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RELATÓRIO DE GASTOS COM 
ATIVIDADES DA FUNAI 

 

 
 

*Os Gastos com servidores da Funai no Mês de fevereiro até 23 de março de 2010 foram de 
R$ 8.656,16(Oito Mil e Seiscentos e Cinquenta  Reais e Dezesseis Centavos)  

Pago n/dta on line à Bueno Tur, conf. NFST nº 961 ref. locação de um ônibus dia 12 de fevereiro de 2010 
para transportar índios Xavantes e Tapuias para as cidades de Aruanâ  de volta do ato em goiânia pela Funai 

 
1.800,00 

Pago n/data à Albertina S. Ramos- FUNAI, conf. transferência on line ref. ressarcimento de combustível 
ref. viagem para Xavantina/MT (ver notas ). 

 
263,10 

Pago n/data à Zeilton Santos da Mata-FUNAI, conf. transferência on line ref. ressarcimento de combustível 
ref. viagem para várias cidades do Interior ref. a não extinção da Funai. 

 
226,96 

Pago n/data  on line à Tarquinho Silvestre de Souza, conf. recibo ref. quatro diárias para buscar/levar índios 
para participar de ato contra extinção da administação executiva da Funai . 

 
400,00 

Pago n/data  on line à Maximino R. dos Santos, conf. recibo ref. quatro diárias para buscar/levar índios para 
participar de ato contra extinção da administação executiva da Funai . 

 
400,00 

Pago n/data  on line à Tarquinho Silvestre de Souza, conf. recibo ref. valor repassado para o mesmo custear 
lanche dos índios Karajás/Tapuias ida e volta Do ato . 

 
640,00 

Pago n/data à Zeilton Santos da Mata, conf. cupon fiscal ref. abastecimento p/ mobilização de ato dia 12 de 
fev. 2010 

 
20,00 

Pago n/data à Alba Maria Ramos, conf. NFS/Recibo e passagem, para pagamento de alimentação 
hospedagem e passagem dos índios que vieram para ato dia 12 de fevereiro de 2010 contra extinção da 
Funai 

                  
721,65 

Pago n/data à Adaucto Joaquim C. Neto (FUNAI) , conf recibo de um diária e meia  para acompanhar a 
votação do decreto 7.056, reestruturação da Funai etc. em Brasília. 

 
195,00 

Pago n/data à Albertina S. Ramos (FUNAI) , conf recibo de um diária e meia  para acompanhar a votação 
do decreto 7.056, reestruturação da Funai etc. em Brasília. 

 
195,00 

Pago n/data à Alba Maria Ramos(FUNAI) , conf recibo de um diária e meia  para acompanhar a votação do 
decreto 7.056, reestruturação da Funai etc. em Brasília. 

 
195,00 

Pago n/data à Alba Maria Ramos, conf. recibo ressarcimento de água compra para FUNAI dia 12 de 
fevereiro de 2010. 

 
50,00 

Pago n/data à Célia Maria da Silva Abreu (FUNAI) , conf recibo de um diária e meia  para acompanhar a 
votação do decreto 7.056, reestruturação da Funai etc. em Brasília dias 10 e 11 de março. 

 
195,00 

Pago n/data à Alba Maria Ramos, conf. recibo ressarcimento de água compra para FUNAI dia 12 de 
fevereiro de 2010. 

 
50,00 

Pago n/data à Célia Maria da Silva Abreu (FUNAI) , conf recibo de um diária e meia  para acompanhar a 
votação do decreto 7.056, reestruturação da Funai etc. em Brasília dias 10 e 11 de março. 

 
195,00 

Pago n/data à Empresa Xavante, conf. bilhete de reserva ref. compra de sete passagem para os índios 
Xavantes das cidades de Nova Chavantina e Primavera do leste 

 
759,45 

Abastecimento de ônibus para buscar e levar Xavantes e Tapuias em Aruanâ  dia 12.02.2010 910,00 

Camisetas para ato da FUNAI dia 12.02.2010 630,00 

Pago à Adauto lúcio Lopes, duas diárias e meia p/ fazer trabalhos em Brasília com parlamentares dias 23e 
24 ref. PLP 549 

 
325,00 

Pago à Alba Maria Ramos, duas diárias e meia p/ fazer trabalhos em Brasília com parlamentares dias 23e 24 
ref. PLP 549. 

 
325,00 

Faixas para ato dia 12.02.2010 160,00 

TOTAIS 8.656,16 


