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Relatório de gastos com a campanha salarial/greve a partir de 17 de maio 

de 2012  até dia 11 de setembro de 2012 

DISCRIMINAÇÃO VALORES PAGOS 

Pago on line a N Souza Ltda, conf. NFST nº 1616 pela locação de um ônibus para trazer servidores 

(BAAN e MS) de Anápolis para ato referente a Campanha Salarial. 

 
450,00 

Pago a Empório 87, conf. Cupom fiscal pela compra de 19 fardos de água mineral para ato referente 
campanha salarial dia 17 de maio de 2012 

 
153,32 

Pago a Francisco Soares (Uruaçú), conf. Recibo de abastecimento Posto Milenio para organizar 
servidores de Uruaçú para ato dia 05.06 

 
50,00 

Pago a Ademar R. de Souza, conf. recibo para participar da Plenária Nacional da Condsef (para 
definição da greve) 

 
195,00 

Pago a Fátima Maria  Deus, conf. recibo para participar da Plenária Nacional da Condsef 195,00 

Pago a  João Gomes  Silva, conf. recibo para participar da Plenária Nacional da Condsef 195,00 

Pago a Marcos Aurélio Oliveira, conf. recibo p/ part. da Plenária Nacional da Condsef 195,00 

Pago a Crescêncio Pinhão de Sena, conf. recibo p/ part. da Plenária Nacional da Condsef 195,00 

Pago a Sandra Saraiva Garcia e Rocha (Formosa), conf. recibo p/ part. da Plenária Nacional da 
Condsef 

 
255,00 

Pago a César Luiz Ney, conf. recibo p/ part. da Plenária Nacional da Condsef 195,00 

Pago a Welison Marques de Araújo, conf. recibo p/ part. da Plenária Nacional da Condsef 195,00 

Pago a Orlei Rosalvo Pereira, conf. recibo p/ part. da Plenária Nacional da Condsef 195,00 

Pago a Analício G.Santiago (Ceres), conf. recibo p/ part. da Plenária Nacional da Condsef 235,00 

Pago a Fernando Coelho Araújo, conf. recibo p/ part. da Plenária Nacional da Condsef 195,00 

Pago a Adaucto Joaquim C. Neto, conf. recibo p/ part. da Plenária Nacional da Condsef 195,00 

Pago a Wilmar F. Lopes, conf. recibo p/ part. da Plenária Nacional da Condsef 195,00 

Pago a Jerônimo B. Pires (Morrinhos), conf. recibo p/ part. da Plenária Nacional da Condsef 325,00 

Pago a José Roberto R. da Cunha, conf. recibo p/ part. da Plenária Nacional da Condsef 195,00 

Pago a André Elias M. Araújo, conf. recibo p/ part. da Plenária Nacional da Condsef 195,00 

Pago a  Francisco de A.Leles, Conf. recibo de ressarcimento de combustível para levar servidores em 
seu carro para  ato campanha salarial dia 05 de  junho 2012 

 
275,00 

Pago on line a Martizon Pires da Silva, conf. recibo referente pagamento de combustível para o 
mesmo levar servidores em seu carro para participar do ato dia 05.04 

 
300,00 

Pg a Ana Ribeiro de Sousa (Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 05.04 30,00 

Pg a Antonio Bandeira Martins Rosa (Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Antonio de Souza Filgueira (Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Ataci A.Borges (Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Dalvina José Magalhães (Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Dionísio Gonçalves da Silva (Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Francisca Araújo Gomes (Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Francisco F. de Souza (Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Helena de Oliveira Fleischer (Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Helenita Maria da Costa (Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Jaldo Vieira dos Santos (Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a João Moreira de Oliveira (Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a João Supriano dos Santos (Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a José Manoel Gontijo (Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a José Neto da Silveira (Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Juarez Araújo Cardoso (Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Márcia Jorge (Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a José Campo Belo Neto (Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Maria Aparecida de Jesus (Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Oclides Teodoro Borges (Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Resendo Pereira da Silva  (Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Sebastião N. Siqueira (Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 
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Pg a Sinésio Martins N. Filho (Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Sueli Alves dos Santos (Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Maria de Fátima de Oliveira (Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Eliete Passos da Silva (Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Adão Nunes Correia (Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Agnaldo José da Silva (Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Napoleão Mendes Feitosa (Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Ailton Florentino de Faria (Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Aurenice do C. Mendes César (Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Áureo Gonçalves Ramos (Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Divina Santiago de Souza (Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Edinei Carlos de Mattos (Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg aElizer Genuino da Costa  (Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Felipe Lima Neto (Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Helena Ferreira da Costa (Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Ivan Freitas da Silva (Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Jailson Mendes César (Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Jesus de Souza Landim (Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a João de Faria Albernaz (Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Joenilza Lopes Ribeiro  (Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a José Genuíno da Costa (Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a José Marcos Borges (Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Jucelino J. Gomes Aguiar (Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Lucinei Ribeiro Pimenta (Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a  Marcos Bruno Correia(Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Poliana S. Sales (Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Raimundo Rodrigues Pereira (Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Reinaldo Lara M. da Silva (Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Rúbens Pereira de Melo (Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Sebastião Soares Barcelos (Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Vicente Gonçalves Ribeiro (Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a  Ercília Gonçalves R. Tavares(Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Flaviano F. dos Santos (Gyn) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a André Fernando Bastos(Apª e UBV) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Antonio Pinto de Oliveira (Apª e UBV) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Arnaldo dos Santos (Apª e UBV) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Divino Wilson Rodrigues (Apª e UBV) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Edilson Rios Lima (Apª e Ubv) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Edmilson R. Moraes (Apª e UBV) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Francisco Carlos Rangel (Apª e UBV) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Francisco Damião Bernardo da Silva (Apª e UBV) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Geraldo Ferreira da Silva (Apª e UBV) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a João Bernardino G. Neto (Apª e UBV) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a José Macdóvel da Costa (Apª e UBV) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Luiz Pereira de França (Apª e UBV) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Manoel Ferreira de Souza (Apª e UBV) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Marcos Vinicius Capingote (Apª e UBV) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Waschington Luiz de Medeiros (Apª e UBV) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Antonio Oliveira da Costa (Apª e UBV) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Antonio Donizete dos Santos (Apª e UBV) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Divino José Peres (Apª e UBV) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Emivaldo F. Sales (Apª e UBV) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Edvan Rezende da Silva (Apª e UBV) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a  Jefferson Cruvienl Borges(Apª e UBV) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Gilson Ferreira Maciel (Apª e UBV) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Hélio Cassimiro dos Santos (Apª e UBV) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a João Bosco Carneiro (Apª e UBV) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a João Silva de Souza (Apª e UBV) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 
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Pg a José Guillon M. Azevedo (Apª e UBV) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Juversino dias Rosa (Apª e UBV) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Manoel Salvador C. Melo (Apª e UBV) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Paulo Ferreira dos Santos (Apª e UBV) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Luiz de Jesus Vieira (Apª e UBV) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Davi Pereira da Silva (Apª e UBV) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Aroldo Cardoso Lima (Apª e UBV) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Carla R. dos SAntos (Apª e UBV) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a José Damasceno (Apª e UBV) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Imaim Vilela (Apª e UBV) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Luiz T. Lacerda (Apª e UBV) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a  Geraldo A.Campos(Apª e UBV) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Ivanilde Alves Mourão (Incra GYN) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Claudio Ribeiro (Incra GYN) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Gandhi Moreira Carvalho (Incra GYN) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Juvaldir Meneses Mesquita (Incra GYN) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Luiza Barros Vida (Incra GYN) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Maria Venina Pinheiro Sousa (Incra GYN) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Sonia Rezende (Incra GYN) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Rafaela (Incra GYN) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Janice Moraes Oliveira   (Incra GYN) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Oracy (Incra GYN) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Henrique S. Luar (Incra GYN) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Deusimar Ferreira de Freitas (Incra GYN) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Sebastião Filho Lopes (Incra GYN) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Filipe Aquino Domiciano (Incra GYN) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Luiz Pimenta (Incra GYN) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Ludmila Luciano de Carvalho  (Incra GYN) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Geiza Gontijo de Souza (Incra GYN) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Claudimiro Cabral de Abreu (Incra GYN) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Maria Osilene Pinto (Incra GYN) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Albiterman Rodrigues Martins (Anápolis) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Dimas Franco de Oliveira (Anápolis) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Divino Carvalho de Andrade (Anápolis) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Domingos Fernandes (Anápolis) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Idam Rosa Vieira (Anápolis) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a João Evangelista Moraes (Anápolis) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a João Firmino da Cunha (Anápolis) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a José Antonio Lopes (Anápolis) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Luiz Celestino Pires (Anápolis) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Maria Aquino de Araújo (Anápolis) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Maria Madalena Xavier Ribeiro (Anápolis) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Neuso Francisco dos Santos (Anápolis) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Olavo Boaventura (Anápolis) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Oswaldo Joaquim Veríssimo (Anápolis) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Paulo Afonso de Oliveira (Anápolis) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Paulo Antonio Nogueira (Anápolis) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Rafael de Sales Pereira (Anápolis) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a  Raimundo Nicolau Rocha(Anápolis) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Sebastião Martins da Cunha (Anápolis) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Valdecy Soares de Barros (Anápolis) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Valtercides G. Mendes (Anápolis) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Juarez Cavalcante Albuquerque (Anápolis) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Joaquim Lopes de Carvalho (Anápolis) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Antonio de Souza (Anápolis) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Romes Mendes Cardoso (Anápolis) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Natal Bié (Anápolis) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Carlos Xavier da Cruz (Formosa) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 
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Pg a Divina Gomes Lima (Formosa) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Duildes Amado da Costa (Formosa) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Elisio Pereira dos Santos (Formosa) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Enedina T.Rodrigues (Formosa) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Gerdy do Carmo Moura (Formosa) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Gilvan F.Alves (Formosa) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Honorato F. dos Santos Neto  (Formosa) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Hosanah G. da Silva (Formosa) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Izelmon Antonio de Oliveira (Formosa) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a José Alves Viana Filho (Formosa) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a José Póvoa Teixeira Mendes (Formosa) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Leonidas P. Pinto (Formosa) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Maria de Jesus Prado (Formosa) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Mariozan Vieira de Souza (Formosa) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Marlene Tristão da Costa  (Formosa) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Mozar Santos Almeida (Formosa) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Nelson Teodoro Filho (Formosa) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Onofre G. Rodrigues (Formosa) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Osmar Rodrigues (Formosa) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Silvino P. de Brito (Formosa) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Umberto Braz Rodrigues (Formosa) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Walter Campos (Formosa) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Welington Antonio da Silva  (Formosa) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Pedro G. Andrade (Formosa) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Auzelita F. da C. Rodrigues (Formosa) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Simone Saraiva (Formosa) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Alvim Saraiva Neto (Formosa) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Suraia Saraiva (Formosa) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Wagner dos Santos Souza (Formosa) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a João de Deus Nunes (Formosa) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Sandra Saraiva (Formosa) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Marilda A. Aquino (Formosa) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a José Siqueira da Silva (Formosa) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Raquel de Souza Dias (Formosa) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Enio Soares de Barros (Formosa) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Joselino W. Alvarenga (Formosa) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Rossana Melo Alvares (Formosa) p/ participar ato ref. campanha salarial 30,00 

Pg a Amanda R. Marques (Uruaçu) p/ participar ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Deltino de Almeida  (Uruaçu) p/ part. ato ref. campanha. salarial 50,00 

Pg a José Rodrigues (Uruaçu) p/ participar ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Francisco Chagas Neto (Uruaçu) p/ participar ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Gercino Marciano Rocha (Uruaçu) p/ participar ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Irineu Vitor de Godoy (Uruaçu) p/ participar ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Raimundo Sena dos Santos (Uruaçu) p/ participar ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Sirlene Vieira Marques (Uruaçu) p/ participar ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Valéria Ferreira Marques (Uruaçu) p/ participar ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Isabela Ribeiro de Oliveira (Uruaçu) p/ participar ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Isadora Ribeiro de Oliveira (Uruaçu) p/ participar ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Zoraide Aparecida de Oliveira (Uruaçu) p/ participar ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a André dos Santos B. Neto (Porangatu) p/ participar ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Anísio Ferreira dos Santos (Porangatu) p/ participar ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Cleudimar Pereira dos Santos (Porangatu) p/ participar ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a José Bezerra Vidal (Porangatu) p/ participar ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Olavo Francisco de Paula (Porangatu) p/ participar ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Deurival Bezerra Vidal (Porangatu) p/ participar ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Zacarias Tavares (Porangatu) p/ participar ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Miguel Bento (Porangatu) p/ participar ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Odemar Santana Lacerda (Mara Rosa) p/ participar ato ref. campanha salarial 50,00 
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Pg a Albeli Sílvio Alves de Souza (Mara Rosa) p/ participar ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Clineu Peixoto (Mara Rosa) p/ participar ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a João Peixoto (Mara Rosa) p/ participar ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Lourival Pereira da Silva (Mara Rosa) p/ participar ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Benedito Cortes (Mara Rosa) p/ participar ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Armelino Cardoso da Silva (Mara Rosa) p/ participar ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Hiolando D. Coutinho (Niquelândia) p/ participar ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Severino Zelo Patrício (Niquelândia) p/ participar ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Pedro Donizete de Oliveira (Niquelândia) p/ participar ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Natalino da Silva Paiva (Niquelândia) p/ participar ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a José Ludovico Alves de Castro (Niquelândia) p/ participar ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Antônio Batista Gomes (Niquelândia) p/ participar ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Ivanildes Campos Silva (Niquelândia) p/ participar ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Valdemar Moreira de Lima (Nova Glória/Rubiataba) p/ part. ato ref. camp. salarial 50,00 

Pg a José da Silva (Nova Glória/Rubiataba) p/ part. ato ref. camp. salarial 50,00 

Pg a Antônio Ribeiro de Paula (Nova Glória/Rubiataba) p/ part. ato ref. camp. salarial 50,00 

Pg a Vagner Luiz de Alcântara (Nova Glória/Rubiataba) p/ part. ato ref. camp. salarial 50,00 

Pg a Leandro Boaventura da Silva (Nova Glória/Rubiataba) p/ part. ato ref. camp. salarial 50,00 

Pg a Nelson José Monteiro (Nova Glória/Rubiataba) p/ part. ato ref. camp. salarial 50,00 

Pg a Divino Rodrigues da Cunha (Nova Glória/Rubiataba) p/ part. ato ref. camp. salarial 50,00 

Pg a Antônio José da Silva (Nova Glória/Rubiataba) p/ part. ato ref. camp. salarial 50,00 

Pg a Erisvaldo Sousa Parente (Nova Glória/Rubiataba) p/ part. ato ref. camp. salarial 50,00 

Pg a Rafael José da Silva (Nova Glória/Rubiataba) p/ part. ato ref. camp. salarial 50,00 

Pg a Sebastião Francisco do Carmo (Nova Glória/Rubiataba) p/ part. ato ref. camp. salarial 50,00 

Pg a Leovi Vieira (Nova Glória/Rubiataba) p/ part. ato ref. camp. salarial 50,00 

Pg a Lauro Assis de Paula (Nova Glória/Rubiataba) p/ part. ato ref. camp. salarial 50,00 

Pg a Antônio Carlos Duarte (Nova Glória/Rubiataba) p/ part. ato ref. camp. salarial 50,00 

Pg a Vanderli Darci de Paula (Nova Glória/Rubiataba) p/ part. ato ref. camp. salarial 50,00 

Pg a Neri José Pereira (Nova Glória/Rubiataba) p/ part. ato ref. camp. salarial 50,00 

Pg a Welton Pereira de Oliveira (Nova Glória/Rubiataba) p/ part. ato ref. camp. salarial 50,00 

Pg a Hélio Queiroz Caires (Nova Glória/Rubiataba) p/ part. ato ref. camp. salarial 50,00 

Pg a Adair Soares Cardoso (Nova Glória/Rubiataba) p/ part. ato ref. camp. salarial 50,00 

Pg a Abadico José Francisco (Ceres) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Anivaldo Quirino da Silva (Ceres) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Antônio Costa Neto (Ceres) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Ari Silva Júnior (Ceres) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Divino Manoel Ferreira (Ceres) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Edson Ferreira Peixoto (Ceres) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Eliene Aparecida Rafael Vieira (Ceres) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Elzo Pedro de Souza (Ceres) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Ermínio Vieira Santos (Ceres) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Gilberto Pereira Ribeiro (Ceres) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Hélio Elias Duarte (Ceres) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Ivo Coelho Magalhães (Ceres) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Aércio Godoi (Ceres) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Antônio Felipe de Araújo (Ceres) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a João Batista Gonçalves da Cruz (Ceres) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a João Evangelista R. da Silva de Morais (Ceres) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a João Batista Alves Campos (Ceres) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Maurício A. Oliveira (Ceres) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a João Pedro de Oliveira (Ceres) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Joaquim Antônio Rodrigues (Ceres) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Joaquim Manoel Vaz de Andrade (Ceres) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Joaquim Pereira da Costa (Ceres) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Jorge Luiz de Melo (Ceres) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a José Andrade da Silva (Ceres) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a José Aureliano Ferreira (Ceres) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a José Dorneles de Almada Neto (Ceres) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 
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Pg a José Joaquim Ramalho (Ceres) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a José Maria de Melo (Ceres) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a José Revalino da Silva (Ceres) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Lourival Avelino da Silva (Ceres) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Maria do Carmo Santana (Ceres) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a João José dos Santos (Ceres) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Múcio de Sousa Pereira (Ceres) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Nilson Oliveira da Costa (Ceres) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Raimundo Vilanova Assunção (Ceres) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Sebastião Claudino Filho (Ceres) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Sílvio Pereira de França (Ceres) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Vanderli Pereira da Silva (Ceres) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Vanderlita Rosa da Silva Vieira (Ceres) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Vicente de Sales Pereira (Ceres) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Vicente Rodrigues de Pina (Ceres) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Wanderli Marcelino de Oliveira (Ceres) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Washington Luiz Alvarenga (Ceres) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Wilson Pereira de Matos (Ceres) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Afonso Luiz Beltrão (Caldas Novas) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Antônio Divino de Almeida (Caldas Novas) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Divino Eterno Rosa (Caldas Novas) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Eunice Pereira Caldas Lima (Caldas Novas) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Getúlio Rodrigues da Silva (Caldas Novas) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Geraldo Almeida Guimarães (Caldas Novas) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Idalícia Rocha Vicência (Caldas Novas) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a João Divino Batista (Caldas Novas) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a José Eusébio Mateus (Caldas Novas) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Sara Lima Rodrigues (Caldas Novas) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a José Olímpio Inácio  (Caldas Novas) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Eduardo de Jesus Leal (Caldas Novas) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Widson Pereira Leal (Caldas Novas) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Pio Tadeu da Silva Lima (Caldas Novas) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Joaquim Pereira da Silva (Marzagão) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Antônia Moreira da Silva (Marzagão) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Mário Vicente Vieira (Marzagão) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Francisca Ferreira Barbosa (Marzagão) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Joelson Alves Diniz (Corumbaíba) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Joel Rodrigues Caetano (Corumbaíba) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Pedro Araújo Costa Filho (Corumbaíba) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Carlos Alberto da Silva (Corumbaíba) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a José Luiz Rosa (Corumbaíba) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Maria de Lourdes Lima e Silva (Corumbaíba) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Davi Lima Rodrigues (Corumbaíba) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a José Anibal Lima (Corumbaíba) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Osmar Martins Teixeira (Morrinhos) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Osvaldo Ferreira (Morrinhos) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Maria do Carmo Conceição (Morrinhos) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Divino Lázaro de Oliveira (Quirinópolis) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Jayme Correa de Moraes (Quirinópolis) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Jeováh Toscano de Araújo (Quirinópolis) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Hernane Cruvinel Hungria (Quirinópolis) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Antônio Joaquim Eloi (Santa Helena) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Lindomar de Pontes (Santa Helena) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Lucimar Ferreira Dias (Santa Helena) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Adelino R. dos Santos (São Simão/Cachoeira Alta) p/ part. do ato ref. camp. salarial 50,00 

Pg a João Cardoso da Silva (São Simão/Cachoeira Alta) p/ part. do ato ref. camp. salarial 50,00 

Pg a Tadeu Carneiro Holanda (São Simão/Cachoeira Alta) p/ part. do ato ref. camp. salarial 50,00 

Pg a Valdir Martins de Oliveira (São Simão/Cachoeira Alta) p/ part. do ato ref. camp. salarial 50,00 
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Pg a Valdivino Alves Rodrigues (São Simão/Cachoeira Alta) p/ part. do ato ref. camp. salarial 50,00 

Pg a Eurípedes Ferreira de Lima (São Simão/Cachoeira Alta) p/ part. do ato ref. camp. salarial 50,00 

Pg a José Pereira Filho (São Simão/Cachoeira Alta) p/ part. do ato ref. camp. salarial 50,00 

Pg a Gedeon Policena Rosa (Goianésia) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Berchor José da Silva (Goianésia) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a José da Silva Paiva (Goianésia) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a João Batista Lopes (Goianésia) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Miguel Lopes Lima (Goianésia) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a José Valente Santa Cruz (Goianésia) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a João Sebastião dos Santos  (Goianésia) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Sebastião Wilson (Goianésia) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a José Antônio de Andrade (Goianésia) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Amadeu Paiva Nascimento (Goianésia) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Sérvolo Natal Pinto (Goianésia) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a João Eustáquio Rodrigues (Goianésia) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Edson Marques de Brito (Goianésia) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Iracy José Pereira (Jataí) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Valdecy Alves da Silva (Jataí) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Ana Maria Moreira Pires (Jataí) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Francisco Xavier Pereira (Jataí) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Evergisto Soares Souza (Jataí) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Carlos Antônio de Oliveira (Jataí) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Adelson Alves do Nascimento (Jataí) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Luis Carlos Lopes Novaes (Jataí) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a José Andrade de Freita (Jataí) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Paulo Célio de Oliveira (Jataí) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a José Ribamar Andrade Lopes (Jataí) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Jesus Vieira Franco (Jataí) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Izau Martins de Assis (Jataí) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Alcy  Francisco Costa (Jataí) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Jovelino Pereira Rezende (Jataí) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Manoel Neves de Jesus (Jataí) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Maria Lúcia da Silva Alves (Jataí) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Maria Isabel Pamplona de Assis (Jataí) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Eni Santos Franco (Jataí) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Deolanda Ferreira Silva (Jataí) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a João Teodoro de Morais (Rio Verde) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a João Borges da Silva (Rio Verde) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Adão Lino da Silva (Rio Verde) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Divino Donizete da Silva (Rio Verde) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Rubens Martins da Silva (Rio Verde) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a João Batista Costa Passos (Rio Verde) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Nilton Cabral de Souza (Rio Verde) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Manoel Caetano Neto (Rio Verde) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Sebastião Cabral de Souza (Rio Verde) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Olga dias Vieira (Rio Verde) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Maria Ataides Pereira (Rio Verde) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Silvana Ramos da Silva (Rio Verde) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Eli Alves da Silva (Rio Verde) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Ilma Viana Graces (Rio Verde) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Clarinda Vicente de Paula Morais (Rio Verde) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Terezinha Faria Costa Damaceno (Rio Verde) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Manoel Cardoso dos Santos (Rio Verde) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Geracy Coelho da Silva Passos (Rio Verde) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Salomão Vanceslau (Rio Verde) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Taís Oliveira Santos (Rio Verde) p/ participar do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Ademar P.  Cruz (São Luiz/Paraúna/C.Alta) p/ part.  ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Amilton C. Silva (São Luiz/Paraúna/C.Alta) p/ part. do ato ref. campanha salarial 50,00 
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Pg a Antonio Gilvan da Silva (São Luiz/Paraúna/C.Alta) p/ part. do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Benedito Bernanrdo  Souza (São Luiz/Paraúna/C.Alta) p/ part. do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Celso Marinho (São Luiz/Paraúna/C.Alta) p/ part. do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Divino Eterno Oliveira (São Luiz/Paraúna/C.Alta) p/ part. ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Divino José da Silva (São Luiz/Paraúna/C.Alta) p/ part. do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Divino L. Menezes (São Luiz/Paraúna/C.Alta) p/ part. do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Divino Simão Vaz (São Luiz/Paraúna/C.Alta) p/ part. do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Fábio F. Ferreira (São Luiz/Paraúna/C.Alta) p/ part. do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a  Fernanda L. Ribeiro (São Luiz/Paraúna/C.Alta) p/ part.  ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a  Gabriel D. Pinto (São Luiz/Paraúna/C.Alta) p/ part. do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Gaspar G.  Andrade (São Luiz/Paraúna/C.Alta) p/ part. do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Geraldo R. da Silva (São Luiz/Paraúna/C.Alta) p/ part. do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Gilberto B. Santana (São Luiz/Paraúna/C.Alta) p/ part. do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Gildo F. de Souza (São Luiz/Paraúna/C.Alta) p/ part. do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Guilherme T. Silva (São Luiz/Paraúna/C.Alta) p/ part. do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Henrique P. Carvalho (São Luiz/Paraúna/C.Alta) p/ part. do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Ilson Peres da Silva(São Luiz/Paraúna/C.Alta) p/ part. do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Jair Sena Martins (São Luiz/Paraúna/C.Alta) p/ part. do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Jeovânio A. Costa (São Luiz/Paraúna/C.Alta) p/ part. do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Jesiel da Silva (São Luiz/Paraúna/C.Alta) p/ part. do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a João Mariano Silva (São Luiz/Paraúna/C.Alta) p/ part. do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a João M. de Oliveira (São Luiz/Paraúna/C.Alta) p/ part. do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a João P. dos Santos (São Luiz/Paraúna/C.Alta) p/ part. do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Joaquim S. da  Silva (São Luiz/Paraúna/C.Alta) p/ part. do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Jorge Henrique Souza (São Luiz/Paraúna/C.Alta) p/ part. ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Jorge Ribeiro de Souza (São Luiz/Paraúna/C.Alta) p/ part. do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a José F. A. Filho (São Luiz/Paraúna/C.Alta) p/ part. do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a José Hilário Ferreira (São Luiz/Paraúna/C.Alta) p/ part. do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Manoel J. Carvalho (São Luiz/Paraúna/C.Alta) p/ part. do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Miltom Coimbra (São Luiz/Paraúna/C.Alta) p/ part. do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Paulo R. Tavares (São Luiz/Paraúna/C.Alta p/ part. do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Pedro B. Monteiro (São Luiz/Paraúna/C.Alta) p/ part. do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Sebastião Macedo (São Luiz/Paraúna/C.Alta) p/ part. do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Sebastião V. Silva (São Luiz/Paraúna/C.Alta) p/ part. do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Terezinha M. Santos (São Luiz/Paraúna/C.Alta) p/ part.  ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Uadi da Silva Costa (São Luiz/Paraúna/C.Alta) p/ part. do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Valdir T. Carvalho (São Luiz/Paraúna/C.Alta) p/ part. do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Waldenite S. Cruz (São Luiz/Paraúna/C.Alta) p/ part. do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Wanderlan C. Gomes (São Luiz/Paraúna/C.Alta) p/ part.  ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Dione Vieira Costa (São Luiz/Paraúna/C.Alta) p/ part. do ato ref. campanha salarial 50,00 

Pg a Martizon/Gilmar/Jaene/Sérgio e Júlio F.Mola (Catalão) p/ part. do ato ref. campanha salarial 250,00 

Pg p/ part. do ato ref. campanha salarial a Francisco A.Leles/Waldim T.Assunção/Selvino Póvoa 
Lima/Vergílio de Aquino Piedade (Campos Belos) p/ part. do ato ref. campanha salarial 

 
250,00 

Pg a Joelson Alves Dinis deslocamento de Corumbaíba a Caldaas Novas 55,00 

Pg a Waldir Silva de Almeida mais 7 (sete) servidores despesa com alimentação mais deslocamento 
para part. do ato campanha salarial. 

 
632,00 

Pg a Wanderlan C.Gomes ( Luziânia), ajuda para pagamento de cartão telefônico para organizar 
servidores para ato. 

 
25,00 

Pg a Divino Simão Vaz, referente deslocamento de Buriti a São Luiz 50,00 

Pg a Milton Coimbra, ref. deslocamento de Paraúna a São Luiz 50,00 

Pg a Djalma Venancio da Silva mais 4 (quatro) servidores despesa com alimentação mais 
deslocamento para part. do ato campanha salarial. 

 
346,00 

Pag aos funcionários Sandra Aparecida de Sousa/Rodrigo N. Leles e Adauto L. Lopes que foram dar 
apoio ao ato 

 
90,00 

Pg ao posto Avenida conf. N. promissória ref. ressarcimento de combustível ao Sr. José Campo Belo 
de Itaberaí 

 
67,50 

Pg a Rádio Táxi Coopertáxi, ref. táxi para a funcionária Sandra ir na madrugada dar apoio a 
caravana 

12,00 

Pg a Dimas Franco (Anápolis) Conf. cumpom fiscal referente compra de lanche para servidores 88,50 
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Pg  a Joel de Goiatuba conf. cupom fiscal referente ressarcimento de combustível 70,00 

Pg Juscelino conf. cupom fiscal de Trindade ref. ressarcimento de combustível 52,50 

Pg a Agnaldo José da Silva, conf. recibo referente ressarcimento de sit pass  para vir pro ato de guapo  
5,40 

Pg a Juarez Araújo conf. recibo de taxi Bandeirante ref. ressarcimento de pagamento de táxi 22,00 

Pago a Jeovah Toscano, referente ressarcimento de passagem para voltar do ato ( até aqui ato dia 05 
de junho) 

55,00 

Pago nesta data ao Banco J. Safra, conf.  Boleto ref. Pagamento 11/12 parcelas  do carro SIENA 
VERMELHO (OBS: foi dado o carro Gol de entrada e parcelado o restante em 12x de 1.759,13) 

 
1.759,13 

Pago nesta data ao Banco Itaú, conf.  Boleto ref. Pagamento 11/12 parcelas  do carro SIENA 
VERMELHO EL 1.4 (flex) 4 portas (OBS: foi dado o carro Gol de entrada  e parcelado o restante em 
12x de 1.854,59) 

 
1.854,59 

Pago  a Carvalho Tur conf. cheque nº 571829 e NF nº 571829, referente locação de um ônibus  para 
servidores de Rialma/Ceres part. ato dia 05.06 

 
1.750,00 

Pago  a  Alfa Luz Viação e Transportes  conf. cheque nº 571830  e NF nº 0533, referente locação de um 
ônibus  para servidores de Formosa  part. ato dia 05.06 

 
700,00 

Pago  a KS TURISMO  conf. cheque nº 571831 e NF nº 0965 referente locação de um ônibus  para 
servidores de Morrinhos/ Caldas/ Goiatuba/Corumbaíba   part. ato dia 05.06 

 
2.600,00 

Pago  a Menezes Turismo  conf. cheque nº 571834 e NF nº 22 , referente locação de um  micro ônibus  
para servidores de São Simão/ Quirinópolis/Santa Helena  part. ato dia 05.06 

 
2.200,00 

Pago  a Ana Terra Turismo e Promoções Ltda conf. cheque nº 571833 e NF nº 793 , referente locação 
de um ônibus  para servidores de Jataí part. ato dia 05.06 

 
3.000,00 

Pago  a Terra Brasil Turismo  conf. cheque nº 571835 e NF nº 295 , referente locação de um micro 
ônibus  para servidores de Goianésia  part. ato dia 05.06 

 
750,00 

Pago  a Márcia Rosa da Silva T. e Turismo  conf. cheque nº 571837 e NF nº 275, referente locação de 
um ônibus  para servidores de São Luiz  part. ato dia 05.06 

 
2.600,00 

Pago  a Rápido Goiás Norte conf. cheque nº 571827 e NF nº 1571 , referente locação de um ônibus  
para  servidores de Porangatú/Mara Rosa/UruaçúNiquelândia    part. ato dia 05.06 

 
3.300,00 

Pago  a  A. C. Duarte Transportesconf. cheque nº 571828 e NF nº 0196, referente locação de um 
ônibus  para servidores de Rubiataba e Nova Glória   05.06 participarem do ato dia 05.06 em Brasília 

 
1.300,00 

Pago on line a Bueno tur conf. NFS nº 1441 referente locação de  dois ônibus para ato dia 05 de junho 
de 2012 

 
3.000,00 

Pago a servidores da CENEN, conf. Recibo para participar de assembleia em Brasília.  
390,00 

Pago conf. Cheque nº 571821 a Ricardo Terentin, referente locação de carro mde som  dias 07/14 em ato do 
Incra e dias 16 e 17 em ato geral referente campanha salarial 

 
1.000,00 

Pago a City Tour, conf. NFST nº 1470, referente locação de um micro para levar servidores do Incra 
para ato em Brasília dia 04 de junho 

 
1.000,00 

Pagoa  Atual Brindes/Cleudiva Almeida,1/3 parcelas conf. NFS nº 685, referente  fabricação de 1.000 
bonés/1.000 Camisetas/4 faixas grande/6 faixas pequenas/ 100 bandeiras com cabo grande/ 4 
bandeiras grande em vertical (OBS: O valor total é de R$ 17.540,00 dividido em 1ª parcela 6.000,00 
junh/ 2ª parcela 5.770,00 julho/3ª parcela 5.770,00 agosto. 

 
 
17.540,00 

Pago a Panificadora J. Lima Ltda conf. Cupom fiscal pela compra de lanche para atividades greve dos 
servidores da CNEN dia  18 de junho 

 
43,85 

Pago ao empório Aureliano Amaral conf. NF-e nºs 590 e 589 referente compra de lanches para 
atividades do Incra e SRTE 

 
432,00 

Pago a Joel Alves Diniz, conf. Recibo referente ressarcimento de despesas com deslocamento de 
Corumbaíba  a Caldas Novas para assembleia de indicativo de greve 

 
40,00 

Pago a Crescêncio Pinhão de Sena, conf recibo  referente viagens no interior para realizar 
assembleias dias 21 e 22 de junho (CERES e FORMOSA) para assembleia de indicativo de greve 

 
 
40,00 

Pago a Vicente G. Rodrigues, conf recibo  referente viagens no interior para realizar assembleias dias 
21 de junho (Ceres) para assembleia de indicativo de greve 

 
50,00 

Pago on line a Vilmar Martins  da Silva, conf. Recibo para ficar a disposição    realizando assembleias 
dias 18,19,20,21 e 22  de junho no interior (assembleias para indicativo de greve) 

 
630,00 

Pago a  Jesus Landim (Goianira),  conf. recibo referente  ressarcimento de passagem para participar 
do ato  dos servidores em greve pela campanha salarial 

 
10,00 

Pago a  Adão Pereira da Silva (Goianira),  conf. recibo referente  ressarcimento de sitpass para 
participar do ato  dos servidores em greve pela campanha salarial 

 
5,40 

Pago a  Sebastião Barcelos (Trindade),  conf. recibo referente  ressarcimento de Combustível para 
participar do ato  dos servidores em greve pela campanha salarial 

 
30,00 



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                                               CNPJ - 25.107.368/0001-84, Fone: (062) 3213-2000  -  www.sintsepgo.org.br 

 

Página 10 de 19 

 

Pago a  Antonio José de Oliveira (Senador Canedo),  conf. recibo referente  ressarcimento de 
combustível para participar do ato  dos servidores em greve pela campanha salarial 

 
30,00 

Pago a  José Ricardo da Silva(Bomfinópolis),  conf. recibo referente  ressarcimento de passagem para  
companheiros do acampamento Chico Mendes para participar do ato  dos servidores em greve pela 
campanha salarial 

 
28,00 

Pago a  Valdivino Ribeiro de Souza (Bomfinópolis),  conf. recibo referente  ressarcimento de 
Combustível  para  companheiros do acampamento Chico Mendes para participar do ato  dos 
servidores em greve pela campanha salarial 

 
 
30,00 

Pago a  a Washington Alves dos Reis(Bela vista),  conf. recibo referente  ressarcimento de 
Combustível  de dois carros para  companheiros do acampamento 17 de abril para participar do ato  
dos servidores em greve pela campanha salarial 

 
100,00 

Pago a João Teodoro de Morais, conf. recibo referente ressarcimento de táxi onde o mesmo pegou 
servidores na madrugada para ir part. do ato em Brasília referente campanha salarial dia  05 de junho 

 
200,00 

Pago on line a Bueno tur conf. NFS nº 1442 referente locação de  um  ônibus para ato dia 05 de junho 
de 2012 

 
1.700,00 

Pago a Urley José Gomes, conf. NF referente locação de um micro para trazer servidores de Anápolis 
para vir part. do ato de greve 

 
250,00 

Pago on line a Eliene A.R. Vieira/referente ressarcimento de compra de duas faixas para delegacia de 
CERES para paralisação 

 
135,00 

Pago a Ricardo Terentin, conf. NF-e nº 101 e cheque nº 571868 referente locação do carro de som para 
greve Incra,Cnen e outras atividades 

 
1.250,00 

Pago a José Carlos Pinheiro, conf. Recibo para ficar no plantão do comando de greve em Brasília de 
09 a 13 de julho de 2012. 

 
665,00 

Pago a Editora e Jornalismo/Jornal O Hoje referente publicação de edital  de comunicado de greve 
para dia 18.06 

 
1.320,00 

Pago a Editora e Jornalismo/Jornal O Hoje referente publicação de edital   de greve para dia 13.06  
1.020,00 

Pago a Empório Aureliano Amaral, conf. NF-e nº 709 referente lanches para atividades de greve do 
INCRA e CENEN 

 
1.444,61 

Pago on line a Pedro G.  Andrade,  referente ressarcimento de confecção de  duas faixas para 
paralisação dos servidores em greve de Formosa 

 
70,00 

Pg a Ademar Rodrigues de Souza, conf. recibo (4 diárias e meia) para ficar no acampamento  de  16 a 
20 de julho de 2012/atividades de greve/ campanha salarial 

 
585,00 

Pg a Ana Ribeiro de Souza, conf. recibo (4 diárias e meia) para ficar no acampamento  de  16 a 20 de 
julho de 2012/atividades de greve/ campanha salarial 

 
585,00 

Pg a José Roberto R. da Cunha, conf. recibo (4 diárias e meia) para ficar no acampamento  de  16 a 20 
de julho de 2012/atividades de greve/ campanha salarial 

 
585,00 

Pg a Adaucto J. da Cruz Neto , conf. recibo (4 diárias e meia) para ficar no acampamento  de  16 a 20 
de julho de 2012/atividades de greve/ campanha salarial 

 
585,00 

Pg a Fátima Maria de Deus, conf. recibo (4 diárias e meia) para ficar no acampamento  de  16 a 20 de 
julho de 2012/atividades de greve/ campanha salarial 

 
585,00 

Pg a Jerônimo Batista Pires, conf. recibo (4 diárias e meia) para ficar no acampamento  de  16 a 20 de 
julho de 2012/atividades de greve/ campanha salarial 

 
685,00 

Pg a Juvaldir Meneses Mesquita, conf. recibo (4 diárias e meia) para ficar no acampamento  de  16 a 
20 de julho de 2012/atividades de greve/ campanha salarial 

 
585,00 

Pg a Oir da Silva Júnior, conf. recibo (4 diárias e meia) para ficar no acampamento  de  16 a 20 de 
julho de 2012/atividades de greve/ campanha salarial 

 
585,00 

Pg a Orlei Rosalvo Pereira, conf. recibo (4 diárias e meia) para ficar no acampamento  de  16 a 20 de 
julho de 2012/atividades de greve/ campanha salarial 

 
585,00 

Pg a Rodrigo G. de Souza, conf. recibo (4 diárias e meia) para ficar no acampamento  de  16 a 20 de 
julho de 2012/atividades de greve/ campanha salarial 

 
585,00 

Pg a Walter da Costa e Paula conf. recibo (4 diárias e meia) para ficar no acampamento  de  16 a 20 
de julho de 2012/atividades de greve/ campanha salarial 

 
585,00 

Pago a os servidores da CNEN Abílio Roque / Angela do Carmo/ Aurenice do C.Mendes/ Edinei 
Carlos/JAilson Mendes/Lucinei Ribeiro e César L. Vieira Ney,para participarem doacampamento dia 
17 e ato dia 18 em Brasília. (uma diária e meia para cada servidor de R$ 195,00). 

 
1.365,00 

Pg  a Sebastião de Souza Almeida, conf. recibo (4 diárias e meia e passagem) para ficar a disposição 
do comando de greve no acampamento  de  16 a 20 de julho de 2012/atividades de greve/ campanha 
salarial 

 
 
635,00 

Pago ao Edilson Honório/Motorista da Vam que levou servidores de Goiânia para o acampamento, 
referente refeições do mesmo dias 16 a 20 de julho de 2012 

 
150,00 
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Pago ao Hotel Singular,conf. NFS nº 4494 refetente 4 diárias do motorista Edilson 140,00 

Pago a Gilberto Jorge Cordeiro conf. recibo referente ajuda c/ alimentação nos dias 16 1 20.07.2012 200,00 

Pg  0n line a Vicente G. Rodrigues, conf. recibo (4 diárias e meia) para ficar no acampamento  de  16 
a 20 de julho de 2012/atividades de greve/ campanha salarial 

 
585,00 

Pg on line a Analício G. Santiago, conf. recibo (4 diárias e meia e passagem) para ficar no 
acampamento  de  16 a 20 de julho de 2012/atividades de greve/ campanha salarial 

 
670,00 

Pg on line a Carlos Antonio de Oliveira, conf. recibo (4 diárias e meia e combustíve) para ficar no 
acampamento  de  16 a 20 de julho de 2012/atividades de greve/ campanha salarial 

 
747,80 

Pg on line  a Jeovah Toscano de Araújo conf. recibo (4 diárias e meia e passagem) para ficar no 
acampamento  de  16 a 20 de julho de 2012/atividades de greve/ campanha salarial 

 
725,00 

Pg a on line Jovelino Pereira Rezende, conf. recibo (4 diárias e meia) para ficar no acampamento  de  
16 a 20 de julho de 2012/atividades de greve/ campanha salarial 

 
585,00 

Pg on line a Vilmar Martins da Silva, conf. recibo (4 diárias e meia e combustível) para ficar no 
acampamento  de  16 a 20 de julho de 2012/atividades de greve/ campanha salarial 

 
715,00 

Pago a Pedro G. de Andrade, conforme lista em anexo alimentação de 16 servidores de formosa para 
acampamento da greve em Brasília ( Valor de R$ 50 x16 servidores). 

 
800,00 

Pago a Waldir  de Sousa Almeida, conforme lista em anexo alimentação de 10 servidores de Luziânia 
para acampamento da greve em Brasília ( Valor de R$ 50 x10 servidores) 

 
500,00 

Pago a Universo Tendas LTDA, conf. NF  referente locação de uma tenda para  servidores do DNPM 
em atividades de greve ( atenda será montada em frente ao DNPM) 

 
180,00 

Pago a Vanderlita R. Silva ( rsponsável pela delegacia de Ceres), conf. Cupom fiscal pela compra de 
copos descartáveis/açúcar chá e café para servidores em greve do MS da cidade de Ceres. 

 
69,11 

Pago a Adailson Rosa de Oliveira, Ajuda de custo para liamentação para caravana dia 18 de julho de 
2012 dos servidores do INCRA. 

 
40,00 

Pago a Adalberto Afonso Macedo , Ajuda de custo para liamentação para caravana dia 18 de julho de 
2012 dos servidores do INCRA. 

 
40,00 

Pago a Alberto da Silva Araújo, Ajuda de custo para liamentação para caravana dia 18 de julho de 
2012 dos servidores do INCRA. 

 
40,00 

Pago a Alvarina Luiza da Silva Santos, Ajuda de custo para liamentação para caravana dia 18 de julho 
de 2012 dos servidores do INCRA. 

 
40,00 

Pago a Benones Alves de Carvalho, Ajuda de custo para liamentação para caravana dia 18 de julho de 
2012 dos servidores do INCRA. 

 
40,00 

Pago a Ester Primo Araújo, Ajuda de custo para liamentação para caravana dia 18 de julho de 2012 
dos servidores do INCRA. 

 
40,00 

Pago a Jeania Maria , Ajuda de custo para liamentação para caravana dia 18 de julho de 2012 dos 
servidores do INCRA. 

 
40,00 

Pago a  João Carlos F. dos Reis, Ajuda de custo para liamentação para caravana dia 18 de julho de 
2012 dos servidores do INCRA. 

 
40,00 

Pago a João Cordeiro Sobrinho, Ajuda de custo para liamentação para caravana dia 18 de julho de 
2012 dos servidores do INCRA. 

 
40,00 

Pago a José Maria M. de Sá, Ajuda de custo para liamentação para caravana dia 18 de julho de 2012 
dos servidores do INCRA. 

 
40,00 

Pago a Leida Duarte de Oliveira, Ajuda de custo para liamentação para caravana dia 18 de julho de 
2012 dos servidores do INCRA. 

 
40,00 

Pago a Luiza Barros Vida, Ajuda de custo para liamentação para caravana dia 18 de julho de 2012 dos 
servidores do INCRA. 

 
40,00 

Pago a Manoel Soares dos Reis, Ajuda de custo para liamentação para caravana dia 18 de julho de 
2012 dos servidores do INCRA. 

 
40,00 

Pago a Nilson Luiz Marques , Ajuda de custo para liamentação para caravana dia 18 de julho de 2012 
dos servidores do INCRA. 

 
40,00 

Pago a Nilva Aparecida M. Messias, Ajuda de custo para liamentação para caravana dia 18 de julho 
de 2012 dos servidores do INCRA. 

 
40,00 

Pago a Raulino Mendes Neto, Ajuda de custo para liamentação para caravana dia 18 de julho de 2012 
dos servidores do INCRA. 

 
40,00 

Pago a Sandra Marly M. Oliveira, Ajuda de custo para liamentação para caravana dia 18 de julho de 
2012 dos servidores do INCRA. 

 
40,00 

Pago a Sebastião Filho Lopes, Ajuda de custo para liamentação para caravana dia 18 de julho de 2012 
dos servidores do INCRA. 

 
40,00 

Pago a Rodrigo Nunes Leles, conf. Recibo Ajuda de custo para ir cobrir ato em Brasília 50,00 

Pago a Pedro G. de Andrade, conforme lista em anexo alimentação de 21 servidores de formosa para  
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acampamento da greve em Brasília ( Valor de R$ 50 x21 servidores) 1.050,00 

Pago a Waldir  de Sousa Almeida, conforme lista em anexo alimentação de 11 servidores de Luziânia 
para acampamento da greve em Brasília ( Valor de R$ 50 x11 servidores) 

 
550,00 

Pago a João Teodoro de Morais, conf. Recibo ressarcimento de pagamento de táxi de servidores de 
Jataí/ referente deslocamento dos mesmos para pegar vam de jataí para virem part. Da plenária 
sindical dia 29 de junho 

 
 
90,00 

Pago a Pedro G. de Andrade, conforme lista em anexo alimentação de 18 servidores de formosa para 
acampamento da greve em Brasília ( Valor de R$ 50 x18 servidores) 

 
900,00 

Pago a Waldir  de Sousa Almeida, conforme lista em anexo alimentação de 10 servidores de Luziânia 
para acampamento da greve em Brasília ( Valor de R$ 50 x10 servidores) 

 
500,00 

Pago a Waldir de Souza Almeida, conf. recibo ressarcimento de combustível de 17 a 20 .07.2012 para 
levar servidores para acampamento e retornar 

 
800,00 

Pago a LL Gráfica, conf. NF-e nº1599, referente  confecção de 2.000 craxás para plenária e 1.000 
adesivos para greve do INCRA 

 
750,70 

Pago a Pedro G. de Andrade, conforme lista em anexo alimentação de 18 servidores de formosa para 
acampamento da greve em Brasília ( Valor de R$ 50 x18 servidores) 

 
900,00 

Pago a Waldir  de Sousa Almeida, conforme lista em anexo alimentação de 9 servidores de Luziânia 
para acampamento da greve em Brasília ( Valor de R$ 50 x9  servidores) 

 
450,00 

Pago a Djalma Venâncio da Silva/ Valparaíso. conf. recibo referente   a ressarcimento de combustível 
pelo deslocamento de 3 servidores para acampamento em Brasília 

 
100,00 

Pago  conforme cupom fiscal a Auto Posto Chaves, ref88erente abastecimento do carro do SINTSEP-
GO  na volta do acampamento em Brasília. 

 
55,98 

Pago a Viação Anapolina Ltda, conforme passagens anexas de servidores  de formosa  de ida 
Formosa/Brasília  de 17 a 20 de julho de 2012 para acamapmento  da  greve (OBS: os servidores de 
formosa foram e voltaram todos os dias  para acampamento  de ônibus de linha por isso as passagem 
anexas de 17 a 20) 

 
 
 
1.228,99 

Pago a Viação Anapolina Ltda, conforme passagens anexas de servidores  de formosa  de retorno  
Brasília/Formosa  de 17 a 20 de julho de 2012 para acampamento  da  greve (OBS: os servidores de 
formosa foram e voltaram todos os dias  para acampamento  de ônibus de linha por isso as passagem 
anexas de 17 a 20) 

 
 
1.178,31 
 

Pago doc.  Line, conforme NF nº  referente pagamento de locação de uma Vam de 15 lugares para 
levar servidores de Goiânia para o acampamento de greve em Brasília de 16 a 20 de julho 

 
1.100,00 

Pago a Sebastião de Souza Almeida, conf. Recibo para ficar de 23 a 27 de julho participando de 
reuniuões Do comando de greve do INCRA 

 
685,00 

Pago a Universo Tendas LTDA, conf. NF  referente Relocação  de uma tenda para  servidores do 
DNPM em atividades de greve ( atenda será montada em frente ao DNPM) 

 
180,00 

Pago a Adailson Rosa Oliveira, ajuda de custo  p/alimentação p/ part. posse novo presidente Incra e 
atividades de greve em Brasília 

 
40,00 

Pago a Adalberto Afonso Macedo, ajuda de custo  p/alimentação p/ part. posse novo presidente 
Incra e atividades de greve em Brasília 

 
40,00 

Pago a Alberto da Silva Araújo, ajuda de custo  p/alimentação p/ part. posse novo presidente Incra e 
atividades de greve em Brasília 

 
40,00 

Pago a Alvarina Luiza Silva Santos, ajuda de custo  p/alimentação p/ part. posse novo presidente 
Incra e atividades de greve em Brasília 

 
40,00 

Pago a Benones Alves de Carvalho, ajuda de custo  p/alimentação p/ part. posse novo presidente 
Incra e atividades de greve em Brasília 

 
40,00 

Pago a Claúdio Penha da Silva, ajuda de custo  p/alimentação p/ part. posse novo presidente Incra e 
atividades de greve em Brasília 

 
40,00 

Pago a Cleuni José da Silva, ajuda de custo  p/alimentação p/ part. posse novo presidente Incra e 
atividades de greve em Brasília 

 
40,00 

Pago a Ester Primo Araújo, ajuda de custo  p/alimentação p/ part. posse novo presidente Incra e 
atividades de greve em Brasília 

 
40,00 

Pago a Ireny Gomes, ajuda de custo  p/alimentação p/ part. posse novo presidente Incra e atividades 
de greve em Brasília 

 
40,00 

Pago a João Cordeiro Sobrinho, ajuda de custo  p/alimentação p/ part. posse novo presidente Incra e 
atividades de greve em Brasília 

 
40,00 

Pago a José Maria Martins de Sá, ajuda de custo  p/alimentação p/ part. posse novo presidente Incra 
e atividades de greve em Brasília 

 
40,00 

Pago a Liliane Crescente A. Maciel, ajuda de custo  p/alimentação p/ part. posse novo presidente 
Incra e atividades de greve em Brasília 

 
40,00 
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Pago a Luiza Barros Vida, ajuda de custo  p/alimentação p/ part. posse novo presidente Incra e 
atividades de greve em Brasília 

 
40,00 

Pago a Manoel Soares Reis, ajuda de custo  p/alimentação p/ part. posse novo presidente Incra e 
atividades de greve em Brasília 

 
40,00 

Pago a Mario Sergio Domingues, ajuda de custo  p/alimentação p/ part. posse novo presidente Incra 
e atividades de greve em Brasília 

 
40,00 

Pago a Nilson Luiz Marques, ajuda de custo  p/alimentação p/ part. posse novo presidente Incra e 
atividades de greve em Brasília 

 
40,00 

Pago a Raulino Mendes Neto, ajuda de custo  p/alimentação p/ part. posse novo presidente Incra e 
atividades de greve em Brasília 

 
40,00 

Pago a Rodrigo Gonçalves de Souza, ajuda de custo  p/alimentação p/ part. posse novo presidente 
Incra e atividades de greve em Brasília 

 
40,00 

Pago a Rosa Ramos dos Santos, ajuda de custo  p/alimentação p/ part. posse novo presidente Incra e 
atividades de greve em Brasília 

 
40,00 

Pago a Sebastião Filho Lopes, ajuda de custo  p/alimentação p/ part. posse novo presidente Incra e 
atividades de greve em Brasília 

 
40,00 

Pago a Solange Guimarães Abadia G. Bastos, ajuda de custo  p/alimentação p/ part. posse novo 
presidente Incra e atividades de greve em Brasília 

 
40,00 

Pago a Valdemar Eduardo de Andrade, ajuda de custo  p/alimentação p/ part. posse novo presidente 
Incra e atividades de greve em Brasília 

 
40,00 

Pago a Victor Hugo Caetano Braz, ajuda de custo  p/alimentação p/ part. posse novo presidente 
Incra e atividades de greve em Brasília 

 
40,00 

Pago a Walter da Costa e Paula, ajuda de custo  p/alimentação p/ part. posse novo presidente Incra e 
atividades de greve em Brasília 

 
40,00 

Pago a OIr Martins da Silva, ajuda de custo  p/alimentação p/ part. posse novo presidente Incra e 
atividades de greve em Brasília 

 
40,00 

Pago a Gilberto Jorge Cordeiro, conf. Recibo de 3 diárias e meia para ficar a disposição do SINTSEP-
GO de 24 a 27 de julho de 2012 

 
350,00 

Pago a Luiza Paranhos, conf. Cupom fiscal, referente compra de gelo para água do ato em conjunto 
com UFG dia 25.07 

 
30,00 

Pago a Cesar Luiz Vieira Ney, conf. Recibo referente uma diária e meia para ir part. De reunião do 
comando de greve da CNEN no Rio de Janeiro 

 
195,00 

PAgo a Brastur GYN Viagens e Turismo Ltda, conf. NF-e nº 47 pela compra de passagem aérea para 
Sr. Cesar Luiz Vieira Ney para ir part. De reunião do comando de greve da CNEN no Rio de Janeiro 
dia 24 e 25 de julho de 2012. 

 
779,78 

Pago a Center Sul, conf. NF nº 390 referente compra de água para ato do dia 31.07 100,00 

Pago a Center Sul, conf. NF nº 391 referente compra de água para ato do dia 31.07 48,00 

Pago a Sebastião de Souza Almeida (INCRA), referente  ressarcimento de passgem para o mesmo ir 
para Brasília participar do comando de greve 

 
100,00 

Pago a Martins Borges e Fonseca Ltda, conf. Cupom fiscal referente  compra de 8 metros de tecido 
para bandeira para ato ref. Greve dia 31.07 

 
40,00 

Pago a José Valdir Misnerovicz, conf. Recibo para ser repassado para 80 (oitenta) companheiros do 
MST que irão participar juntamente com SINTSEP-GO, SINTIFES de ato ref. Campanha salarial em 
goiÂnia 

 
1.600,00 

Pago a Center Sul,  referente compra de água para ato do dia 31.07 25,00 

Pago on line ao jornal O Hoje/Editora de jornalismo Ltda, conf. NF-e nº 9980, referente publicação 
de edital comunicado à polulação conf. Anexo (greve) 

 
320,00 

Pago on line ao jornal O Hoje/Editora de jornalismo Ltda, conf. NF-e nº 9998, referente publicação 
de edital comunicado à polulação conf. Anexo (greve) 

 
320,00 

Pago on line a Universo Tendas LTDA, conf. NF  referente Relocação  de uma tenda para  servidores 
do DNPM em atividades de greve ( atenda será montada em frente ao DNPM) 

 
180,00 

Pago on line  a  referente locação de um ônibus para trazer companheiros do MST para contribuir 
com ato dia 31.07 

 
1.200,00 

Pago a Sebastião de Souza Almeida através de doc. eletronico, conf. Recibo para ficar de 30 de julho 
a 03 de agosto/12 para participar de reuniões Do comando de greve do INCRA 

 
585,00 

Pago a Ademar Rodrigues de Souza, conf. Recibo (uma diária) para participar de reuniões em 
Brasília. 

 
130,00 

Pago ao Empório 278, conf. Cupom fiscal pela compra de água mineral para ato das bananadas dia 25 
de julho na praça do bandeirante. 

 
124,20 

Pago a Rautil B. Rodrigues e Jerônimo B. Pires (Morrinhos), ref. Deslocamento para part. De ato e 
assembleia na sede da FUNASA dia 03.08 

 
200,00 
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Pago  a Pedro G. Andrade (Formosa), conf. Recibo ref. Lanche  para 5 (cinco) servidores part. De ato 
e assembleia na sede da FUNASA dia 03.08 

 
60,00 

Pago a Divino Donizete da Silva/João Teodoro (Rio Verde ), conf. Recibo ref. Deslocamento  e lanche 
para part. De ato e assembleia na sede da FUNASA dia 03.08 

 
190,00 

Pago a Welton Pereira Oliveira (Nova GLória), ref. Deslocamento para part. De ato e assembleia na 
sede da FUNASA dia 03.08 

 
150,00 

Pago on  a Resendo Pereira da Silva (Santa Bárbara), ref. Deslocamento para part. De ato e 
assembleia na sede da FUNASA dia 03.08 

 
20,00 

Pago on line a  Editora de jornalismo Ltda, conf. NF-e nº 9802 Jornalismo referente publicação de 
edital de convocação de greve do dia  22 de junho de 2012 

 
320,00 

Pago  on line a Pedro G. Andrade (Formosa), conf. Recibo  ref.   deslocamentos para 5 (cinco) 
servidores part. De ato e assembleia na sede da FUNASA dia 03.08 

 
120,00 

Pago  on line a Wanderlan do Carmo Gomes (São Luiz), conf. Recibo ref. Lanche  para 5 (cinco) 
servidores part. De ato e assembleia na sede da FUNASA dia 03.08 

 
85,00 

Pago  on line a Analício G. Santiago (Ceres), conf. Recibo ref. Lanche  para 5 (cinco) servidores part. 
De ato e assembleia na sede da FUNASA dia 03.08 

 
85,00 

Pago on line a Bueno Tur, conf. NFST nº 1467 referente locação de um ônibus para Brasília dia 18 de 
julho de 2012 (servidores Incra) 

 
1.500,00 

Pago a Universo Tendas LTDA, conf. NF  referente locação de uma tenda para  servidores do DNPM 
em atividades de greve ( atenda será montada em frente ao DNPM) relocação de 06/08 a 16/08/2012 

 
216,00 

Pago on line a Bueno Tur, conf. NFST nº 1470 e  NF-e nº 115 referente locação de um ônibus para 
Brasília dia 24 de julho de 2012 (servidores Incra) e dia 31/07/2012 em ato conjunto com UFG 
trancamento da BR 153 

 
1.880,00 

Pago a José Carlos Pinheiro conf. Recibo para ficar de 06  a  11 de agosto/12 para participar de 
reuniuões Do comando de greve do INCRA 

 
815,00 

Pago on line a  Atual Brindes/Cleudiva Almeida, conf. NFS nº 066 referente confecção de coletes 
TNT  para greve dos servidores do INCRA. 

 
516,00 

Pago a Center sul Comercio e serviços, conf. NF referente compra de água e Barra de gelo para 
carreata dia 09 de agosto de 2012 

 
175,00 

Pago a Ricardo Terentin, conf. NFS-e nº 111 e cheque 571891 referente serviços prestados durante a 
greve em atividades do INCRA/MS/DNPM no mês de julho 2012 (referente a 6 serviços prestados). 

 
 
1.500,00 

Pago a Welison Marques de Araújo, conf. Recibo p/ deslocamento para ato carreata 30,00 

Pago a Rotattur Tranporte, conf. NFT nº 0346  referente locação de um micro. ônibus para levar 
servidores  do DNPM  a Brasília 

 
1.200,00 

Pago a Sebastião de Souza Almeida conf. Recibo para ficar de 13  a  17 de agosto/12 para participar de 
reuniões Do comando de greve do INCRA. 

 
685,00 

Pago on line a Fátima Maria de Deus. Conf. Recibo para participar do acampamento de greve dia 14 
a 17 de julho 

455,00 

Pago on line a Ademar Rodrigues de Souza. Conf. Recibo para participar do acampamento de greve 
dia 14 a 17 de julho 

585,00 

Pago on line a Márcia Jorge. Conf. Recibo para participar do acampamento de greve dia 14 a 17 de 
julho 

455,00 

Pago  a Divino Donizete da Silva (Jataí). Conf. Recibo para participar do acampamento de greve dia 
14 a 17 de julho em Brasília 

 
470,00 

Pago a Carlos Antonio de Oliveira (Jataí). Conf. Recibo para participar do acampamento de greve 
dia 14 a 17 de julho em Brasília 

 
470,00 

Pago a Carlos Antonio de Oliveira (Jataí). Conf. Cupom fiscal de abastecimento Posto Júnior 
Cardoso para vir p/ sindicato para participar do acampamento de greve dia 14 a 17 de julho em 
Brasília 

 
76,58 

Pago a Carlos Antonio de Oliveira (Jataí). Conf. Cupom fiscal de abastecimento Posto 2000 LTDA  
para retorno do acampamento de greve dia 14 a 17 de julho em Brasília 

 
45,01 

Pago  a Analício Gonçalves Santiago (Ceres). Conf. Recibo para participar do acampamento de greve 
dia 14 a 17 de julho em Brasília 

 
555,00 

Pago  a Carlos Alberto Esteves. Conf. Recibo para participar do acampamento de greve dia 14 a 17 de 
julho em Brasília 

 
455,00 

Pago  a José Roberto R. Cunha. Conf. Recibo para participar do acampamento de greve dia 14 a 17 de 
julho em Brasília 

 
455,00 

Pago  a Welton Pereira da Silva. Conf. Recibo para participar do acampamento de greve dia 14 a 17 
de julho em Brasília 

 
620,00 
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Pago  a Wilmar Ferreira Lopes. Conf. Recibo para participar do acampamento de greve dia 14 a 17 de 
julho em Brasília 

 
455,00 

Pago  a Deusina Azevedo Soares. Conf. Recibo para participar do acampamento de greve dia 14 a 17 
de julho em Brasília 

 
455,00 

Pago  a Adailson Rosa de Oliveira. Conf. Recibo para participar do acampamento de greve dia 14 e 15 
de agosto em Brasília 

 
195,00 

Pago  a Oir Martins da Silva Júnior. Conf. Recibo para participar do acampamento de greve dia 14 a 
17 de agosto em Brasília 

 
455,00 

Pago  a Sebastião Filho Lopes. Conf. Recibo para participar do acampamento de greve dia 14 a 17 de 
agosto em Brasília 

 
455,00 

Pago  a Juvaldir Menezez Mesquita. Conf. Recibo para participar do acampamento de greve dia 14 a 
17 de agosto em Brasília 

 
455,00 

Pago  a Mário Sergio Domingues. Conf. Recibo para participar do acampamento de greve dia 14 a 17 
de agosto em Brasília 

 
455,00 

Pago  a Alvarina Luiza da Silva Santos. Conf. Recibo para participar do acampamento de greve dia 14 
e 15 de agosto em Brasília 

 
195,00 

Pago  a Rodrigo G. de Souza. Conf. Recibo para participar do acampamento de greve dia 14 e 15 de 
agosto em Brasília 

 
195,00 

Pago  a  Raulino Mendes Neto. Conf. Recibo para participar do acampamento de greve dia 14 e 15 de 
agosto em Brasília 

 
195,00 

Pago  a Gilson de Oliveira Filho. Conf. Recibo para participar do acampamento de greve dia 14 e 15 
de agosto em Brasília 

 
195,00 

Pago  a Sônia Rezende . Conf. Recibo para participar do acampamento de greve dia 14 e 15 de agosto 
em Brasília 

 
195,00 

Pago  a Luiza Barros Vida. Conf. Recibo para participar do acampamento de greve dia 14 e 15 de 
agosto em Brasília 

 
195,00 

Pago  a Jeania Maria Alves Nascimento,Conf. Recibo para participar do acampamento de greve dia 
14 e 15 de agosto em Brasília 

 
195,00 

Pago  a Cleoni José da Silva. Conf. Recibo para participar do acampamento de greve dia 14 e 15 de 
agosto em Brasília 

 
195,00 

Pago  a  Ducergio Conf. Recibo para participar do acampamento de greve dia 14 e 15 de agosto em 
Brasília 

 
195,00 

Pago a Alberto Silva Araújo, Ajuda de custo p/ participar de audiência Incra dia 14 40,00 

Pago a Ireny Gomes, Ajuda de custo p/ participar de audiência Incra dia 14 40,00 

Pago a Jeania M. Alves, Ajuda de custo p/ participar de audiência Incra dia 14 40,00 

Pago a Liliane Crescente A. Maciel, Ajuda de custo p/ participar de audiência Incra dia 14  
40,00 

Pago a Valdemar Eduardo de Andrade, Ajuda de custo p/ participar de audiência Incra dia 14  
40,00 

Pago a João Carlos Fereira dos Reis, Ajuda de custo p/ participar de audiência Incra dia 14  
40,00 

Pago a Gilberto Jorge Cordeiro, conf. recibo para part. do acampamento de greve dia 13 a 17 de 
agosto 

 
200,00 

 
Pago on line a Vilmar Martins da Silva. Conf. Recibo para participar do acampamento de greve dia 
13 a 17 de julho 

 
715,00 

Pago a João Francisco da Silva (Formosa), conf. recibo repasse para 20 servidores com valor de R$ 
50,00 para cada para alimentação no acampamento da greve dia 15 de agosto de 2012 

 
1.000,00 

Pago a Waldir Silva Almeida (Luziania), conf. recibo repasse para 12 servidores com valor de R$ 
50,00 para cada para alimentação no acampamento da greve dia 15 de agosto de 2012 

 
600,00 

Pago a João Francisco da Silva (Formosa), conf. recibo repasse para 20 servidores com valor de R$ 
50,00 para cada para alimentação no acampamento da greve dia 16 de agosto de 2012 

 
1.000,00 

Pago a Waldir Silva Almeida (Luziania), conf. recibo repasse para 11 servidores com valor de R$ 
50,00 para cada para alimentação no acampamento da greve dia 16 de agosto de 2012 

 
550,00 

Pago a Wanderlan Carmo Gomes, ressarcimento pelo pagamento de faixas para greve dos servidores 
de São Luiz 

 
172,00 

Pago  a Jerônimo Batista Pires (Morrinhos). Conf. Recibo para participar do acampamento de greve 
dia 15 a 17 de julho em Brasília 

 
440,00 

Pago a conf.  Cheque nº 571893 pela locação de um micro ônibus para levar servidores de Formosa 
para acampamento de greve em Brasília dias 15,16 e 17 de agosto de 2012 

 
1.500,00 
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Pago a Onofre G. Rodrigues (Formosa), conf. recibo repasse para 21 servidores com valor de R$ 
50,00 para cada para alimentação no acampamento da greve dia 16 de agosto de 2012 

 
1.050,00 

Pago a Waldir Silva Almeida (Luziania), conf. recibo repasse para 11 servidores com valor de R$ 
50,00 para cada para alimentação no acampamento da greve dia 16 de agosto de 2012 

 
550,00 

Pago a Waldir da Silva Almeida, conf. recibo referente pagto de combustível para o mesmo levar 
servidores de Luziânia dias 15,16,17 para part. acampamento de greve 

 
400,00 

Pago a Omezon S. José de Almeida (formosa), conf. recibo referente pagto de combustível para o 
mesmo dia 17 para part. acampamento de greve 

 
50,00 

Pago a Djalma Venâncio da Silva, conf. recibo referente pagto de combustível para o mesmo  dia 17 
para part. acampamento de greve 

 
130,00 

Pago a Adailson Rosa de Oliveira, ajuda de custo com alimentação p/ ir a Brasília part.de atividades 
de negociação da greve dos servidores do Incra 

 
40,00 

Pago a Adalberto Afonso Macedo, ajuda de custo com alimentação p/ ir a Brasília part.de atividades 
de negociação da greve dos servidores do Incra 

 
40,00 

Pago a Alberto da Silva Araújo, ajuda de custo com alimentação p/ ir a Brasília part.de atividades de 
negociação da greve dos servidores do Incra 

 
40,00 

Pago a Alvarina Luiza Silva Santos, ajuda de custo com alimentação p/ ir a Brasília part.de atividades 
de negociação da greve dos servidores do Incra 

 
40,00 

Pago a Ducerjo José De Souza, ajuda de custo com alimentação p/ ir a Brasília part.de atividades de 
negociação da greve dos servidores do Incra 

 
40,00 

Pago a Gilson de Oliveira Filho, ajuda de custo com alimentação p/ ir a Brasília part.de atividades de 
negociação da greve dos servidores do Incra 

 
40,00 

Pago  a Ireny Gomes, ajuda de custo com alimentação p/ ir a Brasília part.de atividades de 
negociação da greve dos servidores do Incra 

 
40,00 

Pago a João Cordeiro Sobrinho, ajuda de custo com alimentação p/ ir a Brasília part.de atividades de 
negociação da greve dos servidores do Incra 

 
40,00 

Pago a Juvaldir Menezes Mesquita, ajuda de custo com alimentação p/ ir a Brasília part.de atividades 
de negociação da greve dos servidores do Incra 

 
40,00 

Pago a Liliane Crescente A. Maciel, ajuda de custo com alimentação p/ ir a Brasília part.de atividades 
de negociação da greve dos servidores do Incra 

 
40,00 

Pago a Luiza Barros Vida, ajuda de custo com alimentação p/ ir a Brasília part.de atividades de 
negociação da greve dos servidores do Incra 

 
40,00 

Pago a Nilson Luiz Marques, ajuda de custo com alimentação p/ ir a Brasília part.de atividades de 
negociação da greve dos servidores do Incra 

 
40,00 

Pago a Oir Martins  da Silva Júnior, ajuda de custo com alimentação p/ ir a Brasília part.de atividades 
de negociação da greve dos servidores do Incra 

 
40,00 

Pago a Raulino Mendes Neto, ajuda de custo com alimentação p/ ir a Brasília part.de atividades de 
negociação da greve dos servidores do Incra 

 
40,00 

Pago a Rodrigo G.de Souza, ajuda de custo com alimentação p/ ir a Brasília part.de atividades de 
negociação da greve dos servidores do Incra 

 
40,00 

Pago a Sandra Marly M. de Oliveira, ajuda de custo com alimentação p/ ir a Brasília part.de 
atividades de negociação da greve dos servidores do Incra 

 
40,00 

Pago a Solange Guimarães, ajuda de custo com alimentação p/ ir a Brasília part.de atividades de 
negociação da greve dos servidores do Incra 

 
40,00 

Pago a Sônia Rezende Santos, ajuda de custo com alimentação p/ ir a Brasília part.de atividades de 
negociação da greve dos servidores do Incra 

 
40,00 

Pago a Maria do Carmo Nunes de Oliveira, ajuda de custo com alimentação p/ ir a Brasília part.de 
atividades de negociação da greve dos servidores do Incra 

 
40,00 

Pago a Antonio Olimpio de Oliveira, ajuda de custo com alimentação p/ ir a Brasília part.de 
atividades de negociação da greve dos servidores do Incra 

 
40,00 

Pago a Lauro Viana Neto, ajuda de custo com alimentação p/ ir a Brasília part.de atividades de 
negociação da greve dos servidores do Incra 

 
40,00 

Pago a Geraldo Campos, ajuda de custo com alimentação p/ ir a Brasília part.de atividades de 
negociação da greve dos servidores do Incra 

 
40,00 

Pago a Maria Venina da C.Pereira Neves, ajuda de custo com alimentação p/ ir a Brasília part.de 
atividades de negociação da greve dos servidores do Incra 

 
40,00 

Pago a Maura Lázara Leão, conf, recibo ajuda de custo p/part. reunião do IBAMA em Brasília 65,00 

Pago a Adauto Lúcio Lopes , Ajuda de custo para levar Maura a Brasília 65,00 

Pago a Ademar Rodrigues de Souza, referente ressarcimento de combustível conf. cupom fiscal 70,00 

Pago a Alysson de Jesus Ribeiro conf. doc  e NF-e nº 116 pelo pagto de uma vam para levar servidores  
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do DNPM a Brasília dia  16/08 860,00 

Pago a Sebastião de Souza Almeida conf. Recibo para ficar de 20  a  24 de agosto/12 para participar 
de reuniões Do comando de greve do INCRA. 

 
635,00 

Pago a Universo Tendas LTDA, conf. NF  referente locação de uma tenda para  servidores do DNPM 
em atividades de greve ( atenda será montada em frente ao DNPM) relocação de 17/08 a 29/08/2012 

 
325,00 

Pago on line a Ademar Rodrigues de Souza, conf. recibo para participar de reunião do comando 
acional de greve 

 
325,00 

Pago on line a Gilberto Jorge Cordeiro, conf. recibo para participar de reunião do comando acional 
de greve e fazer plantão no SINTSEP-GO P/ PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA definição prposta do 
governo 

 
 
330,00 

A Pagar a Rotattur Transportes/ referente locação de uma vam para servidores do  INCRA dia 
14.08.12 

880,00 

A pagar a Bueno Tur locação de um Mico ônibus para ficar a disposição dos servidores de 15 a 17de 
agosto no acampamento de greve. 

 
1.800,00 

A pagar Bueno Tur  locação de um ônibus para levar servidores do SINTSEP-GO/INCRA para BSB 
que ficou a disposição dos mesmos dias 14 e 15 de agosto 

 
2.500,00 

Pago a Adailson Rosa de Oliveira, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA dia 22.08 40,00 

Pago a Alberto da Silva Araújo, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 40,00 

Pago a Alvarina Luiza da Silva Santos, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 40,00 

Pago a Atanagildo Oracio Machado, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 40,00 

Pago a Cristiane Rocha Santiago, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 40,00 

Pago a Ducerjo José de Souza, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 40,00 

Pago a Ester primo Araújo, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 40,00 

Pago a Geraldo Campos dos Santos, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 40,00 

Pago a  Gilson de Oliveira Filho, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 40,00 

Pago a Ireny Gomes, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 40,00 

Pago a  Juvaldir Menezes Mesquita, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 40,00 

Pago a Manoel Soares Reis, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 40,00 

Pago a Mario Sergio Domingues, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 40,00 

Pago a Nilson Luiz Marques, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 40,00 

Pago a Oir Martins da Silva Júnior, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 40,00 

Pago a Raulino Mendes Neto, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 40,00 

Pago a Rodrigo G. de Souza, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 40,00 

Pago a Sandra Marly M. de Oliveira, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 40,00 

Pago a Sebastião Filho Lopes, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 40,00 

Pago a Sonia Rezende dos Santos, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 40,00 

Pago a Waldery Salas Dantas, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 40,00 

Pago a Walter da Costa e Paula, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 40,00 

Pago on line a Bueno Tur conf.NFST nº 1476 referente locação de um ônibus para levar servidores para 

participar de atividades da greve dia 13 e ato dia 14 de agosto 

 

2.500,00 

Pago a Gilberto Jorge Cordeiro, ref.acomplemento de diária do dia  21 e 22 de agosto e repasse de 

mais uma diária e meia para dias  23 e 24 de agosto para ficar a disposição em Brasília no comando 

Nacional de greve (negociação com o governo) 

 

255,00 

Pago a Ademar Rodrigues de Souza, ref.acomplemento de diárias do dia  21,22,23 e 24 (três diárias e 

meia) de agosto para ficar a disposição em Brasília no comando Nacional de greve (negociação com o 

governo) 

 

455,00 

Pago a Adailson Rosa de Oliveira, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA dia 24.08 40,00 

Pago a Alberto da Silva Araújo, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 24.08 40,00 

Pago a Alvarina Luiza da Silva Santos, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 24.08 40,00 

Pago a Antonio Olimpio de Oliveira, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 24.08 40,00 
Pago a Cesário Nonato de Oliveira, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 24.08 40,00 
Pago a Ducerjo José de Souza, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 24.08 40,00 

Pago a Ester primo Araújo, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 24.08 40,00 

Pago a  Gilson de Oliveira Filho, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 24.08 40,00 

Pago a Ireny Gomes, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 24.08 40,00 

Pago a Jandilson Moraes de Oliveira, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 24.08 40,00 
Pago a Jeania Maria Alves, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 24.08 40,00 
Pago a João Carlos F. dos Reis, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 24.08 40,00 
Pago a  Juvaldir Menezes Mesquita, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 24.08 40,00 
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Pago a Manoel Soares Reis, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 24.08 40,00 

Pago a Maria Cleusa Carneiro, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 24.08 40,00 
Pago a Mario Sergio Domingues, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 24.08 40,00 
Pago a Nilson Luiz MArques, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 24.08 40,00 
Pago a Oir Martins da Silva Júnior, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 24.08 40,00 
Pago a Raulino Mendes Neto, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 24.08 40,00 
Pago a Rodrigo G. de Souza, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 24.08 40,00 
Pago a Sandra Marly M. de Oliveira, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 24.08 40,00 
Pago a Sebastião Filho Lopes, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 24.08 40,00 
Pago a Solange Guimarães, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 24.08 40,00 
Pago a Sonia Rezende dos Santos, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 24.08 40,00 
Pago a Valdemar Eduardo de Andrade, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 24.08 40,00 
Pago a Zenaldo de Souza Almeida, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 24.08 40,00 
Pago a Adauto Lucio Lopes , meia diária para levar servidores do INCRA para negociação dia 26 de 

agosto 

 

65,00 

Pago a Pedro G. Andrade (Formosa) Ajuda de custo, passagem de deslocamento para part.da plenária 

nacional da CONDSEF dia 28 de agosto 

 

135,00 

Pago a Jerônimo Batista Pires (Morrinhos) Ajuda de custo, passagem de deslocamento para part.da 

plenária nacional da CONDSEF dia 28 de agosto 

 

195,00 

Pago a Pedro G. Andrade/Deodi Soares/Mariozam Vieira e Adelaide Mª Silva (Formosa)  deslocamento 

para part.da assembleia  de deliberação da proposta de reajuste do governo 

 

315,00 

Pago a Carlos A.Oliveira/ Jovelino Rezende/ Sebastião Roberto (Jataí)  Aj. de lanche para part.da 

assembleia  de deliberação da proposta de reajuste do governo 

 

90,00 

Pago conf. Carlos A.Oliveira (Jataí) conf. cupons fiscais do Posto 2000 LTDA e Júnior e Cardoso LTDA 

referente pagamento de combustível para part.da assembleia  de deliberação da proposta de reajuste 

do governo 

 

208,85 

Pago a Getúlio Rodrigues Silva (Caldas Novas)  deslocamneto para part.da assembleia  de deliberação 

da proposta de reajuste do governo 

 

80,00 

Pago a Dimas F. Oliveira/Divino P. Andrade (Anápolis)  deslocamneto para part.da assembleia  de 

deliberação da proposta de reajuste do governo 

 

40,00 

Pago aLaurison (Iporá)  deslocamneto para part.da assembleia  de deliberação da proposta de reajuste 

do governo 

 

60,00 

Pago a Jeovah Toscano (Quirinópolis)  deslocamneto para part.da assembleia  de deliberação da 

proposta de reajuste do governo 

 

140,00 

Pago a João Ferreira da Hora (Posse)  deslocamneto para part.da assembleia  de deliberação da 

proposta de reajuste do governo 

 

130,00 

Pago a Marcos Aurélio de Souza (Goiás)  deslocamneto para part.da assembleia  de deliberação da 

proposta de reajuste do governo 

 

100,00 

Pago a Wanderlan do Carmo Gomes/Henrique P.Carvalho/ Waldenite Simão/Valdeci Teodoro 

Carvalho(São Luiz)  deslocamneto para part.da assembleia  de deliberação da proposta de reajuste do 

governo 

 

 

340,00 

Pago a Valdenite F. Santos (Goiás)  deslocamento para part.da assembleia  de deliberação da proposta 

de reajuste do governo 

 

100,00 

Pago a José Joaquim Ramalho/ João José dos Santos/AbadicoJ.Francisco (Ce res)  deslocamneto para 

part.da assembleia  de deliberação da proposta de reajuste do governo 

 

255,00 

Pago a João Gomes da Silva (Anápolis)  deslocamento para part.da assembleia  de deliberação da 

proposta de reajuste do governo 

 

20,00 

Pago a Divino Donizete da Silva  (Rio Verde)  deslocamento (combustível) e lanche para 3 servidores 

para part.da assembleia  de deliberação da proposta de reajuste do governo 

 

185,00 

Pago a Waldir Silva Almeida/Antonio Carlos Pereira/ Djalma Araújo (Luziânia/Valparaízo)  

deslocamento para part.da assembleia  de deliberação da proposta de reajuste do governo 

 

285,00 

Pago a Sebastiana Maria Galdino (Anápolis)  deslocamento para part.da assembleia  de deliberação da 

proposta de reajuste do governo 

 

20,00 

Pago a Antonio Costa Neto/ Waschington Luiz Alvarenga/ Joaquim Antonio Rodrigues(Rialma)  

deslocamneto para part.da assembleia  de deliberação da proposta de reajuste do governo 

 

255,00 

Pago a Ademar Rodrigues de Souza, referente duas diárias para ficar em BSB dias 25, 27 e 28 de agosto 

part. reuniões com o governo e plenária da CONDSEF 

 

260,00 

Pago on line a Rautil Barbosa Rodrigues/Jerônimo Batista Pires/ José Eustáquio M. Oliveira  

(Morrinhos)  deslocamento de servidores para part.da assembleia  de deliberação da proposta de 
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*OS GASTOS COM A CAMPANHA SALARIAL GREVE 2012 ATÉ DIA 11 DE SETEMBRO DE 2012 FORAM DE 
ORDEM DE: R$ 175.066,56 (CENTO E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS). 

reajuste do governo 400,00 

Pago a João Teodoro  (Rio Verde)  deslocamento,passagem e janta  para part.da  plenária Nacional da 

CONDSEF dia 28 de agosto   de deliberação da proposta de reajuste do governo 

 

185,00 

Pago a Nelson  J. Monteiro  (Rubiata)  deslocamento para part.da assembleia  de deliberação da 

proposta de reajuste do governo 

 

120,00 

Pago a Fátima Maria de Deus, Aj. de custo p/ part. plenária da CONDSEF deliberação da proposta de 

reajuste do governo 

 

65,00 

Pago a Crescêncio Pinhão de Sena, Aj. de custo p/ part. plenária da CONDSEF deliberação da proposta 

de reajuste do governo 

 

65,00 

Pago a João Gomes da Silva, Aj. de custo p/ part. plenária da CONDSEF deliberação da proposta de 

reajuste do governo 

 

65,00 

Pago a Deuzina Azevedo Soares, Aj. de custo p/ part. plenária da CONDSEF deliberação da proposta de 

reajuste do governo 

 

65,00 

Pago a Welison Marques de Araújo, Aj. de custo p/ part. plenária da CONDSEF deliberação da proposta 

de reajuste do governo 

 

65,00 

Pago a Wilmar Ferreira Lopes, Aj. de custo p/ part. plenária da CONDSEF deliberação da proposta de 

reajuste do governo 

 

65,00 

Pago a José Roberto R. da Cunha, Aj. de custo p/ part. plenária da CONDSEF deliberação da proposta 

de reajuste do governo 

 

65,00 

Pago a José Genuíno da Costa, Aj. de custo p/ part. plenária da CONDSEF deliberação da proposta de 

reajuste do governo 

 

65,00 

Pago a Analício G. Santiago, Aj. de custo  e passagem p/ part. plenária da CONDSEF deliberação da 

proposta de reajuste do governo 

 

180,00 

Pago ao Diretor Gilberto Jorge Cordeiro, conf. Recibo de depósito em sua conta referente pagto de 

meia diária com ajuda de custo para vir participar da assembleia de decisão da proposta do governo 

 

50,00 

Pago on line a José Carlos, através de doc. Na conta de sua esposas, conf. Recibo para ficar de 27  a  31 

de agosto/12 para participar de reuniões Do comando de greve do INCRA e negociações com o 

governo 

 

685,00 

Pago on line a Sebastião de Souza Almeida conf. Recibo para ficar de 27  a  31 de agosto/12 para 

participar de reuniões Do comando de greve do INCRA e negociações com o governo 
 

685,00 

Pago Wilmar Martins da Silva, conf. Recibo referente duas diárias e meia para ficar a disposição do 

sindicato ajudando na greve e negociações com o governo dias 22,23,24 de agosto 
 

300,00 

Pago a MArizeth Alves Lopes, Rotatur Transportes conf. NFST nºs 0348,0350,0351 referente  locação de 

uma vam dia 14.08 para servidores do INCRA em greve, um ônibus para levar servidores do Incra e da 

porta SINTSEP-GO para Brasília dias 14 e 15 para atividades eato ref. Greve e uma vam para servidores 

do DNPM para atividades de greve em Brasília dia 27.08.12 

 

 

3.560,00 

PAgo ao Empório Aureliano Amaral conf. NF- e nº 916 referente lanches da greve do mês de agosto 

dos órgãos INCRA/FUNASA/CNEN 

 

2.079,90 

Pago a Ricardo Terentin, conf. NF-e nº115 referente locação de carro de osm para greve do INCRA e 

FUNASA no mês de agosto/12 

 

3.750,00 

Pago a Editora de Jornalismo LTDA, conf. NF-e nº 10607 referente  publicação de edital de comunicado 

de greve da FUNASA 

 

320,00 

Pago a Bueno Tur, conf. NFsST nºs  1485,1487,1483 referente locação de ônibus para levar servidores 

do INCRA a Brasília em atividade de Greve dias 18,20 e 24 de agosto de 2012 

 

4.500,00 

Pago on line a Sebastião de Souza Almeida, através de doc. Na conta de sua esposa, conf. Recibo para 

ficar de 03  a  06 de agosto/12 para participar de reuniões Do comando de greve do INCRA e 

negociações com o governo 

 

555,00 

Pago a LL Gráfica, conf. NF-e 1702 referente 500 exemplares dos cartazes estamos em greve 397,50 
Pago on line a Francisco Aciso Leles, conf. NF-e nº 1.378, referente ressarcimento de combustível para 

vir participar de assembleia dia 

 

260,05 

Pago on line a Sebastião de Souza Almeida, através de doc. , conf. Recibo para ficar de 10  a  14 de 

agosto/12 para participar de reuniuões Do comando de greve do INCRA e negociações com o governo 

 

685,00 

TOTAL 175.066,56 


