para ato dia 26 de novembro de 2009 

 
65,00 

Pago à Ana Maria deO. Santosconf. recibo ref. complemento de meia diária 
para ato dia 26 de novembro de 2009 

65,00 

Pago à Osvaldo P. Vasconselos conf. recibo ref. complemento de meia 
diária para ato dia 26 de novembro de 2009 

65,00 

Pago à Cétura Ferreira,conf. recibo ref. complemento de meia diária para 
ato dia 26 de novembro de 2009 

65,00 

Pago à Catarina Leão Noronha, conf. recibo ref. complemento de meia 
diária para ato dia 26 de novembro de 2009 

65,00 

Pago à Luzia Carolina de Souza, conf. recibo ref. complemento de meia 
diária para ato dia 26 de novembro de 2009 

65,00 

Pago à Márcia Maria C.Monteiro, conf. recibo ref. complemento de meia 
diária para ato dia 26 de novembro de 2009 

65,00 

Pago à Raquel R. da Luz, conf. recibo ref. complemento de meia diária 
para ato dia 26 de novembro de 2009 

65,00 

Pago à Diolinda M. Pereira, conf. recibo ref. complemento de meia diária 
para ato dia 26 de novembro de 2009 

65,00 

Pago à Ademar Rodrigues de Souza, conf. recibo ref. complemento de 
meia diária para ato dia 26 de novembro de 2009 

65,00 

Pago à Fátima Maria De Deus, conf. recibo ref. complemento de meia 
diária para ato dia 26 de novembro de 2009 

65,00 

Pago à Ademar Rodrigues de Souza, conf. recibo ref. complemento de 
meia diária para ato dia 26 de novembro de 2009 

65,00 
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Pago à Leonardo Nogueira dos Santos, conf. recibo ref. complemento de 
meia diária para ato dia 26 de novembro de 2009 

65,00 

Pago à Welison M. de Araújo, conf. recibo ref. complemento de meia 
diária para ato dia 26 de novembro de 2009 

65,00 

Pago à Antonio Donizete Ivo, conf. recibo ref. complemento de meia diária 
para ato dia 26 de novembro de 2009 

65,00 

TOTAIS 6.653,00 
 
 
 
 
 

*As despesas com a  Caravana  á Brasília dias 25 e 26 
de novembro de 2009(Movimento de 
Greve/negociação) do Ministério do Trabalho. 
foram de ordem de R$ 6.653,00 (SEIS MIL E 
SEISCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS). 
 
 
 
 
 


