
RELATÓRIO DE GASTOS DO MÊS 
DE ABRIL/2011 

 
 

 
Especificação 

  

 
Pagto.  em R$ 

Pago Aj.Custo à Diretor Gilson de O. Filho , ref.  mês de Mar/11   1.666,50 

Pago  Aj. Custo à Diretora Márcia Jorge, ref.  Mar/11 1.666,50 

Pago  on line  Aj. De Custo   de   mar/11 de Ademar Rodrigues de Souza 1.362,50 
Pago  on line   à Ademar Rodrigues de Souza, reconhecimento de dívida  
onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM. Ref. mês  
mar/11 

 
590,00 

Pago  Aj. Custo à Diretor Marcos Aurélio de Oliveira ref. mar/11 1.362,50 

Pago  à Casas Bahia conf. NF  proveniente da compra de dois racks para 
alojamento/ Casa de Apoio José Genuíno (OBS: valor total de R$ 548,00 
dividido no cartão  em 5x de 109,60) 4/5 parcelas 

 
 

109,60 

Pago à  Casas Bahia, conf. NFs – eletrônica Nºs 000003758 e 
000003757 pela compra de uma TV 29” LG Slim CR e uma TV 142”LG 
LCD Full HD/DTV/USB para alojamento/ Casa de Apoio José Genuíno 
(OBS: valor total de R$ 2.797,98 dividido no cartão  em 8x de 349,75) 
4/08 parcelaas 

 
 
 

349,75 

Pago à Papelaria Biz,  conf. NFVC nº 0787, pela compra de 3 mouse e 
um teclado 

123,20 

Pago  à Restaurante Modelo. Conf. NFVC nº 2382 ref. refeições diversas 504,94 

Pago  à Empório 278, conf. Cupon fiscal pela compra de materiais 
limpeza e água mineral 

165,05 

Pago  conf. cupom fiscal à São Jorge Material de Construção conf. 
Cupom fiscal, pela compra de materiais para conserto de uma torneira 
no alojamento 

 
31,00 

Pago  à Osmar campos Vicente, conf. recibo ref. troca de uma torneira 
no alojamento 

20,00    

  Pago  conf. acordo firmado com o BB Folha de pagamento /conf .  
transferência On line  dos funcionários Nicoly Katyucy, Helcia Moreira 
Rocha, Joelma dos Santos, Maria de Fátima Pereira, Ana Cássia Alves 
Costa e Ivanildo de Paiva Oliveira. (ver contra cheque anexo) 

 
 

4.667,83 

Pago  On Line à  Herbium Bueno dos Santos Filho ref. salário  Mar/11 795,42 

Pago  on line à Sandra Ap. de Sousa,  ref. salário Mar/11 1.439,70 

Pago   on line à Edilson Jason da Silva ,  ref. salário  Mar/11  1.038,95 

Pago   on line à Rodrigo Nunes Leles ,  ref. salário  Mar/11 1.862,81 

Pago  conf. cheq. Nº 571478 à Danúbio Fernando Vieira de Oliveira ,  
ref. salário mar/11 

697,75 

Pago   on line à Manuel de Oliveira,  ref.  Mar/11 1.335,00 

Pago n/data  conf. doc eletrônico à Adauto Lúcio Lopes ,ref. salário 
Mar/11 

935,22 

Pago  on line Aj.Custo à Diretor Vicente G. Ribeiro, ref.  Mar/11 681,25 

Pago on line Aj.Custo à Diretor Crescêncio Pinhão de Sena, ref.  Mar/11 1.666,50 

Pago  on line Aj.Custo à Diretora Fátima Maria de Deus, ref. mês 
Mar/11 

1.362,50 

Pago  conf. cheque nº 571467 ao Setransp pela compra de sit pass 1.732,50 

Pago  conf. cheque 571471 à  VC Contabilidade ref. mês de Mar/11 1.100,00 

Valor Transferido nesta para conta 99279-8(SINTSEP-GO) esta conta esta  



sendo utilizada para depósitos para pagamento do IX Congresso do 
SINTSEP-GO. 

3.000,00 

Pago  à ATS conf. Cheque  571481, pagamento à ATS mês de Março/11 8.446,50 

Pago   À Vilmar Martins da Silva, conf. recibo para ficar no plantão do 
Sindicato e plenária Sindical 

 
380,00 

Pago  on line à VASCAFÈ, conf. NF-e pela compra de 10 kg de café 120,00 

Pago  On Line à LL Gráfica, conf NF-E  pela impressão de 5.000 mil 
exemplares do jornal do SINTSEP-GO 

 
1.680,00 

Pago  On Line à LL Gráfica, conf NF-E  pela impressão de 1.500 mil  
adesivos para audiência pública do INCRA 

 
350,00 

Pago  on line à João Batista de Alvim (Posse) , passagem p/ part. da plenária 

Sindical 
120,00 

Pago  on line à Papelaria e Livraria RC, pela compra de materiais de escritório 605,10 

Tarifa de Extrato Postado 8,00 

Pago  ao aviso urgente ref. recortes  extratos  judiciais 192,50 

Pago  À Scapkar Pneus, conf. NF nº 5521 pela compra de algumas peças 
para carro Gol NKK 9979 

 
65,00 

Pago  à Embalagens Anhanguera, conf. NF-e 000.002.016 pela compra 
de  papel toalha e copos plásticos 

 
108,38 

Pago   conf. Cheque 571472 à Manuel Cleudo Damasceno ref. a 05 
folgas do mês de março 

267,00 

Pago   conf. Cheque 571474 à Oséias  Cardoso da Silva ref. a 05 folgas 
do mês de março 

267,00 

Pago   conf. cheq. Nº 571475 à Antonio José Vieira de Oliveira,  ref. 
salário Mar/11 

1.055,30 

Pago  on line  à Deleg. Formosa, ref.ao mês de Março, pagto Ajuda de custo. 
Do Coord.  Onir C. dos Santos. 

354,00 

Pago  à  LL Gráfica conf. NF eletrônica nº535 pela fabricação de  5.000,00 

calendário e 5.000,00 jornais (OBS: valor Total de R$ 9.230,00 dividido em : 

entrada de R$5.000,00 e Tres Transferencias on line   no valor de R$ 1.410,00 

para fevereiro,março e abril 2011) último pagamento 

 
 

1.410,00 

Pago  à  LL Gráfica conf. NF eletrônica nº723 pela fabricação  200 cartazes  

“Movimento em defesa do servidor” 

 
660,00 

Pago  on line ao restaurante do Takão conf. NFVC nº2425 ref. refeições 
para plenária realizada dia 01 de abril de 2011 

 
1.700,00 

Pago  on line  à Rony e Caetano Ltda, conf. NFST nº 000452 ref. 
pagamento de locação de uma vam para servidores de Jataí virem para 
Plenária Sindical 

 
950,00 

Pago  on line à CUT , ref. acordo feito das contribuições atrazadas no 
período de Fevereiro a Junho 2010 (05 contribuições ) sendo esta 
9/10 parcelas conf. Acordo. Em anexo. 

2.044,16 

Pago on line à Amil, conf NF nº 204384, plano de saúde dos 
funcionários mês de mar/11 

2.912,00 

Pago  conf. cheque 571377 e NF nºs 1540 e 31, ref. 4/4 parcelas da compra 
das 3 cortinas e trilho  para o alojamento 

 
620,00 

Pago  à CATRAL, 3/6 parcelas conf.  NF-e  000.007.738, pela compra de 
dois ar Condicionado sendo 1 para quarto do Alojamento e outro para 
vidioteca Márcia Jorge (ver parcelas na Nota fiscal) 

 
625,93 

Pago nesta data à Tecnew Suprimentos para Informática, conf.NF-E nº 

000.000.091 pela compra de catuchos para máquina de xérox do jurídico 

 
240,00 

Pago à Ludmila Nunes dos santos, conf. Cheq. 571469, ref. pagamento de 
pensão alimentícia do funcionário Danúbio Fernando. Mês de Mar/11 
(houve reajuste de salário) 

 
210,91 



Tarifa  de  Doc Eletrônico 8,00 
Tarifa de pagamento Salário cerd. em conta 15,00 

Pago  à Goiàs Parafusos, conf. NF-E pela compra de uma craxa para 
portão do alojamento 

 
5,40 

Pago ao Restaurante Modelo, conf. NF nº 2385 ref. uma refeição do Sr. 
Anízio de Porangatú 

 
10,30 

Pago à Sônia Rezende Santos (INCRA) para participar de Seminário de 
Reestruturação do Incra e Encontro Nacional dos servidores do Incra 

 
195,00 

Pago  à Gilson de Oliveira Filho(INCRA) para participar de Seminário 
de Reestruturação do Incra e Encontro Nacional dos servidores do 
Incra 

 
195,00 

Pago nesta data à Maria Cleuza Carneiro (INCRA) para participar de 
Seminário de Reestruturação do Incra e Encontro Nacional dos 
servidores do Incra 

 
195,00 

Pago  à Ireny Gomes (INCRA) para participar de Seminário de 
Reestruturação do Incra e Encontro Nacional dos servidores do Incra 

 
195,00 

  Pago  à Engenheiros Reunidos Industria e Comércio de tecnologia, 
com NF-e  nº000.000.012 e  nº 2 e cheque 571480 pela compra de 
material para instalação de uma câmera e pagamento de mão de obra 
na casa de apoio/alojamento 

 
 

1.481,00 

Pago  on line à Catral, conf. NF e boleto ref. 3/6 parcelas pela instalação 
de dois Ar Condicionado  sendo 1 no quarto masculio da Casa de Apoio 
e outro na Vidioteca Márcia Jorge 

 
190,00 

Pago  à João Nazareno/BRASFORTE, conf. NFS nº 200 pelos consertos e 
desentupimentos  na casa de apoio/alojamento 

 
840,00 

Pago à on line à Carlitos Salgados e Confeitaria Ltda, conf. NF-e nº 
000.000.015  e cheque 571482 pela compra de lanche para todos 180 
servidores que participaram da plenária dia 01/04 , lanche para 180,00 
servidores que participaram da audiência do Incra dia 26/03 e outros. 

 
1.213,50 

Pago on line  à Deleg. Jataí, ref.ao mês de Março/2011, pagto ajuda de 
custo. Do Sebastião Roberto Moreira e pagamento de telefone  

 
554,00 

Pago  on line  à Deleg. Morrinhos, ref.ao mês de Março/2011, pagto ajuda 
de custo. Do Eliene Aparecida Rafael Vieira 

354,00 

Pago  on line  à Deleg. Morrinhos, ref.ao mês de Março/2011, pagto ajuda 
de custo. Do Francisco A. Pimentel 

354,00 

Pago ao Posto Radial, conf. NF-e 000.000.125, ref. abastecimentos no mês de 
março/11 

1.740,77 

Pago Panificadora Panino, conf. NFs nº 2322 e 2323 754,00 

Tarifa de cheque compensado 9,29 
Tarifa de doc 8,00 

Pago à Lord Palace Hotel,  conf. nota de hospedagem nº 1480 pela 
hospedagem de Vanderlei Pignati que veio palestra sobre agrotóxicos 
agentes toxicológicos na assembléia legislativa. 

 
 

92,00 

Pago nesta conf. cheque 571400, proveniente de cálculos judiciais de 
processos feito pela Digicálculos/Filadélfia Contabilidade sobre os 3,17%, 
conf. lista em anexo ( Valor Total de 22.100,00 que foi pago anteriormente 
três cheques de 2.500,00 restanto R$14.600,00 que dividido novamente em 
10 cheques a partir de Janeiro 2011  de R$ 1.460,00)4/10 pagto 

 
 
 

1.460,00 

Pago nesta conf. cheque 571395, proveniente de cálculos judiciais de 
processos feito pela Digicálculos/Filadélfia Contabilidade sobre processo 
Indennização de Campo e os 3,17%, conf. lista em anexo ( valor total de R$ 
6.650,00 dividido em 4 cheques de 1.662,50  a partir de janeiro 2011) 4/4 
pagtos 

 
 

1.662,50 

Pago ao DIEESE, conf.  fatura ref. contribuição mês de mar/10 879,52 



Pago n/data Guia de Recolhimento do FGTS ref. mês de fev/2011. 1.236,32 

Pago À CUT, conf. cheque 571466 ref. mensalidade mês de março/11 5.775,00 

Transferido nesta data para conta 99279-8 (Sintsep-GO) para  ser usado nos 

pagamento do IX Congresso do SINTSEP-GO. ( obs: 2% das Consignações). 

 

2.730,74 

Transferido nesta data conf.  doc. eletrônico para conta da FEDERALCRED para 

ser utilizado nos cursos de Formações (1.5% das Consignações recebidas). 

OBS: O valor total é de R$ 2.048,06 e foi descontado R$ 801,00 gastos com 

lanches e passagens mês de março/11) 

 

 

1.247,06 

Transferido nesta data para conta poupança (Sintsep-GO) para  ser usado nos 

movimentos de greve este valor é referente ao mês de Março (OBS: valor 

total de 6,826,87 foi descontado R$ 1.000,00 que foi utlizado em 

manifestação em conjunto com a CUT dia 8 de março) 

 

  

5.826,87 

Transferido nesta data para conta poupança ( para fundo de greve) 
5% das consignações recebidas 

 
6.826,87 

Pago nesta data à Correios ACF-SUL, conf. cheque 571479 ref. 
postagens no período de 30/03 à 05/04 

 
1.124,55 

Tarifa de doc eletrônico 8,00 

Pago à Valdivino de A. G. Filho do MST, conf. ofício liberado pela 
direção de repasse de R$ 500,00 em 3x como doação 

 
500,00 

Pago à Posto Pequi, conf. cupom fiscal pelo abastecimento do servidor 
Welison do M TE que vei participar de assembléia. 

 
30,00 

Pago à Estacionamento  3,00 

Pago à  Evolution conf. recibo 13,00 

Pago à GYN gás pela compra de um botijão cheio para alojamento 130,00 

Pago nesta data à Ademar R. de Souza, reembolso de passagem de 
vinda de Anápolis 

5,55 

Pago o line Grupo Hightech Informática, 2/3 parcelas conf.DANFE nº 
6363, proveniente da compra de dois computadores para instalação 
das delegacias de Ceres e Morrinhos  e uma impressora para delegacia 
de Morrinhos (total de R$ 3.920,00 dividido em 1ª de R$ 1.305,36/ 2ª 
de R$ 1.305,36 e a útima de R$ 1.309,28) 

 
 
 

1.305,36 

Pago nesta à CEL, referente energia do SINTSEP-GO RUA 94 n. 910 
setor sul 

408,14 

Recolhido  on line à Tes. GRU ref. Salário de Março/11 de Fátima Maria de 

Deus e ref. INSS e plano de saúde da Geap. 

 
4.107,58 

Pago à Vilmar Martins da Silva, conf. recibo para ficar no plantão organizando 

caravana à Brasília 

 
480,00 

Tarifa de cheque compensado 6,35 

Pagoà Paulo Gomes Machado,  para participar da Plenária da 
CONDSEF dia 14.04.2011 

 
35,00 

Pago à Pró Saude, conf. recibo pelos serviços de exames médicos 
ocupacionais realizado  para funcionário  Edilson Jason funcionário  
. 

 
15,00 

Pago à Pró Saude, conf. recibo pelos serviços de exames médicos 
ocupacionais realizado ref. funcionário  Joelma Martins  deste 
Sindicato . 

 
15,00 

Pago à Pró Saude, conf. recibo pelos serviços de exames médicos 
ocupacionais realizado ref. funcionário  Nicoly Katyucy   deste 
Sindicato . 

 
15,00 

Pago À lavajato João Gomes, referente lavagem dos dois carros 50,00 
Recolhido on line à Tes. GRU ref. Salário março/11 de Ademar R. de 
Souza. 

3.727,56 

Recolhido on line à Tes. GRU ref.  INSS disposição/liberação 319,25 



março/2011 de Ademar R. De Souza. 
Pago on line ao Grupo Coral, pelos serviços de monitoramento ref. 
parte do Mês de mar/11 

133,09 

Pago on line  à Fone System Telecomuniçações,conf NF-e 184 ref. 
serviços c/ manutenção do PABX  ref. mês março11  

 
80,00 

Pago à Bradesco Auto/Re Companhia de seguros conforme boleto, 
proveniente de 2/4  de pagamentos do seguro do carro Gol placa 
NKH 9979   

 
517,07 

Pago ao SESAC, conf. boleto referente contribuição associativa dos 
funcionários do SINTSEP-GO, mês de mar/11 

 
83,90 

Pago on line à Claro  ref. linhas (62) 8418 
3051/84181501/84181502/84181503/84182254/84182260/84182272/84
186488 do período de 23/02/2010 a 22/03/2011. (SINTSEP-GO) 

 
1.463,42 

Pago on line à GVT  ref. linhas (62) 0800 6042010- e 32132000 dos 
Mês  de fev/11 

1.589,00 

Pago on line à GVT  ref. linhas (62) 3932 4202 da casa de apoio José 
Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107 do período de 23/2/2011 à 
22/03/2011 

 
385,82 

Pago on line à GVT  ref. linhas (62) 0800 6422010 da casa de apoio 
José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107 do período de 23/2/2011 
à 22/03/2011 

 
133,36 

Pago on line à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linha canselada 
mês março 

209,39 

Pago conf. boleto internet da delegacia de Ceres mês março/11 82,00 
Pago à MG Som conf. NF nº pela compra de duas caixas de som, 
suporte para SINTSEP-GO (OBS: valor total de 1.285,00 dividido em 
3x) sendo esta 1/3 parcelas. 

 
428,33 

Tarifa de pacotes de serviços 78,00 

Pago à Pró Saude, conf. recibo pelos serviços de exames médicos 
ocupacionais realizado  para funcionário  Antonio  José vieira  . 

 
15,00 

Pago à Crescêncio Pinhão de Sena, para part. do ato dia 13.04 e plenária 
nacional da Condsef dia 14.04 em Brasília (uma diária e meia para 
alimentação e hospedagem) 

 
195,00 

Pago à Ademar R. Souza, para part. do ato dia 13.04 e plenária nacional da 
Condsef dia 14.04 em Brasília (uma diária e meia para alimentação e 
hospedagem) 

 
195,00 

Pago à Marcos Aurélio de Souza, para part. do ato dia 13.04 e plenária 
nacional da Condsef dia 14.04 em Brasília (uma diária e meia para 
alimentação e hospedagem) 

 
195,00 

Pago nesta data on line à BISA, conf. boleto ref. mês março/11 983,59 

Pago à Empresa de Correios e Telégrafos conf. boleto ref. postagens de  
4.508 exemplares dos jornais do SINTSEP-GO para os filiados. 

 
2.145,24 

Pago à Vilmar Martins da Silva, para part. do ato dia 13.04 e plenária 
nacional da Condsef dia 14.04 em Brasília (uma diária e meia para 
alimentação e hospedagem) 

 
325,00 

Pago à Fátima Maria de Deus, para part. do ato dia 13.04 e plenária 
nacional da Condsef dia 14.04 em Brasília (uma diária e meia para 
alimentação e hospedagem) 

 
195,00 

Pago à Posto Asa Branca, conf. NF nº 28368, ref. abastecimento de  
Francisco Aciso Leles  para deslocamneto de seu carro com  mais 4 
servidores  de Campos Belos p/ part. ato dia 13/04 

 
 

142,65 
Pago à Posto Presidente, conf. cupom fiscal  ref. abastecimento de 
servidor de Rio Verde para part. do ato dia 13.04 

 
61,00 

Pago à Marlei Fernandes Reis, conf. cupom fiscal re.abastecimento 
de serv. de mineiros p/ part. do ato dia 13.04 

 
60,99 



Pago à Prado e Filho Ltda, conf. cupom fiscal ref.abastecimento de 
serv. de  Caiapônia p/ part. do ato dia 13.04 

 
70,00 

Pago à Francisco Aciso Leles conf. recibo para  abastecimento da 
volta dos serv. Campos Belos 

 
100,00 

Pago à Onir Carlos dos Santos conf. recibo para refeições e lanches 
p/ part. do ato público unificado 

 
40,00 

Pago à Rodrigo Nunes Leles(Jornalista), ref. abastecimento para ir 
cobrir o ato público unificado 

 
100,00 

Pago nesta data á Geraldo do Carmo Oliveira, deslocamento de 
arenópolis à Iporá para ir cobrir o ato público unificado 

 
35,00 

Pago nesta data á Antonio Costa Neto, pagto de ligações e outros 
para organizar a Caravana  à Brasília para part. do ato unificado 

 
40,00 

Pago nesta data á Osmar  M.Teixeira, pagto de ligações, 
combustíveis  e outros para organizar a Caravana  à Brasília para 
part. do ato unificado 

 
215,00 

Pago nesta data à Jeová Toscano, p conf. recibo para pagto de 
passagem de vinda e retorno para À Quirinópolis 

 
130,00 

Pago nesta data à Hotel Goiás conf. NFS nº 00037 ref. pernoite do 
Sr. Divino Rufino(Piranhas) que veio part. do ato unificado 

 
40,00 

Pago À Viação Asa Verde , conf. bilhete de passagem que o 
Sr.Divino Rufino se deslocou para Iporá e vir participar do ato 
unificado 

 
7,50 

Pago À Neide de Rocha Cunha Solimões, uma diária e meia para 
ficar à disposição do SINTSEP-GO (participou do Seminário dos 
Intoxicados em Ceres dia 11.04.11) 

 
  

195,00 
Pago á Milton Coimbra, deslocamento de Paraúna à São Luiz p/ 
part. público unificado 

 
40,00 

Pago à Adedino F.  Silva (Israelândia) lanches/almoço  p/ participar 
do ato unificado 

40,00 

Pago  à Alviano Elias de Bastos(Iporá) lanches/almoço  p/ participar 
do ato unificado 

40,00 

Pago  à Célia M.  Santos (Piranhas) lanches/almoço  p/ participar do 
ato unificado 

40,00 

Pago à Clarício L.  Silva (Caiaponia) lanches/almoço  p/ participar 
do ato unificado 

40,00 

Pago  à Clarindo A. Silva (Caiapônia) lanches/almoço  p/ participar 
do ato unificado 

40,00 

Pago à Divino Rufino (Piranhas) lanches/almoço  p/ participar do 
ato unificado 

40,00 

Pago à Erivan J. da Silva (JAupaci) lanches/almoço  p/ participar do 
ato unificado 

40,00 

Pago  à Geraldo do Carmo (Arenópolis) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  à José Carlos F. Silva(Iporá) lanches/almoço  p/ participar do 
ato unificado 

40,00 

Pago  à Juraci S. Oliveira (Caiaponia) lanches/almoço  p/ participar 
do ato unificado 

40,00 

Pago à Laurison A. de Oliveira (Iporá) lanches/almoço  p/ participar 
do ato unificado 

40,00 

Pago  à Lázaro F. da Silva (Iporá) lanches/almoço  p/ participar do 
ato unificado 

40,00 

Pago  à Luiz Carlos da Silva (Jaupaci) lanches/almoço  p/ participar 
do ato unificado 

40,00 

Pago à Johnat Widson S.Lima (Israelândia) lanches/almoço  p/ 40,00 



participar do ato unificado 
Pago  à André A. de Andrade (Goianésia) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago à José V. S. Cruz (Goianésia) lanches/almoço  p/ participar do 
ato unificado 

40,00 

Pago  à João Eustáquio Rodrigues (Goianésia) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

 
40,00 

Pago  à Amadeu P. Nascimento (Goianésia) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  à Gedeon Policena Rosa (Goianésia) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  à Sérvulo N Pinto (Goianésia) lanches/almoço  p/ participar 
do ato unificado 

40,00 

Pago  à Miguel Lopes Lima (Goianésia) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  à José Martins (Goianésia) lanches/almoço  p/ participar do 
ato unificado 

40,00 

Pago  à José Andrade da Silva (Goianésia) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  à Dilson G.de Oliveira (Goianésia) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  à Gustavo Henrique (Goianésia) lanches/almoço  p/ participar 
do ato unificado 

40,00 

Pago  à Edson M. de Brito (Goianésia) lanches/almoço  p/ participar 
do ato unificado 

40,00 

Pago  à  Ademir N. Souza (Campos Belos) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  à  Altamiro B. Jesus (Campos Belos) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  à  Fracisco A. Leles (Campos Belos) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  à  Vergílio de A. Piedade (Campos Belos) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

 
40,00 

Pago  à  Waldim T.de Assunção (Campos Belos) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

 
40,00 

Pago  a Selmy Alves Souza  (Morrinhos) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Neuber Alves de Souza  (Morrinhos) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificao 

40,00 

Pago  a Maríza da F. Souza  (Morrinhos) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Cléria Alves da Silva  (Morrinhos) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Wander do Carmo  (Morrinhos) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Onivid da Silva  (Morrinhos) lanches/almoço  p/ participar 
do ato unificado 

40,00 

Pago  a Anaine de C. Marins  (Morrinhos) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Maria J. S. e Paula  (Morrinhos) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Francisco Pimentel  (Morrinhos) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Adevanir Lemes  (Morrinhos) lanches/almoço  p/ participar 40,00 



do ato unificado 
Pago  a José A. de Carvalho  (Morrinhos) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Elias Rodrigues   (Morrinhos) lanches/almoço  p/ participar 
do ato unificado 

40,00 

Pago  a Osvaldo Ferreira  (Morrinhos) lanches/almoço  p/ participar 
do ato unificado 

40,00 

Pago  a Rautil Barbosa  (Morrinhos) lanches/almoço  p/ participar 
do ato unificado 

40,00 

Pago  a Jerônimo Batista  (Morrinhos) lanches/almoço  p/ participar 
do ato unificado 

40,00 

Pago  a Osmar Martins  (Morrinhos) lanches/almoço  p/ participar do 
ato unificado 

40,00 

Pago  a Rodrigo de Oliveira  (Morrinhos) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Osvaldo B. Ribeiro  (Morrinhos) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago a Bentinho J. Rodrigues (Caldas Novas)lanches/almoço p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Divino Eterno Rosa  (Caldas Novas) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Getúlio R. da Silva   (Caldas Novas) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a José Olímpio Inácio  (Caldas Novas) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago a José Adair Gonçalves(Caldas Novas)lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a João Divino Batista (Caldas Novas) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago a José Eusébio Mateus (Caldas Novas)lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Joaquim P. da Silva (Marzagão) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Mário Vicente   (Rio Quente) lanches/almoço  p/ participar 
do ato unificado 

40,00 

Pago  a Maria M. de Paiva   (Caldas Novas) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Orozimbo A. de Brito(Caldas Novas) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Pio T. da S. Lima   (Caldas Novas) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Widson P. Leal   (Caldas Novas) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Antônia M. da Silva   (Marzagão) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Afonso Luis Beltrão  (Caldas Novas) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Rodrigo Nunes leles (Goiânia) lanches/almoço  p/ participar 
do ato unificado 

40,00 

Pago  a Celso Augusto   (Caldas Novas) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Alveci Jesus  Silva   (Uruaçú) lanches/almoço  p/ participar 
do ato unificado 

40,00 

Pago  a Deltino de Almeida    (Uruaçú) lanches/almoço  p/ participar 40,00 



do ato unificado 
Pago  a Franciso Chagas Neto (Uruaçú) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Francisto S. Correia   (Uruaçú) lanches/almoço  p/ participar 
do ato unificado 

40,00 

Pago  a Irineu Vitor de Godoy  (Uruaçú) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a José B. Pereira   (Uruaçú) lanches/almoço  p/ participar do 
ato unificado 

40,00 

Pago  a José B. Vidal   (Uruaçú) lanches/almoço  p/ participar do ato 
unificado 

40,00 

Pago  a Maria Rita de S. Silva  (Uruaçú) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Natalino S. Paiva   (Uruaçú) lanches/almoço  p/ participar do 
ato unificado 

40,00 

Pago  a Severino Z. Patrício   (Uruaçú) lanches/almoço  p/ participar 
do ato unificado 

40,00 

Pago  a Divino Valadão  (Uruaçú) lanches/almoço  p/ participar do 
ato unificado 

40,00 

Pago  a Ivanilde C. Silva   (Uruaçú) lanches/almoço  p/ participar do 
ato unificado 

40,00 

Pago a Raimundo S.dos Santos(Uruaçú)lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago a Adão N. S. Benevenuto (Uruaçú)lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Pedro Donizeth   (Uruaçú) lanches/almoço  p/ participar do 
ato unificado 

40,00 

Pago  a Iolanda D. Coutinho   (Uruaçú) lanches/almoço  p/ participar 
do ato unificado 

40,00 

Pago a Antônio F. de Araújo (Uruaçú)lanches/almoço  p/ participar 
do ato unificado 

40,00 

Pago a Antônio Batista Gomes (Uruaçú) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Ana Maria de O. Santos   (Goiânia) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Anilce Policena de Rezende(Goiânia)lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Antônio Donizeti   (Goiânia) lanches/almoço  p/ participar do 
ato unificado 

40,00 

Pago  a Catarina Leitão Noronha   (Goiânia) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Cétura Maria R. Ferreira   (Goiânia) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Delermano V. Sobrinho   (Goiânia) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Elci de Oliveira Bellato   (Goiânia) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Vandecy R. de Oliveira   (Goiânia) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Eunice Gomes Leite   (Goiânia) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Helder Menezes   (Goiânia) lanches/almoço  p/ participar do 
ato unificado 

40,00 

Pago  a Iraides Alves Abreu    (Goiânia) lanches/almoço  p/ 40,00 



participar do ato unificado 
Pago  a Jeová Toscano de Araújo   (Goiânia) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Joenilsa L. Ribeiro Santos  (Goiânia) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a José Roberto R. da Cunha (Goiânia) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Karlo André Blem Pacheco(Goiânia) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Maria Zilma Mendonça   (Goiânia) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Marcelina P. Moura   (Goiânia) lanches/almoço  p/ participar 
do ato unificado 

40,00 

Pago  a Márcia Maria C. Monteiro   (Goiânia) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Maria Cláudia Borba  (Goiânia) lanches/almoço  p/ participar 
do ato unificado 

40,00 

Pago  a Maria Conceição da Rocha(Goiânia) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Maria de Fátima Oliveira  (Goiânia) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Maria Divina de Jesus  (Goiânia) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Maria Glória Batista G.  (Goiânia) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Norma Lúcia de S. Carrijo  (Goiânia) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Oswaldo P. Vasconcelos(Goiânia)lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Raimunda N. M. da Silva(Goiânia)lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Rita Pereira de Macedo (Goiânia) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Olair Mariciri Moura (Goiânia) lanches/almoço  p/ participar 
do ato unificado 

40,00 

Pago  a João Moreira Oliveira   (Goiânia) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Flaviano F. dos Santos(Goiânia)lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Amanda Abreu Auserno   (Goiânia) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Lindaura E. de Macedo   (Goiânia) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Sebastina Maria Gaudino   (Goiânia) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Maria Aquino de Araújo   (Goiânia) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Evaneide de S. Coelho   (Goiânia) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Jaime Coelho de Brito   (Goiânia) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Márcia Jorge   (Goiânia) lanches/almoço  p/ participar do ato 
unificado 

40,00 

Pago  a Celi Barbosa de Oliveira   (Goiânia) lanches/almoço  p/ 40,00 



participar do ato unificado 
Pago  a Luiza Neta da Silva   (Goiânia) lanches/almoço  p/ participar 
do ato unificado 

40,00 

Pago  a Sandra Aparecida de Sousa(Goiânia)lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Abadico José Francisco (Rubiataba) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Adir Soares Cardoso (Rubiataba) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Aércio Godoy   (Rubiataba) lanches/almoço  p/ participar do 
ato unificado 

40,00 

Pago  a Antônio Costa Neto (Rubiataba)lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Antônio José da Silva    (Rubiataba) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Divino Manoel Ferreira   (Rubiataba) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Divino R. da Cunha(Rubiataba)lanches/almoço  p/ participar 
do ato unificado 

40,00 

Pago  a Edson Ferreira Peixoto   (Rubiataba) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Erisvaldo Souza Parente(Rubiataba)lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Gilberto Pereira Ribeiro  (Rubiataba) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Hélio Elias Duarte   (Rubiataba) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Hélio Queiroz Caires   (Rubiataba) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a João Batista A. Campos (Rubiataba) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Joaquim A. Rodrigues   (Rubiataba) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago a Joaquim M. V.de Andrade(Rubiataba)lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Jorge Luiz de Melo    (Rubiataba) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a José A. G. de Campos(Rubiataba)lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a José A. do Nascimento  (Rubiataba) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a José Aureliano   (Rubiataba) lanches/almoço  p/ participar 
do ato unificado 

40,00 

Pago a José Camilo de Alcântara(Rubiataba)lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a José da Silva Primeiro   (Rubiataba) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago a José Dorneles de A. Neto(Rubiataba)lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a José Eduardo de Matos (Rubiataba) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a José Joaquim Ramalho  (Rubiataba) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a José Maria de Melo   (Rubiataba) lanches/almoço  p/ 40,00 



participar do ato unificado 
Pago  a Lauro Assis de Paula   (Rubiataba) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Lorival Avelino da Silva (Rubiataba) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Nelson José Monteiro   (Rubiataba) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Neri Pereira da Silva   (Rubiataba) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Nilson Oliveira da Costa (Rubiataba) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Olavo Alves Cardoso   (Rubiataba) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Rafael José da Silva    (Rubiataba) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago a Raimundo V.N. Assunção(Rubiataba)lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Roberto Ferreira Filho   (Rubiataba) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Rubem J. do Couto   (Rubiataba) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Sebastião Claudino   (Rubiataba) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Sebastião dos R. Goulart(Rubiataba)lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Sebastião F. do Carmo  (Rubiataba) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Silvio Pereira de França (Rubiataba) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Valdemar M. de Lima  (Rubiataba)lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Vanderli P. da Silva   (Rubiataba) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Vicente Sales Pereira   (Rubiataba) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Wanderli Alves Teixeira (Rubiataba) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Welton P. de Oliveira   (Rubiataba) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a José R. da Silva   (Rubiataba) lanches/almoço  p/ participar 
do ato unificado 

40,00 

Pago  a Wanderlan do C.Gomes(S. Luís de M. Belos)lanches/almoço 
no ato unificado 

40,00 

Pago  a Gildo F. de Souza  (S. Luís de M. Belos)lanches/almoço  no 
ato unificado 

40,00 

Pago  a Valdir T. de Carvalho (S. Luís de M. Belos)lanches/almoço 
no ato unificado 

40,00 

Pago  a Divino L. Menezes  (S. Luís de M. Belos)lanches/almoço no 
ato unificado 

40,00 

Pago  a Geraldo R. da Silva (S. Luís de M. Belos)lanches/almoço no 
ato unificado 

40,00 

Pago  a Henrique P. de Carvalho  (S. Luís de M. 
Belos)lanches/almoço no ato unificado 

40,00 

Pago  a José Hilário Ferreira (S. Luís de M. Belos)lanches/almoço 40,00 



no ato unificado 
Pago  a Waldenite S. da Cruz (S. Luís de M. Belos)lanches/almoço 
no ato unificado 

40,00 

Pago  a Iracy P. dos Santos (S. Luís de M. Belos)lanches/almoço no 
ato unificado 

40,00 

Pago  a Divino Eterno de Oliveira (S. Luís de M. 
Belos)lanches/almoço no ato unificado 

40,00 

Pago  a Pedro Borges (S. Luís de M. Belos)lanches/almoço no ato 
unificado 

40,00 

Pago  a Amilton Cláudio da Silva (S. Luís de M. 
Belos)lanches/almoço no ato unificado 

40,00 

Pago  a Stanlley Heterno de Britto (S. Luís de M. 
Belos)lanches/almoço no ato unificado 

40,00 

Pago  a Paulo Rodrigues Tavares  (S. Luís de M. 
Belos)lanches/almoço no ato unificado 

40,00 

Pago  a Irailde Souza Silva (S. Luís de M. Belos)lanches/almoço no 
ato unificado 

40,00 

Pago  a Antônio Gilvan da Silva (S. Luís de M. 
Belos)lanches/almoço no ato unificado 

40,00 

Pago  a Dione Vieira Costa (S. Luís de M. Belos)lanches/almoço no 
ato unificado 

40,00 

Pago  a Luid Rhaneir Rosa da Silva (S. Luís de M. 
Belos)lanches/almoço no ato unificado 

40,00 

Pago  a Fábio Fernando Ferreira (S. Luís de M. 
Belos)lanches/almoço no ato unificado 

40,00 

Pago  a João Pereira dos Santos (S. Luís de M. 
Belos)lanches/almoço no ato unificado 

40,00 

Pago  a Celino Delcino Borges (S. Luís de M. Belos)lanches/almoço 
no ato unificado 

40,00 

Pago  a Elcy Mariana Borges (S. Luís de M. Belos)lanches/almoço 
no ato unificado 

40,00 

Pago  a Kássia Caroline F. Silva(S. Luís de M. Belos)lanches/almoço 
no ato unificado 

40,00 

Pago  a Fábio Augusto Ferreira (S. Luís de M. Belos)lanches/almoço 
no ato unificado 

40,00 

Pago  a Daiane de Jesus Cruz (S. Luís de M. Belos)lanches/almoço 
no ato unificado 

40,00 

Pago  a Ivander Manoel Modesto (S. Luís de M. 
Belos)lanches/almoço no ato unificado 

40,00 

Pago  a Celso Marinho (S. Luís de M. Belos)lanches/almoço no ato 
unificado 

40,00 

Pago  a Uadi Silva da Costa (S. Luís de M. Belos)lanches/almoço no 
ato unificado 

40,00 

Pago  a João Bernardo da Silva  (S. Luís de M. 
Belos)lanches/almoço no ato unificado 

40,00 

Pago  a João Alves Ferreira (S. Luís de M. Belos)lanches/almoço no 
ato unificado 

40,00 

Pago a Heldison Fernandes de Deus(S. Luís de M. 
Belos)lanches/almoço no ato unificado 

40,00 

Pago  a Marcos Vinícius M. da Silva (S. Luís de M. 
Belos)lanches/almoço no ato unificado 

40,00 

Pago  a Sebastião Vieira da Silva (S. Luís de M. 
Belos)lanches/almoço no ato unificado 

40,00 

Pago  a Fábio Caetano Rabelo (S. Luís de M. Belos)lanches/almoço 40,00 



no ato unificado 
Pago  a Arízio Bernardes Silva Filho (S. Luís de M. 
Belos)lanches/almoço no ato unificado 

40,00 

Pago  a Benedito Bernardo de Souza(S. Luís de M. 
Belos)lanches/almoço no ato unificado 

40,00 

Pago  a Iron José da Silva (S. Luís de M. Belos)lanches/almoço no 
ato unificado 

40,00 

Pago  a João Mariano da Silva (S. Luís de M. Belos)lanches/almoço 
no ato unificado 

40,00 

Pago  a João Martins de Oliveira (S. Luís de M. 
Belos)lanches/almoço no ato unificado 

40,00 

Pago  a Milton Coimbra (S. Luís de M. Belos)lanches/almoço no ato 
unificado 

40,00 

Pago  a Manoel José de Carvalho (S. Luís de M. 
Belos)lanches/almoço no ato unificado 

40,00 

Pago  a Viturino O. Silva  lanches/almoço no ato unificado 40,00 
Pago  a Edson B. Silva (Goiânia)lanches/almoço no ato unificado 40,00 
Pago  a João Oliveira lanches/almoço no ato unificado 40,00 
Pg. a João Gomes da Silva (Goiânia) alim./hosp. p/ ato unificado e 
plenária nac. Condsef. 

195,00 

Pg. a Onofre G. Rodrigues (Goiânia) alim./hosp. p/ ato unificado e 
plenária nac. Condsef. 

70,00 

Pg. a Welison M. de Araújo  (Goiânia) alim./hosp. p/ ato unificado e 
plenária nac. Condsef. 

195,00 

Pg. a Vilmar Ferreira Lopes (Goiânia) alim./hosp. p/ ato unificado e 
plenária nac. Condsef. 

195,00 

Pg. a Maria G. M. Pereira (Caldas Novas)alim./hosp. p/ ato unificado 
e plenária Condsef. 

275,00 

Pg. a Analíco G. Santiago (CERES) alim./hosp. p/ ato unificado e 
plenária nac. Condsef. 

245,00 

Pg. a João T. de Morais (Rio Verde) alim./hosp. p/ ato unificado e 
plenária nac. Condsef. 

265,00 

Pg. a José Alves de Amorim (Goiânia) alim./hosp. p/ ato unificado e 
plenária nac. Condsef. 

195,00 

Pg. a Deuzina A. Soares (Goiânia) alim./hosp. p/ ato unificado e 
plenária nac. Condsef. 

195,00 

Pg. a Raquel Rodrigues da Luz  (Goiânia)alim./hosp. p/ ato unificado 
e plenária Condsef. 

195,00 

Pg. a Fernando C. de Araújo (Goiânia) alim./hosp. p/ ato unificado e 
plenária nac. Condsef. 

195,00 

Pg. a Luis C.R.da Costa (Goiânia) alim./hosp. p/ ato unificado e 
plenária nac. Condsef. 

195,00 

Pg. a Edvam R. da Silva (Goiânia) alim./hosp. p/ ato unificado e 
plenária nac. Condsef. 

195,00 

Pg. a Pedro G. de Andrade (Formosa) alim./hosp. p/ ato unificado e 
plenária nac. Condsef. 

70,00 

Pg. a Adaucto J. da C. Neto  (Goiânia) alim./hosp. p/ ato unificado e 
plenária nac. Condsef. 

195,00 

Pg. a Luiz Alfredo Costa (Goiânia) alim./hosp. p/ ato unificado e 
plenária nac. Condsef. 

195,00 

Pg  a Adão Lino de Oliveira  (Rio verde) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pg  a Antonio Souza Brito  (Rio verde) lanches/almoço  p/ participar 
do ato unificado 

40,00 



Pg a Aroldo Nunes da Costa (Rio verde) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pg  a Divino Donizete da Silva (Rio verde) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pg  a Geracy Coelho da Silva  (Rio verde) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pg  a João Batista C. Passos  (Rio verde) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pg  a João Borges da Silva  (Rio verde) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pg  a José Urias (Rio verde) lanches/almoço  p/ participar do ato 
unificado 

40,00 

Pg  a Jovelino P. Rezende  (Rio verde) lanches/almoço  p/ participar 
do ato unificado 

40,00 

Pg  a Olga dias Vieira  (Rio verde) lanches/almoço  p/ participar do 
ato unificado 

40,00 

Pg  a Rúbens M. da Silva  (Rio verde) lanches/almoço  p/ participar 
do ato unificado 

40,00 

Pg  a Silvana Ramos da Silva (Rio verde) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pg  a Terezinha F. C. Damacena  (Rio verde) lanches/almoço  p/ 
partic. do ato unificado 

40,00 

Pg  a Tainara O. Santops  (Rio verde) lanches/almoço  p/ participar 
do ato unificado 

40,00 

Pg a Kennedi Critia S. Nunes  (Rio verde) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pg  a Maria Cristina L. Santos  (Rio verde) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pg  a Euripedes Correia B.jr.   (Rio verde) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pg a Lázaro Melo dos Santos  (Rio verde) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Carlos A. de Oliveira  (Rio verde) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago  a Manoel C. dos Santos  (Rio verde) lanches/almoço  p/ 
participar do ato unificado 

40,00 

Pago nesta data conf. cheque 571488, ref. locação de uma vam para levar 
servidores de Goianésia para o ato dia 13.04.2010 

 
750,00 

Pago nesta data conf. cheque 571489, ref. locação de um micro ônibus para 
levar servidores de Uruaçú para o ato dia 13.04.2010 

 
1.400,00 

Pago nesta data conf. cheque 571490, ref. locação de um ônibus  para levar 
servidores de Ceres/Rialma/Jaraguá  para o ato dia 13.04.2010 

 
2.000,00 

Pago nesta data conf. cheque 571487, ref. locação de um ônibus para levar 
servidores de Morrinhos e Caldas  para o ato dia 13.04.2010 

 
2.300,00 

Pago nesta data conf. cheque 571486, ref. locação de um micro ônibus para 
levar servidores de Rio Verde para o ato dia 13.04.2010 

 
2.300,00 

Pago conf. cheque 571493, ref. locação de um ônibus  para levar servidores 
de São Luiz para o ato dia 13.04.2010 

 
2.300,00 

Pago conf. cheque 571492, ref. locação de um micro ônibus  para levar 
servidores de Iporá  para o ato dia 13.04.2010 

 
2.200,00 

Pago à SANEAGO, ref. pagamento de água do SINTSEPGO 85,41 

Pago à SANEAGO, ref. pagamento de água da casa de apoio/Alojamento 129,62 

Pago on line à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linhas (61)3631 
2495 da delegacia de Formosa. 

 
254,65   



Pago on line a Bueno Tur, conf. NFST nº 1220 ref.locação de um ônibus 
para  levar servidores para ato unificado 

 
1.500,00 

Pago on line a Marizete Lopes/Rotattur, conf. NFST nº 0218 ref.locação de 
uma ônibus para  levar servidores para ato unificado e ficar trazer no dia 
14.04 na volta da plenária da CONDSEF. 

 
 

850,00 

Pago on line à Cleudiva Almeida Neves/Atual Brindes conf. NFS nº 616 pela 
confcção de 300 camisetas a R$ 9.50 para o ato unificado dia 13.04 

 
2.850,00 

Pago a Ivanildo de Paiva Oliveira, conf. recibo ref. antecipação de 
salário (vale) 

200,00 

Pago a Ana Cássia Alves Costa, conf. recibo ref. antecipação de salário 
(vale) 

200,00 

Pago a Maria de Fátima P. Dávila, conf. recibo ref. antecipação de 
salário (vale) 

150,00 

Pago a Adauto Lúcio Lopes, conf. recibo ref. antecipação de salário 
(vale) 

200,00 

Pago a Danúbio Fernando, conf. recibo ref. antecipação de salário 
(vale) 

200,00 

Pago a Nicoly Katyucy, conf. recibo ref. antecipação de salário (vale) 200,00 

Pago a Helcia Moreira Rocha, conf. recibo ref. antecipação de salário 
(vale) 

100,00 

Pago a Topnet, conf. boleto pelo pagamento  de instalação da internet 
na delegacia de Morrinhos (sendo esta 2/10 parcelas e que a primeira 
já foi paga pela própria delegacia) pago com juros po atraso. 

 
 

196,95 

Pago a Paulo Gomes Machado,conf. recibo de complemento de ajuda de 
custo para participar da plenária da CONDSEF dia 14.04 

 
5,00 

Pago on line a Vascafé conf. NF-e nº 2648, pela compra de 10 kg de café 120,00 

Pago on line a  SKAPKAR, conf. NFs   213 e 5494  pelo alinhamento e 
balanciamento do carro Gol NKH --9979 

 
376,00 

Pago   on line à Diap ref. Mês de  mar/2011. 167,00 

Pago conf. cheque nº 571494, conf. doc anexo  liberado pela direção 
contribuição para medicamento do filho de Edson Paulino da Costa 

 
120,00 

Pago ao jornal Correio Brasiliense, conf. boleto de 1/5 parcelas referente 
assinatura de 13/03/11 a 06/03/2012 

 
140,96 

Pago on line à CONDSEF , ref. contribuição mensal  mar/2011 6.826,87 

Pago on line  à Dieese ,  ref. contribuição mensal  mar/2011 500,17 

Pago on line  à ANISTIADOS ,  ref. contribuição mensal  mar/2011 130,17 

Pago ao MST, conf. cheque 571495 e  ofício  liberação de contribuição da 

direção 

100,00 

Pago conf. recibo, reembolso de despesas de  deslocamento de 
Anápolis à Goiânia dia 15.04.11 

 

5,55 

Pago on line a CONDSEF, referente pagamento de inscrição para o diretor 

Ademar e Marcos Aurélio participar do Seminário de Avaliação de 

Desempenho em Fortaleza dias 26,27 e 28.04.11(OBS: foi pago duas inscrições 

no valor de 360,00 cada e mais um valor de R$ 120,00 pela permanência do 

Sr. Ademar para retorno dia 29.04) 

 

 

 

840,00 

Pago a Adauto Lúcio Lopes, conf. recibo para levar processo na 
Filadélfia Contabilidade em Brasília 

 
65,00 

Pago ao chaveiro 85/Wanderley ref. a duas cópias de chaves 12,00 

Pago on line à Secretaria de Finanças da Prefeitura – IPTU, ref. 03/11 parcelas 

da casa rua 94, n. 910 setor sul – SINTSEP-GO. 

 

379,01 

Pago on line  à Secretaria de Finanças da Prefeitura – IPTU, ref. 03/11 parcelas 

da casa rua 98 Qd. F16 Lt. 21, n. 107 setor sul – SINTSEP-GO. 

 

157,21 

Pago on line  Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 02/11  



(INSS-Arrecadação). 6.288,55 

Pago a Secretaria Receita Federal conf. Darf, recolhimento de imposto da NF 

ATS do período de 31/03 

 

135,00 

Pago a Secretaria Receita Federal conf. Darf, recolhimento de IRRF da folha  75,28 

Pago a  Restaurante modelo, conf NFS nº 268, ref. refeições passadas  39,60 

Pago on line a SCAPKAR PNEUS, conf. NF 5502 e boleto pelo conserto do carro 

Gol NKH 9979 

 

160,00 

Pago on line a Jornal Hoje conf. NF 1078, referente contribuição do SINTSEP-

GO para publicação do Edital das eleições da ASMITEGO/ M TE 

 

400,00 

Pago on line recolhimento Pis sobre folha de pagamento 154,54 

Pago à OMNIWARE conf. NFS nº 05161 , ref. clipping eletrônico do 
diário da Justiça mês Abril/11 

 
75,60 

Pago on line a Marcos Aurélio de Oliveira, conf. recibo ref. a 4 meias 
diárias para participar do Seminário sobre Avaliação de Desempenho 
e CDE em Fortaleza 27 e 28.04.11 

 

 

260,00 

Pago on line a Ademar R. de Souza, conf. recibo ref. a 4 meias diárias 
para participar do Seminário sobre Avaliação de Desempenho e CDE 
em Fortaleza 27 e 28.04.11 

 

 

260,00 

Pago on line GRU Judicial do processo de Arminda Gomes Bezerra 10,64 

Pago on line GRU Judicial do processo de Braz Correia. 10,64 

Tarifa de Renovação de Cadastro 15,00 

Pago a Adauto Lúcio Lopes, conf. recibo para levar servidores da Conab 
a Brasília dia 28.04 

 
65,00 

Pago a Joenilza Lopes R. dos Santos, conf. recibo para participar de 
reunião referente a criação de um sindicato próprio dos servidores da 
CONAB 

 
30,00 

Pago a José Ferreira de Menezes, conf. recibo para participar de 
reunião referente a criação de um sindicato próprio dos servidores da 
CONAB 

 
30,00 

Pago a Nilson Luiz MArques, conf. recibo para participar de reunião 
referente a criação de um sindicato próprio dos servidores da CONAB 

 
30,00 

Pago a CELG, ref.  conta de energia do Alojamento rua 98 n. 107 269,95 

Pago a Vidraçaria Akuarius, conf. NFVC nº 15329, ref. conserto e 
colocação de vidro em um quadro de chaves do alojamento 

 
30,00 

Pago a Paulo Henrique Ribeiro M. da Silva, conf. cheque 571497 ref. 
acerto trabalhista do período de 02/01/2011 a  28/02/2011. 

 
575,80 

Pago  on line ao INSS/Receita Federal, conf. Darf. código 1240, ref. à  Parcela  

de Adesão do parcelamento dos remanecentes da multa do INSS segundo lei 

11.941 de 2009. (OBS: este foi a 17ª parcela paga depois do reparcelamento). 

 

 

 

2.574,65 

Pago  à Secretaria da Receita federal, conf. daf ref. recolhimento  da NF ATS 

cód. 5952(Mês de Março) 

 

418,50 

Pago a Welison M. de Araújo conf. cupons fiscais em anexo ref. ressarcimento 

de combustível para o mesmo vir part. De assembléia do M TE 

 

60,00 

Pago  ao jornal Correio Brasiliense, conf. boleto de 2/4 parcelas referente 

assinatura de 13/03/11 a 06/03/2012 

 

140,96 

Pago  à GRSU (guia de recolhimento da contribuição Sindical Urbano) 

recolhido do funcionário Adauto Lúcio Lopes para sindicato dos transportes 

rodoviários/contribuição anual 

 

 

27,59 

Tarifa de doc. eletrônico 8,00 

TOTAL 169.667,45 



 

 

 

RESUMO GERAL 
        
(+) Saldo do Mês de MARÇO no caixa                                                                 4.257,24 

(+) Consignações recebidas no mês de   Março/10                                         136.537,41 

(+)Retirado da poupança p/ ato                                                                          27.000,00                                  

(+)Retirado da poupança p/ pagto das camisetas do ato                                   2.850,00 

(+) Recebido contribuição do Sindsep Roraima para  

pagamento de um ônibus para o ato                                                                   3.500,00 

                                                                                                                  _________________ 

                                                                                                              (=)       174.144,65 

 

                                                                                                

                                                                                                                                                          

                      (-)  Gastos  até do período de  29/4  169.666,45 

                                                                           (=)4.478,20 até  29/04  
 

 

 

OBS 1: Ficou um  Saldo  de  R$ 4.257,24 (SENDO R$ 

229.83 no caixa e 4.248,37 no banco) para  somar com 

as consignações de a partir do dia 03 de Maio/2011 
 

OBS 2: Dia 03/04 foi depositado R$ 3.605,82 que sobrou 

na conta 99271-8 para pagamentos com o IX 

Congresso em Dezembro. 
 

 

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

OBS: R$ 17.807,56– Está aplicado neste mês na conta aberta na 

FEDERALCRED  para fundos para cursos de formação sindical e 

seminários. 

           R$ 33.688,63 – Está aplicado na conta Poupança para 

fundos de  possíveis Greves. 

           R$  22.811,46– Está aplicado na conta 99279-8 (irá ser 

utilizada  para fundos dos pagamentos do IX Congresso 


