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RELATÓRIO DE GASTOS MÊS DE MARÇO/2010 
  

Especificação 
 

Valor Pago 
Pago n/data A. Custo à Diretor Gilson de O. Filho, ref. Fev/2010 1.757,00 
Pago n/data  on line  Aj. De Custo  de    Fev/10 de Ademar Rodrigues de Souza 1.275,00 
Pago n/data on line   à Ademar Rodrigues de Souza, reconhecimento de dívida  onde houve danos 
financeiros do não recebimento da GACEM. Ref. mês  Fev/2010. 

 
590,00 

Pago n/data A. Custo à Diretora Márcia Jorge, ref. Fev/10 1.757,00 
Pago n/data à Casas Goianita, conf. cupom fiscal, ref.  compra de 4 garrafas térmicas 104,27 
Pago n/data à Oswaldo Inácio do Prado(fiscal da chapa I) ref. complemento de mais uma diária. 100,00 
Pago /data à Maria de Fátima P. D’avila, conf. recibo prestação de serviço com limpeza para o Sintsep-
Go 

280,00 

Pago n/data à Fugioka, conf. NFFS nº 091273, ref. revelação de fotos diversas do Sintsep 34,10 
Pago n/data á Rosimeire Martins de Oliveira, conf. recibo ref. etiquetagem de jornais 20,00 
Pago n/data á Iramar Ribeiro da Silva, conf. recibo ref. etiquetagem de jornais 20,00 
Pago n/data á Maria de Fátima D’avila, conf. recibo ref. etiquetagem de jornais 20,00 
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 

Pago n/data à Pastelaria 84, conf. NFVC nº 144 ref. lanche do Martizon Pires da Silva da Comissão 
Eleitoral 

10,00 

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 

Valor retirado n/data, conf. ch. 571129 para despesas gerais do caixa 2.000,00 
Valor retirado N/data conf ch.571128 para pagamento de gratificação/Ajuda de custo da diretoria mês 
de Fev/2010 

5.379,00 

Pago n/data  on line  à Sandra Aparecida de Sousa, salário  mês de Fev/2010  1.021,60 
Pago n/data on line à Manuel de Oliveira, pagto salário e  mês de Fev/2010 690,63 
Pago n/data  on line  à Edílson Jason da Silva, salário mês de Fev/2010  2.708,83 
Pago n/data  on line  à Herbium Bueno dos Santos, salário mês de Fev/2010   1.647,90 
Pago n/data on line à  Aj. Custo Diretora  Fátima Mª de Deus,referente  à Fev/2010 1.275,00 
Pago n/data on line à  Aj. Custo Vicente G. Ribeiro,referente  à Jan/2010 1.275,00 
Pago n/data on line  à Deleg. Jataí, ref.ao mês de Fev/2010, pagto Gratif. do José Manoel Pereira 300,00 
Pago n/data on line  à Deleg. Jataí, ref.ao mês deFev/2010, pagto Gratif. do Coord.  Onir C. dos Santos. 300,00 
Pago n/data  on line  à Ana Cássia Alves Costa, ref. salário  de Fev/2010 860,46 
Pago n/data  ch. 571138 à Danúbio Fernando Vieira de Oliveira, ref. salário  de Fev/2010 885,83 
Pago n/data  ch. 571136 à Ivanildo de Paiva Oliveira, ref. salário  de  Fev/2010 1.092,08 
Pago n/data  ch. 571135 à Joelma dos Santos M. Vilela, ref. salário  deFev/2010 1.126,50 
Pago n/data À LL Gráfica, conf. NFS nº 10885, ref. tiragem de cinco mil exemplares do jornal de 
Sintsep-Go 

1.680,00 

Pago n/data à Empório 571132, conf. NFVC Nº 4885, pela compra de água mineral e materiais de 
limpeza. 

255,20 

Pago n/data on line à Welson José Valente, conf. recibo  ref. á diárias e deslocamentos para realizar 
trabalho de contagem de tempo insalubres para efeito de aposentadoria dos servidores da FUNASA no 
RH da FUNASA (ref. dias 01,02,03,04,05 de Mar/2010 ) 

 
606,00 

Pago n/data à AGF-Sul, conf.  fatura 21138 e ch. 571131ref.postatagens  efetuadas no período de 
28/01/2010 á 05/03/2010 

208,75 

Pago n/data  on line à Assuce A. Serv. Sucam, conf. cupom fiscal ref. doação de uma bola para a 
associação dos servidores de Ceres 

360,00 

Tarifa Extrato Postado 10,00 
Pago n/data ao Setransp, conf cheq. 571127, ref. compra de sipass dos Funcionários 1.381,50 
Pago n/data à Pizza na Pedra, conf. NFVC nº 7199, ref. compra de lanche para a comissão 
eleitoral,apuradores de votos fiscais de chapa na apuração das eleições do SINTSEP-GO ( Triênio 
2010-2013). 

 
403,50 

Pago n/data à Posto central, conf cupon fiscal ref. compra de água para  comissão eleitoral,apuradores 
de votos fiscais de chapa na apuração das eleições do SINTSEP-GO ( Triênio 2010-2013). 

 
18,00 

Pago n/data à Mardem e Raga Adv. Assessoria Jurídica, conf recibo ref. pagamento para protocolar 
petição de cristina Knop da 7º CSM 

 
30,00 

Pago n/data à Embalagens Anhanguera, conf. NF nº 035365, ref. compra de papel toalha para banheiro  
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e copo de plástico para água. 95,94 
Pago n/data ao Sesac, conf. recibo ref. pagamento de contribuição associativa dos empregados do 
Sintsep-Go ref. meses de janeiro e fevereiro 2010. 

 
130,30 

Pago n/data ao cartório de registro civil, conf. recibo 200618, ref. fotocópias autenticadas 161,00 
Pago n/data  ch. 571134 ào folguista Marcionil Tomé de Melo, ref. folgas tiradas  em  Fev/2010 267,00 
Pago n/data  on line  à Rodrigo Nunes Leles, ref. salário  de Fev/2010 1.901,88 
Pago n/data  ch. 571137 à Antonio Jose Vieira de Oliveira, ref. salário  deFev/2010  

1.178,22 
Pago n/data  ch. 571139 àAdauto Lúcio Lopes, ref. salário  de Fev/2010 987,67 
Pago n/data à Ludimilla Nunes Santos, conf. depósito ch. 571126 ref. pagamento de pensão alimentícia 
do Danúbio Fernando V. Oliveira ref. mês de Fev/2010 

 
197,37 

Pago n/data à Raquel Maria C. Oliveira, conf. depósito ch. 571125 ref. pagamento de pensão 
alimentícia do Manuel de Oliveira Oliveira ref. mês de Fev/2010 

 
644,37 

Pago n/data on line   à Takão Restaurante, conf. NFVC nº 1969, ref. refeições durante o mês de fev 
para a comissão eleitoral que ficou à disposição no Sintsep, para o conselho fiscal que ficou avaliando 
as prestações de conta e Oitenta marmitex para Funai ref. ato dia 12 de fev de 2010 

 
2.275,99 

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/data à Marlon Aires Cunha, conf. NFS nº 22104 e 22112 ref. abastecimento do mesmo para vir 
ficar a disposição no Sintsep-go dias 02,03e 04 de fev.2010. 

 
130,00 

Pago n/dta à Adauto Lúcio Lopes, conf recibo ref. repasse de cinco diárias e meia para ficar á 
disposição ca comição eleitoral na distribuição de urnas no roteiro de Goiânia,Senador Canedo, 
Trindade e outras 

 
200,00 

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 

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 Papelaria do Estudante, conf. cupom fiscal ref. compra de material de escritório 
para as eleições  do Sintsep-Go(Triênio 2010-2013).OBS: o valor foi de 1.417,00 dividido em duas 
vezes iguais 

 
708,50 
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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 Vilmar M. da Silva, conf. recibo para ficar á disposição do Sintsep-Go dia 02,03,04 e 
05.03.2010 

300,00 

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 Sebastião Roberto G. Moreira, conf. recibo  ref. á diárias e deslocamentos para 
realizar trabalho de contagem de tempo insalubres para efeito de aposentadoria dos servidores da 
FUNASA no RH da FUNASA.( ref. dias 02,03,04 e 05 de març/2010 ). 

 
 

506,00 
Pago n/data on line à Milton de Jesus Ferreira, conf. ref. complemento de diária do roteiro de 
Goianira/Inhumas/Itapurangs/Goiás dos dias 02 e 03 de março de 2010. 

 
150,00 

Pago n/data à Marlon Ayres Cunha, conf. recibo  diárias e repasse para abastecimento para ficar á 
disposição do Sintsep-Go dia 02,03,04 .03.2010 

285,00 

Pago n/data on line À Rogério R. Oliveira, conf. recibo ref. prestação de serviços como “Apoio” 
durante as votaçõies 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 À Fone System Telecomunicações, conf. cheque n. 571140 ref. compra de um PABX 
Impacta 68(OBS: valor total de 4.330,00 dividido em:1º a vista de 1.443,33/2º cheque para dia 06.04 
R$ 1.443,33/ 3º cheque para dia 06.05.2010) 

 
1.443,33 

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 

Pago n/data à 3º Registro Civil e Tabelionato de Notas, conf. recibo 201790 ref. autenticação 3,75 
Pago n/data à Estacionamento para ir ao Cartório 2,00 
Pago n/data À Floricultura La Violetera, conf NFVC nº 07405, ref. com pra de coroa de flores de 
falecimento de servidor filiado. 

 
120,00 

Pago n/data À Adauto Lúcio Lopes, conf. recibo para ir À Brasília protocolar documentos.  
65,00 

Pago n/data À Aviso Urgente, conf NFS nº 040937, ref. fornecimento de recortes de extratos judiciais.  
182,00 

Pago n/data on-line à Guia do FGTS - GRF 1.061,21 
Pago n/data à LL Gráfica, conf.NFS nº 3081, ch. 571099, ref. cinco mil exemplares do jornal de 
Sintsep-Go e cinco mil calendários.(OBS: o valor total foi de 7.180,00 , sendo 1º pagto a vista on line  
de 2.393,33, 2º pagto dia 05/02 cheque de 2.393,33 e o 3º pagto para 05/03 de 2.393,34.     3/3 parcelas 

 
 
 

2.393,34 
Pagon/data on line á Posto Radial LTDA, conf. NFVC 3464, ref. abastecimentos durante o mês de  
01/02/10À 28/02/10 (abastecimentos pela comissão Eleitoral do sintsep-Go, para Funai e outros 
conforme comandas em anexo 

 
 

3.552,00 
Pago n/data  on line  à Amil Assistência Médica Ltda, com fatura e NF nº 129004 , ref. saúde amil dos 
funcionários  mês  Fev/10. 

 
2.088,45 

Pago n/data à Danúbio Fernando V. de Oliveira, conf recibo ref. antecipação de Salário(vale).  
100,00 

Pago n/data à Filadélfia Contabilida , conf ch.571121 ref. cálculos judiciais de processos dos 3,17%  
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1.359,30 
Pago n/data on-line  à Catral – Matriz, conf.boleto nº 021750 ref. compra de um bebedouro IBBL BR 
GFM 2000 para recepção 

 
498,00 

Pago n/data on-line  à CELG, ref. consumo do mês de Fev/2010 do Sintsep-Go rua  94 , n.910 setor sul  
723,40 

Pago n/data on-line á Depart. Intersindical Est. E. Estudos ref. mês de FEV/2010. 829,74 
Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário Fev/2010 de Fátima Maria de Deus............... 3.045,43 
Pago n/data  on-line  à  Geralda Cândida Andrade(Minist. Transportes), conf contrachques em anexo 
ref. devolução de descontos indevidos 

 
205,59 

Pago n/data on-line  À ATS(Assessoria Trabalhista Sindical) , conf. cheque 571143 e NFS nº 2232, ref. 
serviços prestados mês de Fev/2010 

 
8.446,50 

Pago n/dta ao folguista Manoel Cleudo Damasceno, conf ch. 571133 ref. folgas tiradas no mês de 
Fev/2010 

 
320,40 

Pago n/data á Brazforte prestadora de Serviços, conf.ch 571146 e NFS nº 161, ref. vários serviços 
feitos no Sindicato e na nova casa da rua 98. 

 
620,00 

Pago n/data on-line  à Dimas F. Oliveira, conf. doc. em anexo ref. troca de óleo para viagem ref. a 
várias cidades do interior levando as urnas de votação do Sintsep-Go. 

 
75,00 

Pago n/data À Raquel R. da Luz/Daicy dos Santos Penna/Elisa Madalena Ribeiro e ao motorista 
Adauto Lucio Lopes, ajuda de custo ref. à uma diária e meia a cada um deles para participar de reunião 
no Ministério do planejamento dias 08 e 09 de março de 2010. 

 
780,00 

Pago n/data ao Supermercado Superzé, conf. NFVC nº 3805 referente a compra de uma caixa de leite e 
produtos de limpeza 

 
42,23 

Pago n/data á Pamonharia da Vóvo, conf. NFVC ref. lanche do sr. Martizon P. da Silva da comissão 
eleitoral dia 24 de fev/2010 

 
10,00 

Pago n/data on line à Welson José Valente, conf. recibo  ref. á diárias e deslocamentos para realizar 
trabalho de contagem de tempo insalubres para efeito de aposentadoria dos servidores da FUNASA no 
RH da FUNASA (ref. dias 08,09,10,11 e 12 de março/2010 ) 

 
 

606,00 
Pago n/data on line à Eliene Aparecida Rafael Vieira, conf. recibo  ref. á diárias e deslocamentos para 
realizar trabalho de contagem de tempo insalubres para efeito de aposentadoria dos servidores da 
FUNASA no RH da FUNASA(ref. dias 08,09,10,11 e 12 de março/2010 ) 

 
 

440,00 
Pago n/data on line à Sebastião Roberto G. Moreira, conf. recibo  ref. á diárias e deslocamentos para 
realizar trabalho de contagem de tempo insalubres para efeito de aposentadoria dos servidores da 
FUNASA no RH da FUNASA(ref. dias 08,09,10,11 e 12 de março/2010 ) 

 
 

606,00 
Pago n/data on line à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linhas (62) 8418-6488; (62) 84375621 ; 
(62) 84925621; (62) 8492 5622.  

 
486,70 

Pago n/data on line à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linhas (62) 8418-1503; 84183051 ; 8418-
1501; 8418-1502; 8418-2260,84182272. 

 
2.881,52 

Pago n/data on line à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linhas (62) 8418-2254- 808,27 
Pago n/data on line à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linhas (62)R 32132000 –  1.388,53 
Pago n/data ao Cartório de Registro de imóveis, conf. cheque 571145, para fazer averbação/ dar baixa 
nas notas promissórias da casa que o Sintsep-Go comprou na rua 98 n. 107 setor sul 

 
300,25 

Pago n/data  on line à Saneago, ref. pagamento de Energia do Sintsep-Go rua 98, n.107 setor sul ref. 
mês Jan/2010 com vencimento em 13 de fevereiro/2010.(foi pago em atrazo devido revisão da conta 
pela Saneago) 

 
141,47 

Pago n/dta à Empresa de Correios e Telégrafos, conf. Fatura 9902160741, ref. postagens de jornais  da 
chapa I e chapa II das eleições do Sintesep-Go (triênio 2010-2013) 

 
4.241,12 

Tarifa de cheque compensado 9,29 
Pago n/data à Gustavo Publicidades, conf. NFS nº 322 aluguel do carro de som para manifestação da 
Funai dia 12 de fev/2010 na vinda do presidente Lula 

 
180,00 

Pago n/data à Filadélfia Contabilidade conf. ch. 571051 e NF nº 0417, ref. pagamentos de honorários 
ref. à calculos judiciais de processo de Adic. Tempo de serviço. De vários órgãos (este parcela 
corresponde ao valor de 30.650,00, valor este que foi dividido em 5x sendo 1º de 5.753,01 p/ 10 de 
dezembro/2º de 5.753,01 p/ 11 de janeiro/3º 10 fev/ 4º  10 de março/5º 12 de abril mais 376,99 de 
imposto em cada valor. todos estas parcelas com nota fiscal correspondente ao valor).  

 
 
 
 

5.753,01 
Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. SalárioFev/10 de Ademar Rodrigues de Souza. 2.998,99 
Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref.  INSS disposição/liberação de Ademar Rod. De Souza. 276,86 
Pago n/dta on line  à  FONE SYTEM  conf. NFE nº 19 ref. serviços de manutenção do Pabx do mês de 
Fev/2010. 

80,00 

Pago n/data on line  à Bisa,  ref. mensalidade do mês de Fev/2009 919,24 
Pago n/dta á Bradesco Auto/Re Seguros, conf apólice nº 0836417885 ref. pagamento da 2/04 parcelas 
do seguro do carro Gol CITY 1.6 placa   NKH 9979 

 
371,20 

Pago n/data à Adaucto Joaquim C. Neto (FUNAI) , conf recibo de um diária e meia  para acompanhar a  
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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 Trilharte camisetas(Cleudiva A. Neves), ref. pagamento de camisetas pra a Funai ato dia 
12 de fevereiro de 2010 

 
630,00 

Pago n/data através de transferência na conta do Sr. Analício para pagar floricultura para velório do 
servidor filiado “Bentivi” de ceres. 

 
130,00 

Tarifa de cheque compensado 6,32 
Pago n/data à Adauto Lúcio Lopes, conf. recibo par alevar servidores para part. de encontro em 
Brasília. 

 
65,00 

Pago  n/data à Jeová Batista dos Santos, para participar do Encontro Nacional do Ministério da 
Agricultura 

 
30,00 

Pago  n/data à Claudinei José da Silva, para participar do Encontro Nacional da Procuradoria da 
Fazenda. 

 
30,00 

Pago  n/data à Edimar Pereira da Silva, para participar do Encontro Nacional da Procuradoria da 
Fazenda. 

 
30,00 

Pago  n/data à Carlos A. Esteves Ferreira, para participar do Encontro Nacional da CNEM 30,00 
Pago  n/data à Silvano José dos Santos, para participar do Encontro Nacional do M T E, dia 13 de 
março de 2010 

 
30,00 

Pago  n/data à Fernando Coelho Araújo, para participar do Encontro Nacional do M T E, dia 13 de 
março de 2010 

 
30,00 

Pago  n/data à Welison M. Araújo, para participar do Encontro Nacional dos Militares, dia 13 de março 
de 2010 

 
30,00 

Pago  n/data à Juarez C. Albuquerque, para participar do Encontro Nacional dos Militares, dia 13 de 
março de 2010 

 
30,00 

Pago  n/data à Sebastiana Maria Galdino, para participar do Encontro Nacional dos Militares, dia 13 de 
março de 2010 

 
30,00 

Pago n/data à Adauto Lúcio Lopes, conf. recibo para levar carro em Anápolis 15,00 
Pago n/data on line À Vaz Café, conf. NFE 746 ref. compra de de 10 kg de café 120,00 
Pago n/data on line à Asmitego , conf. ch 571148 e  doc em anexo referente doação para associação 
para contribuir no pagamento do convênio com o SESC-Go 

 
309,98 

Pago n/data on line  à ChecK Car Peças e Serv. Automóveis, conf. boleto 11615 e NF.nº  2250 e 1541, 
ref. conserto do carro Gol do SINTSEP-GO. 

 
405,00 

Pago n/data on line à Edilson Jason da Silva, conf. pedido de antecipação de salário(Vale) 400,00 
Pago n/data à Wal*Marte Brasil, conf. NFE. Ref. compra de materais de limpeza  363,63 
Pago n/data À Cana Verde Auto Posto, conf. cupon fiscl ref. abastecimento do Sr. Ademar para vir pro 
Sintsep-Go. 

 
15,00 

Pago n/data à Francisco A. X. Segundo, p/ participar de Palestra em Brasília (sobre PCCS da Conab)  
30,00 

Pago n/data à Sebastião Bernardo da Silva, p/ participar de Palestra em Brasília (sobre PCCS da 
Conab) 

 
30,00 

Pago n/data à Nilson Luiz Marques, p/ participar de Palestra em Brasília (sobre PCCS da Conab)  
30,00 

Pago n/data à José Ferreira da Cruz Filho, p/ participar de Palestra em Brasília (sobre PCCS da Conab)  
30,00 

Pago n/data à Adauto Lúcio Lopes, p/ participar de Palestra em Brasília (sobre PCCS da Conab)  
30,00 

Pago n/data À Ivanildo de Paiva Oliveira, ref. antecipação de salário (vale) 150,00 
Pagon/data on line À UOL- Universo On Line, conf  Fatura n.0198014551 mês de FeV2010 24,90 
Pago n/dta on line à NOVAPROLINK conforme NFF nº 009876 ref. renovação do programa do 
Judirico por 2 anos (parcela 02/08). 

 
380,93 

Pago n/data  on line à Saneago, ref. pagamento de energia do Sintsep-Go rua 94, n.910 setor sul ref. 
mês Jan.2010. 

 
411,52 

Pago n/data  on line à Saneago, ref. pagamento de energia do Sintsep-Go rua 98, n.107 setor sul ref. 
mês Jan.2010. 

 
54,05 

Pago n/data à Diap, ref. mês de Março/2010 158,00 
Pago n/data à Cartuchos.com, conf. NFS nº 2739, ref. recarga de  três   toners 235,00 
Pago n/data à Ministério da Fazenda/Receita Federal, recolhimento de imposta da NF da Filadélfia(NF 
440) 

 
285,05 
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Pago n/data à Ministério da Fazenda/Receita Federal, recolhimento de imposta da NF da ATS 418,50 
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 

Valor retirado n/data, conf. ch. 571156  para fazer pagamentos de lanche de todos os servidores que 
irão participar do Ato Público em Brasília. 

 
9.000,00 

Pago n/data à Empresa de ônibus ANA e Wesley LTDA, conf. recibo ref. ½ pagamento  de locação de 
uma vam que levou servidores de Caldas Novas para ato público à Brasília.(OBS: O valor total foi de 
R$900,00 sendo uma entrada de R$ 450,00 e o restante cheque para 05.04 de R$ 450,00) 

 
450,00 

Pago n/data à João de Deus Muniz(Formosa), para part. ato público em Brasília. 20,00 
Pago n/data à Onofre G. Rodrigues(Formosa), para part. ato público em Brasília. 20,00 
Pago n/data à Pedro G. de Andrade(Formosa), para part. ato público em Brasília. 20,00 
Pago n/data à  Welington Antonio da Silva (Formosa), para part. ato público em Brasília. 20,00 
Pago n/data à  Jocelino Wilson Alvarenga(Formosa), para part. ato público em Brasília. 20,00 
Pago n/data à  José Siqueira da Silva (Formosa), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Adelaide M. Teles(Formosa), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Hosana Gonçalves da Silva (Formosa), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Nelson Teodoro Filho(Formosa), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Gerdy do Carmo Moura(Formosa), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Maria de Jesus R. do Prado(Formosa), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Humberto Braz Rodrigues(Formosa), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Augustinho  Assunção Ferraz (Formosa), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  José dos Reis de Souza Pires (Formosa), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  José Alves Viana Filho(Formosa), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Honorato F. dos Santos(Formosa), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Walter Campos(Formosa), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Rafael Arcanjo Nascimento(Formosa), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Mozar Santos J. de Almeida(Formosa), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Mariozan  Vieira de Souza (Formosa), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Leonda Pereira Pinto(Formosa), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  José Póvoa Teixeira Mendes (Formosa), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Pedro Leir de Oliveira (Formosa), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Elisio Pereira dos Santos (Formosa), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Duildes Amado da Costa (Formosa), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Izelmon Antonio de Oliveira (Formosa), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Gilvan Francisco Alves (Formosa), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Joaquin Nunes de Souza (Formosa), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Abdias L. de Souza (Formosa), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Marcos Antonio de Faria (Formosa), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Enio Soares de Barros(Formosa), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Milton Alves da Silva(Formosa), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  José Reis (Formosa), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Antonia Moreira da Silva(Caldas Novas), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Antonio D. de Almeida(Caldas Novas), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Bentinho J. Rodrigues (Caldas Novas), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Divino Eterno Rosa (Caldas Novas), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Duane Gomes da Silva (Caldas Novas), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Francisca F. Barbosa (Caldas Novas), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Getúlio R. da Silva (Caldas Novas), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Idalícia R. Vicencia (Caldas Novas), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  João Adair Gonçalves (Caldas Novas), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  João Divino Batista (Caldas Novas), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Joaquim Pereira Batista(Caldas Novas), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Joelson Alves Diniz(Caldas Novas), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Maria Machado de Paiva(Caldas Novas), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Mario Vicente(Caldas Novas), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Orozimbo A. de Brito(Caldas Novas), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Teófolo G. de Oliveira(Caldas Novas), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Widson Pereira Leal(Caldas Novas), para part. ato público em Brasília 20,00 
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Pago n/data à  Afonso Luiz Beltrão (Caldas Novas), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Eunice P. Caldas Lima(Caldas Novas), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Lauro de Assis de Paula(Rubiataba), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Divino R. da Cunha(Caldas Novas), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Sebastião F. do Carmo(Caldas Novas), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Erisvaldo Souza Parente(Caldas Novas), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Rafael José da Silva (Caldas Novas), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Onofre E. da Silva(Caldas Novas), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Leovi Vieira(Caldas Novas), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Nelson José Monteiro(Caldas Novas), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Antonio José da Silva(Caldas Novas), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  João R. de Oliveira II (Caldas Novas), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Kayo Klesley Monteiro(Caldas Novas), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Noé Alves Pinto(Caldas Novas), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Wagner L. de Alcântara(Caldas Novas), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Leandro B. da Silva(Caldas Novas), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Tarley R. de Queiroz (Caldas Novas), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  José Eduardo Matos (Caldas Novas), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Antonio Spinelli Negrão (Caldas Novas), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  José A. do Nascimento (Caldas Novas), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Adir Soares Cardoso (Caldas Novas), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  José da Silva I(Caldas Novas), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Hélio Queiroz Caires(Caldas Novas), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Vanderli Darci de Paula(Caldas Novas), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Welton P. de Oliveira(Caldas Novas), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Maria de F. F.  Santos(Caldas Novas), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Nery J. Pereira (Nova Glória/Ceres), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  José M. de Melo (Nova Glória/Ceres), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Wachington L. Alvarenga (Nova Glória/Ceres), p/ part. ato público  20,00 
Pago n/data à  Antonio C. Neto (Nova Glória/Ceres), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Divino M. Ferreira (Nova Glória/Ceres), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Joaquim A. Rodrigues (Nova Glória/Ceres), para part. ato público   20,00 
Pago n/data à  Vanderli P. da Silva (Nova Glória/Ceres), para part. ato público   20,00 
Pago n/data à  Anivaldo Q. da Silva (Nova Glória/Ceres), para part. ato público  Brasília 20,00 
Pago n/data à  José R. da Silva (Nova Glória/Ceres), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Analício G. SAntiago (Nova Glória/Ceres), p/ part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Cristiano P. Santiago (Nova Glória/Ceres), p/ part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Roberto F. Filho (Nova Glória/Ceres), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Uilson de Souza Néia (Nova Glória/Ceres), p/ part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Fátima Aparecida (Nova Glória/Ceres), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  João Evangelista R.S. Morais (Nova Glória/Ceres), p/ part. ato público  20,00 
Pago n/data à  João Batista Campos (Nova Glória/Ceres), p/ part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Jaqueline G. Santos (Nova Glória/Ceres), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Silvio P. de França (Nova Glória/Ceres), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Nilson Oliveira Costa (Nova Glória/Ceres), p/ part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Hélio Elias Duarte (Nova Glória/Ceres), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Joaquim R. da Costa (Nova Glória/Ceres), p/ part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  João José dos Santos (Nova Glória/Ceres), p/ part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  João Faria Albernaz (Nova Glória/Ceres), p/ part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  José A. da Silva (Nova Glória/Ceres), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Marcelo R.  Andrade (Nova Glória/Ceres), p/ part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Francisco Dias (Nova Glória/Ceres), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Sebastião dos Reis Goulart(Nova Glória/Ceres), p/ part. ato públicoBrasília 20,00 
Pago n/data à  Rúbens Jacinto do Couto (Nova Glória/Ceres), p/part. ato público  Brasília 20,00 
Pago n/data à  Diogo T. Machado (Nova Glória/Ceres), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  João F.Barcelos (Nova Glória/Ceres), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Vicente S. Pereira (Nova Glória/Ceres), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Lourival A. da Silva (Nova Glória/Ceres), p/ part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Joaquim M. V. Andrade (Nova Glória/Ceres), p/ part. ato público Brasília 20,00 
Pago n/data à  Olavo A. Cardoso (Nova Glória/Ceres), para part. ato público em Brasília 20,00 
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Pago n/data à  Clarice A. Silva (Nova Glória/Ceres), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  João Vitor (Nova Glória/Ceres), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Ilma  Cunha Pereira (Goiânia), p/ part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Edimar P. Dionízioda Silva (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  José Marques MAnoel (Goiânia), p/part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Neide (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Francisco R. Rodrigues (Goiânia), p/ part. ato público Brasília 20,00 
Pago n/data à  Daicy dos S. Penna (Goiânia), p/ part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Márcia Jorge (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  José Roberto (GoiÂnia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  José M. Borges (GoiÂnia), p/ part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Rodrigo N. Leles (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Roberval José Pereira (Goiânia), para part. ato público Brasília 20,00 
Pago n/data à  Sandra Aparecida de Sousa (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Adauto Lúcio Lopes (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Maria José dos Santos (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Abílio Roque Ferreira (Goiânia), p/ part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Ana Ribeiro de Souza (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Aureliano R. da Silva (Goiânia), p/ part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Aurenice Mendes (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Carlos A. Esteves (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Cesar Ney (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Danilo S. do Nascimento (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Deusina A. Soares (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Elizabethe M. Braga (Goiânia), p/ part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Evaneide Coelho Souza (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Felipe de Lima Neto (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Francisco F. de Souza (Goiânia), para part. ato público  20,00 
Pago n/data à  Glória Regina Cabral (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Higina Jerônimo Pereira (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Jailson Mendes (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Jesus de Souza Landim (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  João Moreira de OLiveira (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  José Neto da Silveira (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  José Rufino dos Santos (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Juarez Araújo Cardoso (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Júlia Braga Ribeiro (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Kimberli L. Lobo de Miranda (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Lucinei Ribeiro Pimenta (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Márcia M. C. Monteiro (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Maria de Jesus M. dos Santos (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Maria L. R. de Oliveira (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Onofre M. Ferreira (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Raimundo R. Pereira (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Cinézio M. do N. Filho(Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Maura Lázara Leão (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Maria Félix de Araújo (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Maria Divina de Jesus (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Ercília G. Rodrigues Tavares (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Carlos R. de Oliveira (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Elioenai Lira Pereira (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Glaura Cardoso Soares (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Edite Mesquita S. Carvalho (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Nilza Silva Barbosa (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Ítalla Cristina S. Miranda (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Rafael Alvino MOura (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à  Samuel A. de Jesus (Goiânia), para part. ato público em  20,00 
Pago n/data à Agenor de Oliveira Campos (Anapolis),  part. ato público Brasília. 20,00 
Pago n/data à Albiterman R. de Souza (Anapolis), p/ part. ato público emBrasília. 20,00 
Pago n/data à Arlindo M. Gonçalves (Anapolis), para part. ato público em Brasília. 20,00 
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Pago n/data à Avelino R. de Carvalho (Anapolis), para part. ato público em Brasília. 20,00 
Pago n/data à Carlos Laerte Alves Araujo (Anapolis), p/ part. ato públicoBrasília. 20,00 
Pago n/data Dimas Franco de Oliveira (Anapolis), para part. ato público  Brasília. 20,00 
Pago n/data à Divino C. de Andrade (Anapolis), para part. ato público em Brasília. 20,00 
Pago n/data à Irapuã Bego Bié (Anapolis), para part. ato público em Brasília.  20,00 

Pago n/data à Iron Bueno da Silva (Anapolis), para part. ato público em Brasília. 20,00 
Pago n/data à João Evangelista M. Morais (Anapolis), p/part. ato público  Brasília. 20,00 
Pago n/data à João Gomes Silva (Anapolis), para part. ato público em Brasília. 20,00 
Pago n/data à Juarez C. Albuquerque (Anapolis), para part. ato público em Brasília. 20,00 
Pago n/data à Laurindo Alves Barbosa (Anapolis), para part. ato público Brasília. 20,00 
Pago n/data à Manoel G. de Morais (Anapolis), para part. ato público em Brasília. 20,00 
Pago n/data à Natal Joaquim Bié (Anapolis), para part. ato público em Brasília. 20,00 
Pago n/data à Neuso F. dos Santos (Anapolis), para part. ato público em Brasília. 20,00 
Pago n/data à Osvaldo J. Verissimo (Anapolis), para part. ato público em Brasília. 20,00 
Pago n/data à Rafael de Sales Pereira (Anapolis), para part. ato público em Brasília. 20,00 
Pago n/data à Raimundo N. da Rocha (Anapolis), p/ part. ato público em Brasília. 20,00 
Pago n/data à Sebastião Martins da Cunha (Anapolis),  part. ato público  Brasília. 20,00 
Pago n/data à Valdecy Soares de Barros (Anapolis), p/part. ato público em Brasília. 20,00 
Pago n/data à Waldemar Dias Marques (Anapolis), para part. ato público Brasília. 20,00 
Pago n/data à Maria Selma Reis (Anapolis), p/ part. ato público em Brasília. 20,00 
Pago n/data à Thwany Lays (Anapolis), p/ part. ato público em Brasília. 20,00 
Pago n/data à Manoel Carlos de Araujo (Anapolis), p/ part. ato público em Brasília. 20,00 
Pago n/data à Ercílio Tavares da Silva (Anapolis), para part. ato público Brasília. 20,00 
Pago n/data à Idam Rosa Vieira (Anapolis), para part. ato público em Brasília. 20,00 
Pago n/data à Paulino Batista Neri (Anapolis), para part. ato público em Brasília. 20,00 
Pago n/data à Elaine Cristina (Anapolis), para part. ato público em Brasília. 20,00 
Pago n/data à Olavo Boaventura (Anapolis), para part. ato público em Brasília. 20,00 
Pago n/data à José Erivam M.Pantoja (Anapolis), para part. ato público em Brasília. 20,00 
Pago n/data à Antônio F. Camargo (Anapolis), para part. ato público em BSB. 20,00 
Pago n/data à Paulo Afonso de Oliveira (Anapolis), p/ part. ato público em Brasília. 20,00 
Pago n/data à Amilton C. da Silva (S.L.M.Belos), p/ part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Antonio G. da Silva (S.L.M.Belos), p/ part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Arizio B. Silva Filho (S.L.M.Belos), p/ part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Artur Alves da Silva (S.L.M.Belos), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Benedito B. de Souza (S.L.M.Belos), p/ part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Bruno Machado Borges (S.L.M.Belos), p/ part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Celino Delfino M. Borges(S.L.M.Belos), p/ part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Celino Delfino Filho (S.L.M.Belos), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Celso Marinho (S.L.M.Belos), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Danilo Santos Marinho (S.L.M.Belos), p/ part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Deleon Pinto da Silva (S.L.M.Belos), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Dione Vieira (S.L.M.Belos), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Divino Eterno de Oliveira (S.L.M.Belos), p/ part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Divino Lopes Menezes (S.L.M.Belos), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Elaine A. VilasBoas Reback (S.L.M.Belos), p/ part. ato público  Brasília 20,00 
Pago n/data à Elcy Mariana P. Borges (S.L.M.Belos), p/ part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Eucilânia F. Borges (S.L.M.Belos), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Geovana Alves Gomes (S.L.M.Belos), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Henrique P. de Carvalho (S.L.M.Belos), p/ part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Iracy P. dos Santos (S.L.M.Belos), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Amilton C. da Silva (S.L.M.Belos), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Iron José da Silva (S.L.M.Belos), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Ivander Manoel Modesto (S.L.M.Belos), p/ part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Jair Sena Martins (S.L.M.Belos), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Jeovânio Almeida da Costa (S.L.M.Belos), p/ part. ato público Brasília 20,00 

Pago n/data à João Augusto da Silva (S.L.M.Belos), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à João Martins Oliveira (S.L.M.Belos), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à João Pereira Santos (S.L.M.Belos), para part. ato público em Brasília 20,00 
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Pago n/data à Joaquim Lourenço Gomes(S.L.M.Belos),  part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à José Hilário Ferreira (S.L.M.Belos), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Laudiney S. Carvalho (S.L.M.Belos), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Marcos V. Montalvão (S.L.M.Belos), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Ragnas Montalvão Jesus (S.L.M.Belos), p/ part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Sebastião Vieira (S.L.M.Belos), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Sipriano R. Trigueiro (S.L.M.Belos), p/ part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Uadi Silva Costa (S.L.M.Belos), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Valdir T. de Carvalho (S.L.M.Belos), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Waldenite Simão da Cruz (S.L.M.Belos),  part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Waldeny C. Gomes (S.L.M.Belos), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Walter Ferreira Inácio (S.L.M.Belos),  part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Wanderlan do C. Gomes (S.L.M.Belos),part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Anilce Policena  Rezende (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Antonio Carlos S. Albuquerque (Goiânia), p/ part. ato público Brasília 20,00 
Pago n/data à Aroldo Cardoso Lima (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Cláudio José Alves (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Deusleide Souza Lima (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Edesio Alves Guimarães (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Edvan Resende da Silva (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Eliete Passos (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Gabriel de Oliveira Paschoal (Goiânia), p/ part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Emival F. de Sales (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Ezio Nunes Silva (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Helio Cassimiro de Souza (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Jose Guillon M. Azevedo (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à José Maria da Silva (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Laerte Assis Ferreira (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Leticia Gomes Araujo (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Luiz de Jesus Vieira (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Orley Rosalvo Pereira (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Raimundo Nonato Filho (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Maria de Fátima Oliveira (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Renato Euzébio Borges (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Vicente Cassiano Filho(Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Lázaro Bonifácio (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Juscelino José T. Aguiar (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à André Fernando Bastos (ApªGoiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Antonio José de Oliveira (ApªGoiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Antonio Pinto de Oliveira (ApªGoiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Arnaldo dos Santos (ApªGoiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Avanilde Joaquim de Souza (ApªGoiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Claudia Apª Silva Oliveira (ApªGoiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Cleusa Maria D. Batista (ApªGoiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Divino Wilson Rodrigues (ApªGoiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Edilson Rios Lima (ApªGoiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Edivaldo A. MAchado (ApªGoiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Elival Ferreira Lima (ApªGoiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Elvis Henrique M. Queiroz (ApªGoiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Evanilde Araújo Lima (ApªGoiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Geiza Alves dos Santos (ApªGoiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Genézio Ramos Ferreira (ApªGoiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Geraldo Ferreira (ApªGoiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Gilmara Dias Oliveira (ApªGoiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Ivone Bueno de Carvalho (ApªGoiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à José Carlos do Esp. S. Melo (ApªGoiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à José Damasceno R. de Jesus (ApªGoiânia), p/ part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à José Macdovel da Costa (ApªGoiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Leicy da Costa P. Vieira (ApªGoiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
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Pago n/data à Letícia da Costa Pereira (ApªGoiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Liliane Angela R. Nascimento (ApªGoiânia), p/ part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Lorrane Eugenia (ApªGoiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Luiz Pereira de França (ApªGoiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Manoel F. de Souza (ApªGoiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Manoel Mota de Negreiros (ApªGoiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Marcos Vinícios Capingote (ApªGoiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Maria A. Ferreira Dourado (ApªGoiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Maria Divina C. da Silva (ApªGoiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Maria Neli F. Machado (ApªGoiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Maria Nilza R. de Souza (ApªGoiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Raimundo Nonato de Miranda (ApªGoiânia), p/ part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Rejane da Silva (ApªGoiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Rosana F. Gondim (ApªGoiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Teodoro P. Sobrinho (ApªGoiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/data à Wachington L. de Medeiros (ApªGoiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 
Pago n/dta  á  44(quarenta e quatro ) servidores de Goiânia coordenado pelo Sr. Crescêncio 
Pinhão de Sena conf. lista em anexo. 

 
880,00 

Pago n/data à  Maria Cleusa Carneiro, conf. cupon fiscal p/ part. de ato dia 17 e plenária da 
Condsef dia 18.03.10 

 
60,00 

Pago n/data à Cana Verde Auto Posto, conf cupom fiscal, p/ abast. na volta do ato em 
Brasília 

 
45,26 

Pago n/data à Analício G. Santiago, conf. recibo ref. repasse de seis servidores para almoço 
no ato Público em Brasília 

 
120,00 

Pago n/data à Auto Posto Liderança, conf. recibo de pagamento de abastecimento do Sr 
Jucelino(trindade) p/ vir part. do ato público em Brasília. 

 
40,30 

Pago n/data à Alba Maria Ramos (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 

Pago n/data à Célia Maria de Abreu (Goiânia), para part. ato público em Brasília 20,00 

Pago n/data á Neiva Maria de S. Ribeiro, p/ participar  de ato público e Plenária da Condsef 
dia 18.03.2010 

 
60,00 

Pago n/data á Fátima Maria de Deus, p/ participar  de ato público e Plenária da Condsef dia 
18.03.2010 

 
60,00 

Pago n/data á Carlos Antonio de Oliveira, p/ participar  de ato público e Plenária da Condsef 
dia 18.03.2010 

 
60,00 

Pago n/data á Carlos Antonio de Oliveira, ref. á hospedagem, pois a mesmo não ficou no 
mesmo local, p/ participar  de ato público e Plenária da Condsef dia 18.03.2010 

 
50,00 

Pago n/data á Claudinei José da Silva, p/ participar  de ato público e Plenária da Condsef dia 
18.03.2010 

 
60,00 

Pago n/data á Benones Alves de Carvalho, p/ participar  de ato público e Plenária da 
Condsef dia 18.03.2010 

 
60,00 

Pago n/data á João Gomes da Silva, p/ participar  de ato público e Plenária da Condsef dia 
18.03.2010 

 
60,00 

Pago n/data á Sebastiana Maria Galdino, p/ participar  de ato público e Plenária da Condsef 
dia 18.03.2010 

 
60,00 

Pago n/data á João Moreira de OLiveira, p/ participar  de ato público e Plenária da Condsef 
dia 18.03.2010 

 
40,00 

Pago n/data á Maura Làzara Leão, p/ participar  de ato público e Plenária da Condsef dia 
18.03.2010 

 
40,00 

Pago n/data á Maria Cleusa Carneiro , ref. hospedagem pois a mesma não ficou no mesmo 
local, p/ participar  de ato público e Plenária da Condsef dia 18.03.2010 

 
50,00 

Pago n/data á Adaucto Joaquim Cruz, p/ participar  de ato público e Plenária da Condsef dia 
18.03.2010 

 
60,00 

Pago n/data á Iêda Flores de Almeida, p/ participar  de ato público e Plenária da Condsef dia 
18.03.2010 

 
40,00 

Pago n/data á Ademar Rodrigues de Souza, p/ participar  de ato público e Plenária da 
Condsef dia 18.03.2010 

 
60,00 

Pago n/data á Vicente G. Ribeiro, p/ participar  de ato público e Plenária da Condsef dia 
18.03.2010 

 
60,00 

Pago n/data À Adauto Lúcio Lopes, conf. recibo levar Eliene Inácia à Brasília dia 18.03 65,00 
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Pago n/data À Luel Lanches e refeições, conf. NF 2916, ref. refeições de serv. que participou 
do ato em Brasília dia 17.03 

 
10,00 

Pago n/data À Luel Lanches e refeições, conf. NF 2918, ref. refeições de serv.Gilberto Jorge  
Cordeiro que participou do ato em Brasília dia 17.03 

 
16,00 

Pago n/data à Displan Comércio de Combustíveis. Conf NFVC nº 045892, ref. abastecimento 
do carro do SINTSEP-GO na vida de Brasília dia 17.03 trazendo servidores do Ibama. 

 
 

20,00 
Pago n/data á Dillo Restaurante, conf. recibo, ref. almoço de quatro servidores do M T E para 
participar de reunião ref. greve em Anápolis. 

 
36,00 

Pago n/data on line à Welson José Valente, conf. recibo  ref. á diárias e deslocamentos para realizar 
trabalho de contagem de tempo insalubres para efeito de aposentadoria dos servidores da FUNASA no 
RH da FUNASA (ref. dias 15,16,17,18 e 19 de março/2010 ) 

 
 

606,00 
Pago n/data on line à Eliene Aparecida Rafael Vieira, conf. recibo  ref. á diárias e deslocamentos para 
realizar trabalho de contagem de tempo insalubres para efeito de aposentadoria dos servidores da 
FUNASA no RH da FUNASA(ref. dias 16,17,18 e 19 de março/2010 ) 

 
 

440,00 
Pago n/data on line à Sebastião Roberto G. Moreira, conf. recibo  ref. á diárias e deslocamentos para 
realizar trabalho de contagem de tempo insalubres para efeito de aposentadoria dos servidores da 
FUNASA no RH da FUNASA(ref. dias 15,16,17,18 e 19 de março/2010 ) 

 
 

606,00 
Pago n/data À Willian Mendes conf NFVC nº8277, ref. pagto de combustível para o mesmo paraticipar 
de reunião na Funsa dia12.03 onde foi tirado delegado para ir part. da plenária da Condsef 

 
68,00 

Pago n/data on line  Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 02/10 (INSS-Arrecadação) 5.822,46 
Pago n/data on line Darf  Secretaria Arrec.Receita Federal, ref recolhimento da NF da ATS 02/10 135,00 

Pago n/data on line Darf  Secretaria Arrec.Receita Federal, ref recolhimento IRRF sob nota nº 440,00 
da Filadélfia Contabilidade 

 
91,95 

Pago n/data on line Darf  Secretaria Arrec.Receita Federal, ref recolhimento IRRF sob folha de 
pagamento. 

 
166,31 

Pago n/dta À Opção Ferragista, cong. Cupom fiscal pela compra de um cadeado para o 
portão dos fundos do SINTSEGO. 

 
19,90 

Pago n/data à La Violetera, conf NFVC nº 07450, ref. compra de uma coroa de flores para 
velório de uma servidora da Funai  

 
120,00 

Pago n/data  on line à Secretaria de Finanças da Prefeitura, ref. pagamento de IPTU sendo 2/11 
parcelas da casa rua 94, n. 910 setor sul – SINTSEP-GO 

 
358,79 

Pago n/data on line  à Secretaria de Finanças da Prefeitura, ref. pagamento de IPTU sendo 2/11 
parcelas da casa rua 98 Qd. F16 Lt. 21, n. 107 setor sul 

 
148,82 

Pago n/data À OMINIWARE Soluções LTDA, conf.boleto  e NFs nº 04150 ref. à clipping eletrônico 
do diário da justiça. 

 
75,60 

Pago n/data à Embalagens Anhanguera, conf. NF nº 035603,ref. compra de  papel toalha e copos para 
água 

125,00 

Pago n/data À Getulio R. da Silva, conf. NFVC nº 14851, ref. pagamento de lanche dos servidores de 
Caldas Novas p/ virem part. do ato público em Brasília dia 17 de março. 

 
92,30 

Pago n/data à Empresa de ônibus WR Turismo, conf. NF 076 ref. ½ pagamento  de locação de uma 
ônibus que levou servidores de São Luiz M. Belos  para ato público à Brasília.(OBS: O valor total foi 
de R$2.100,00( sendo uma entrada de R$ 600,00 n/data e o restante cheque para 06.04 de R$ 1.500,00) 

 
 
 

600,00 
Pago n/data à Adaucto Joaquim da C. Neto, conf. recibo re. à duas diárias e meia para ficar em Brasília 
fazendo trabalhos com parlamentares ref à PLP-549/09 

325,00 

Pago n/data à Alba Maria Ramos, conf. recibo re. à duas diárias e meia para ficar em Brasília fazendo 
trabalhos com parlamentares ref à PLP-549/09 

325,00 

Pago n/data à Manuel de Oliveira, conf. recibo para verificar processos em Brasília 97,00 

Pago n/data à Ademar R. de Souza, conf. recibo p/  acompanhar do julgamento dos 84%  65,00 
Pago n/data à Gilson de O. Filho, conf. recibo p/  acompanhar do julgamento dos 84% 65,00 
Pago n/data à Vicente G. Ribeiro, conf. recibo p/  acompanhar do julgamento dos 84% 65,00 
Pago n/data on line à Welson José Valente, conf. recibo  ref. á diárias e deslocamentos para realizar 
trabalho de contagem de tempo insalubres para efeito de aposentadoria dos servidores da FUNASA no 
RH da FUNASA (ref. dias 22,23,24,25 e 26 de março/2010 ) 

 
 

606,00 
Pago n/data on line à Eliene Aparecida Rafael Vieira, conf. recibo  ref. á diárias e deslocamentos para 
realizar trabalho de contagem de tempo insalubres para efeito de aposentadoria dos servidores da 
FUNASA no RH da FUNASA(ref. dias 22,23,24,25 e 26 de março/2010 

 
 
 

540,00 
Pago n/data on line à Sebastião Roberto G. Moreira, conf. recibo  ref. á diárias e deslocamentos para  
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realizar trabalho de contagem de tempo insalubres para efeito de aposentadoria dos servidores da 
FUNASA no RH da FUNASA(ref. dias 22,23,24,25 e 26 de março/2010 

 
 

606,00 
Pago n/data à Irmãos Bretas Supermercado conf. Cupom Fiscal, ref. compra de duas caixas 
de leite 

 
47,76 

Pago n/data à JRM Comércio de derivados de Petróleo, conf. cupom fiscal ref. 
abastecimento quando os diretores estavam voltando do julgamento dos 84% em Brasília 

 
30,00 

Pago n/data à Ademar R. Souza , conf recibo ref. ressarcimento de passagem para Sr. 
Ademar vir para o SINTSEP-GO 

 
5,55 

Pago n/data à Walmat Brasil Ltda, conf. cupom fical, ref. compra de duas ceras para taco 
para SINTSEP-GO. 

 
15,96 

Pago n/data À Receita Federal, conf darf de Pis  Folha de Pagamento comf . código 8301 132,65 

Pago n/data  Digimak, conf. boleto e NFS nº 0608, ref. a cópias das cédualas das eleções SINTSEP-GO 
(triênio 2010-2011) 

 
122,00 

Pago n/dta à GYN Gás , conf. NFVC nº 6004, referente compra de gás 42,00 
Pago n/dta À  Yolanda Silva de Arruda, conf. recibo referente pagamento de custas processo 
2005.35.00.719512-5 

 
8,00 

Pago n/dta à Laerte Assis Ferreira, conf. recibo de ressarcimento de gastos p/ participar do 
ato público dia 17 de março. 

 
30,00 

Pago n/dta à Edite M. dos Santos, p/ participar do Encontro do Meio Ambiente em Brasília 20,00 
Pago n/dta à Glaura C. Soares, p/ participar do Encontro do Meio Ambiente em Brasília 20,00 
Pago n/dta à Maria E Pires Coelho, p/ participar do Encontro do Meio Ambiente em Brasília 20,00 

Pago n/dta à Maria de Lourde Cantarelli, p/ participar do Encontro do Meio Ambiente em 
Brasília 

20,00 

Pago n/dta à Vitor Hugo Cantarelli, p/ participar do Encontro do Meio Ambiente em Brasília 20,00 

Pago n/dta à Rafael A. M. Balestra, p/ part. do Encontro do Meio Ambiente em Brasília 20,00 
Pago n/dta à Marco Túlio Guimarães, p/ partic. do Encontro do Meio Ambiente em Brasília 20,00 
Pago n/dta à Elionai Lira Pereira, p/ participar do Encontro do Meio Ambiente em Brasília 20,00 

Pago n/dta à Nilza Silva Barbosa, p/ participar do Encontro do Meio Ambiente em Brasília 20,00 
Pago n/dta à Luiz Alfredo C. Freitas, p/ participar do Encontro do Meio Ambiente em Brasília  

20,00 
Pago n/dta à Maria Félix de Araújo, p/ participar do Encontro do Meio Ambiente em Brasília 20,00 
Pago n/dta à Osvaldo P. de Souza, p/ participar do Encontro do Meio Ambiente em Brasília 20,00 
Pago n/data on line à Celg, ref. end. da nova casa rua 98, n.107 Setor Sul ref. 03/2010 52,25 

Pago n/data à Danúbio Fernando Vieira de Oliveira, conf. recibo de antecipação de 
salário(vale) 

50,00 

Pago on line  n/data à Nalva Alencar Rodrigues, conf. recibo ref.  pagamento p/ participar nos dias 
29,30 e 31 de março de 2010 do Encontro do meio Ambiente em Brasília. 

 
237,00 

 
Pago n/data on line, boleto do DIAP, conf. doc. em anexo ref. pagamento de boleto do mês  de 
fev/2010 quando n/ data não foi pago porque não recebemos  naquela data o boleto. 

 
158,00 

Pago ao , conf .recibo ref. aluguel do auditório para plenária Sindical dia 23 de abril de 2010 600,00 
Pago n/data on line ao INSS/Receita Federal, conf. Darf código 1240, ref. à  Parcela  de Adesão do 
parcelamento dos remanecentes da multa do INSS segundo lei 11.941 de 2009. (OBS: este foi a 4ª 
parcela paga depois do reparcelamento). 

 
 

2.574,65 
Pago n/data à Secretaria da Receita federal, ref. imposto recolhido da NF da ATS recebida em março 
ref. ao mês de Fevereiro/2010 

 
418,50 

Pago n/data à CONDSEF, com transferência em anexo ref. a parte do pagamento das consignações 
recebidas no  Mês de Fevereiro 2010 

 
3.000,00 

Retirado n/data conf ch. nº 571159 para pagamento de auditório para plenária .  
510,00 

TOTAIS 
 

129.884,60 
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Gasto Mês de Março/2010: 129.884,60 (Cento e Vinte Nove 
Mil e Oitocentos e Oitenta e Quatro reais e Sessenta 
Centavos. 
Consignações recebidas: 125.289,75  
                                            2.860,44 sobrou do mês 02 no Banco 
                                            1.744,49 Sobrou do mês 02 no caixa 
                                         ____________ 
                                         129.894,68          
 
Tem no caixa:     2,63 
Sobrou no Banco 7,45 
                          __________ 
                              10.08  saldo em 31.03.2010 
 
       
 
        Este mês teve os seguintes gastos a mais: 
-Aumento do auxílio alimentação dos funcionários e diretores 
-Atividades da Funai 
-Restante de pagamento de diárias das eleições  
-Caravana à Brasília 
-pagamento a Sebastião Roberto,Welson e Eliene (ref. Trabalhos na FUNASA sobre a 
Insalubridade) 
-Plenária da Condsef e outros. 
 
 
 
 
*OBS: Nos dia 18 de março de 2010 foi repassado R$ 60,00 reais para os 
delegados que participaram da Plenária Nacional da Condsef alguns 
constam no balancete que receberam R$40,00, o motivo que se deu foi que 
os mesmos já tinha recebido R$ 20 reais no dia 17.03. Foi pago pelo 
SINTSEP-GO hospedagem para os delegados na pousada colonial mas 
alguns  companheiros não ficaram na Pousada e foi repassado o mesmo 
valor da hospedagem R$ 50,00.  
 


