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Relatório de gastos com a Audiência Pública dos 
Intoxicados da Funasa e Agentes de Endemias realizado dia 

09 de dezembro de 2009 na cidade de Jataí 
 

 
Discriminação 

 
Pagamentos em R$ 

Pago n/dta à Viação Goiânia, ref. passagem para de companheiros de Brasília que foram 
p/ audiência sobre Intoxicados da  FUNASA em Jataí dia 09.12 

 
28,75 

Pago n/data à Comida Caseira Dona Titã, conf. NFVC nº 000321, ref. refeição de 
servidore que participou da audiência sobre Intoxicados da  FUNASA em Jataí dia 09-12 

 
13,75 

Pago n/dta à Viação Goiânia, ref. passagem para de companheiros de Brasília que foram 
p/ audiência sobre Intoxicados da  FUNASA em Jataí dia 09.12 

 
28,75 

Pago n/data á Comercial de Combustível FreitasToledo ref. abastecimento de carro de 
serv. que foram p/ audiência sobre Intoxicados da  FUNASA em Jataí dia 09.12 

 
65,00 

Pago n/data àDelcides Silva (Maurilândia), deslocamento de servidores foram p/ 
audiência sobre Intoxicados da  FUNASA em Jataí dia 09.12 

 
100,00 

Pago n/data À Lindomar de Pontes (Santa Helena), deslocamento de servidores foram p/ 
audiência sobre Intoxicados da  FUNASA em Jataí dia 09.12 

 
100,00 

Pago n/data À Augustinho Amaro Alves(Serranópolis), deslocamento de servidores foram 
p/ audiência sobre Intoxicados da  FUNASA em Jataí dia 09.12 

 
25,00 

Pago n/data À Rúbens Martins da Silva a( Rio Verde), deslocamento de 17 servidores 
foram p/ audiência sobre Intoxicados da  FUNASA em Jataí dia 09.12 

 
520,00 

Pago n/data À Valdir Alves Rodrigues(Cachoeira Alta), deslocamento de servidores 
foram p/ audiência sobre Intoxicados da  FUNASA em Jataí dia 09.12 

 
70,00 

Pago n/data à Jesus Pereira Queiroz (Mineiros), deslocamento de servidores foram p/ 
audiência sobre Intoxicados da  FUNASA em Jataí dia 09.12 

 
50,00 

Pago n/data à Adelino R.Santos(São Simão), deslocamento de servidores foram p/ 
audiência sobre Intoxicados da  FUNASA em Jataí dia 09.12 

 
80,00 

Pago n/data à Ademar Ferreira Veado (Mineiros), deslocamento de servidores foram p/ 
audiência sobre Intoxicados da  FUNASA em Jataí dia 09.12 

 
60,00 

Pago n/data à Divino S. de Andrade (Ap. do Ri Doce), deslocamento de servidores foram 
p/ audiência sobre Intoxicados da  FUNASA em Jataí dia 09.12 

 
60,00 

Pago n/data à Clarindo Avelino Silva (Caiapônia), deslocamento de servidores foram p/ 
audiência sobre Intoxicados da  FUNASA em Jataí dia 09.12 

 
100,00 

Pago n/data à  Associação de Jataí, conf. recibo ref. pagamento de almoço para os 120 
servidores que participaram da audiência pública dos intoxicados da FUNASA e agente 
de endemias. 

 
1.200,00 

Pago n/dta à Vicente G.Ribeiro uma diária e meia p/ participar da audiência pública dos 
intoxicados da FUNASA e agente de endemias 

 
150,00 

Pago n/dta à Ademar Rodrigues de Souza ,uma diária e meia p/ participar da audiência 
pública dos intoxicados da FUNASA e agente de endemias 

 
150,00 

Pago n/dta à Vilmar Martins da Silva, uma diária e meia p/ participar da audiência pública 
dos intoxicados da FUNASA e agente de endemias 

 
150,00 

TOTAIS 2.951,25 
 

*Os gastos foram de ordem de 2.951,25(Dois mil e novecentos e cinqüenta e um reais e vinte e cinco 
centavos) 


