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RELATÓRIO DE GASTOS COM A PLENÁRIA SINDICAL 
REALIZADA DIA 05 DE JULHO DE 2013 

 
Pago a José Bezerra Vidal (Porangatú) ressarcimento de despesas p/ part. da 

plenária sindical 

180,00 

Pago a Francisco Soares Correia (Uruaçú) ressarcimento de despesas p/ part. da 

plenária sindical 

 

130,00 

Pago a Francisco Soares Correia (Uruaçú) conforme cupom fiscal ressarcimento de 

combustível para pegar assinatura de servidores 

 

70,00 

Pago a Luiza Paranhos, conf. Cupom fiscal, pela compra de gelos. 34,95 

Pago a Willian Mendes (Ipameri) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária 

sindical 

100,00 

Pago a Jeovah Toscano (Quirinópolis) ressarcimento de despesas p/ part. da 

plenária sindical 

155,00 

Pago a João Batista Félix (Quirinópolis) ressarcimento de despesas p/ part. da 

plenária sindical 

155,00 

Pago a Osmar Martins Teixeira/Rautil Barbosa (Morrinhos) ressarcimento de 

despesas p/ part. da plenária sindical 

 

200,00 

Pago a José Alves de C. Filho (Piracanjuba) ressarcimento de despesas p/ part. da 

plenária sindical 

 

60,00 

Pago a Rezendo P. da Silva (Guapó) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária 

sindical 

30,00 

Pago a João Bosco Soares/Adenício P. Santos/Lindolfo Alexandre Silva (Piranhas) 

ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical 

 

185,00 

Pago a João Bosco Soares/ (Piranhas) conf. NF nº44073ressarcimento de 

Combustível de vinda  p/ part. da plenária sindical 

 

140,00 

Pago a Joel Rodrigues Castelano (Goiatuba) ressarcimento de despesas p/ part. da 

plenária sindical 

 

90,00 

Pago a Getúlio R. da Silva/Pio Tadeu/Divino Eterno/Maria das Graças (Caldas 

Nova) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical 

 

360,00 

Pago a Waldir Silva Almeida/Antonio Carlos Pereira/Djalma Venancio/Adilson de 

Oliveira (Luziânia) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical 

 

700,00 

Pago a  José Pereira (Jussara) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária 

sindical 

120,00 

Pago a Arnaldo Carlos de França (Divinópolis) ressarcimento de despesas p/ part. 

da plenária sindical 

 

220,00 

 

Pago a Dionísio Lopes (Aragarças) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária 

sindical 

180,00 

Pago a Calos Antonio Oliveira (Jataí ) ressarcimento de despesas(Lanche) p/ part. 

da plenária sindical 

15,00 

Pago a Carlos Antonio Oliveira (Jataí) ressarcimento de despesas (combustível 

conf. Cupom fiscal) p/ part. da plenária sindical 

 

123,29 
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Pago a Carlos Antonio Oliveira (Jataí ) ressarcimento de despesas(combustível 

conf. Cupom fiscal) p/ part. da plenária sindical 

 

48,00 

Pago a Francisco M. Silva (Aragarças) ressarcimento de despesas p/ part. da 

plenária sindical 

180,00 

Pago a Leonel Mateus Lúcio (Morrinhos) ressarcimento de despesas p/ part. da 

plenária sindical 

 

100,00 

Pago a Raimundo Sena dos Santos (Uruaçú) ressarcimento de despesas p/ part. da 

plenária sindical 

 

150,00 

Pago a Jesus Franco (Jataí) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical 120,00 

Pago a Dinamar Ataídes Guimarães (JAtaí) ressarcimento de despesas p/ part. da 

plenária sindical 

 

165,00 

Pago a Jerônimo Batista (Morrinhos) ressarcimento de despesas p/ part. da 

plenária sindical 

100,00 

Pago a Antonio C. Neto/Joaquim A. Rodrigues/José Revalino/Vanderli Pereira 

(Rialma) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical 

 

400,00 

Pago a Hélio Elias Duarte(Ceres) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária 

sindical 

100,00 

Pago a  José Aureliano (Ceres) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária 

sindical 

100,00 

Pago a  Gedeon Policena (Goianésia) ressarcimento de despesas p/ part. da 

plenária sindical 

160,00 

Pago a  Lourival Avelino (Jaraguá ) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária 

sindical 

120,00 

Pago a Andre dos Santos B. Neto (Porangatú) ressarcimento de despesas p/ part. 

da plenária sindical 

 

225,00 

Pago a  Zacarias Tavares Porangatú) ressarcimento de despesas p/ part. da 

plenária sindical 

225,00 

Pago a  Lindomar de Pontes/Joaquim Eloi (Santa Helena) ressarcimento de 

despesas p/ part. da plenária sindical 

 

150,00 

Pago Adelino Rodrigues (São Simão) ressarcimento de despesas p/ part. da 

plenária sindical 

220,00 

Pago a  Welson José Valente (Jataí ) ressarcimento de despesas(lanche) p/ part. da 

plenária  

60,00 

Pago a Welson José Valente (Jataí ) ressarcimento de despesas(Combustível conf. 

Cupom fiscal) p/ part. da plenária  

 

88,96 

Pago a Welson José Valente (Jataí ) ressarcimento de despesas(Combustível conf. 

Cupom fiscal) p/ part. da plenária  

 

92,48 

Pago a  Nilson Oliveira/Abadio José Francisco/João José dos Santos (Ceres) 

ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical 

 

300,00 

Pago Marcos Aurélio de Souza (Goiás), ressarcimento de despesas p/ part. da 

plenária sindical 

100,00 

Pago Clarindo Avelino (Caiapônia), ressarcimento de despesas p/ part. da plenária 

sindical 

130,00 

Pago Juares C. Alburquerque (Anápolis), ressarcimento de despesas p/ part. da 

plenária sindical 

 

20,00 

Pago João Gomes da Silva/Sebastiana Maria Galdino (Anápolis), ressarcimento de 

despesas p/ part. da plenária sindical 

 

40,00 
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Pago João F. da Hora (Posse), ressarcimento de despesas p/ part. da plenária 

sindical 

130,00 

Pago Welton P. de Oliveira/Wanderli/Elio Queiroz (Nova Glória), ressarcimento 

de despesas p/ part. da plenária sindical 

 

450,00 

Pago Vicente de Sales Pereira (Jaraguá), ressarcimento de despesas p/ part. da 

plenária sindical 

 

60,00 

Pago João da Mata (Aragarças), ressarcimento de despesas p/ part. da plenária 

sindical 

180,00 

Pago Divino de Andrade (Anápolis), ressarcimento de despesas p/ part. da 

plenária sindical 

20,00 

Pago Dimas Franco/Welison Marques (Anápolis), ressarcimento de despesas p/ 

part. da plenária sindical 

 

40,00 

Pago Nelson S. Parreiras/Mariozam/Adelaide (Formosa), ressarcimento de 

despesas p/ part. da plenária sindical 

 

270,00 

Pago João Supriano (Guanabara), ressarcimento de despesas (sitpass)p/ part. da 

plenária sindical 

 

5,40 

Pago Valdir Teodoro Carvalho/Valdenite Simão/José hicápio/Benedito Bernardo 

(São Luiz Montes Belos), ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical 

 

320,00 

Pago Onofre G. Rodrigues/Waldim Teixeira/Francisco Aciso Leles (Campos Belos), 

ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical 

 

672,00 

Pago Sebastião Soares Barcelos (Trindade), ressarcimento de despesas p/ part. da 

plenária sindical 

 

30,00 

Pago Deoclides A. Silva (Rio Verde), ressarcimento de despesas p/ part. da 

plenária sindical 

180,00 

Pago Agenor Alves Pereira (Paranaiguara), ressarcimento de despesas p/ part. da 

plenária sindical 

 

220,00 

Pago Antonio Augusto da Silva (Jataí), ressarcimento de despesas p/ part. da 

plenária sindical 

120,00 

Pago Vitalina (Pires do Rio), ressarcimento de despesas conf. Cupom fiscal/ part. 

da plenária sindical 

 

100,00 

Pago Irenildes Dias dos Santos (Aragarças), ressarcimento de despesas p/ part. da 

plenária sindical 

 

180,00 

Pago on line a Vilma Cristina da Silva (Jussara) ressarcimento de despesas p/ part. 

da plenária sindical 

 
120,00 

Pago on line a Lourival P. da Silva (Mara Rosa) ressarcimento de despesas p/ part. 

da plenária sindical 

 
170,00 

Pago on line a Miguel Bento Fraga (Novo Planalto) ressarcimento de despesas p/ 

part. da plenária sindical 

195,00 

Pago on line a Severino Z. Patrício (Niquelândia) ressarcimento de despesas p/ 

part. da plenária sindical 

172,00 

Pago on line a Marlon Aires Cunha (Cocalinho) ressarcimento de despesas p/ part. 

da plenária sindical 

196,00 

Pago on line a Antonio Gilvam da Silva (São Luiz) ressarcimento de despesas p/ 

part. da plenária sindical 

 
90,00 

Pago on line a Bento  Damásio (Vianópolis) ressarcimento de despesas p/ part. da 

plenária sindical 

70,00 

Pago on line a Wanderlam C. Gomes/Henrique P. Carvalho/João Pereira dos Santos  
270,00 
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(São Luiz) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical 

Pago on line a Divino Donizete da Silva (Rio Verde) ressarcimento de despesas p/ 

part. da plenária sindical 

 
180,00 

Pago on line a Analício Santiago (Ceres) ressarcimento de despesas p/ part. da 

plenária sindical 

100,00 

Pago on line a Nelson J. Monteiro (Rubiataba) ressarcimento de despesas p/ part. 

da plenária sindical 

120,00 

Pago on line a Benedito Cortes (Mara Rosa) ressarcimento de despesas p/ part. da 

plenária sindical 

170,00 

Pago on line a Martizon Pires da Silva (Catalão) ressarcimento de despesas p/ part. 

da plenária sindical 

 
160,00 

Pago on line a Elias Rodrigues Pereira  (Piracanjuba) ressarcimento de despesas 

p/ part. da plenária sindical 

 
60,00 

Pago on line a Valdeni Ferreira Santos  (Goiás) ressarcimento de despesas p/ part. 

da plenária sindical 

 
100,00 

Pago on line a Sergio A. Felicio  (Catalão) ressarcimento de despesas p/ part. da 

plenária sindical 

160,00 

Pago on line a Laurison A. Oliveira  (Iporá) ressarcimento de despesas p/ part. da 

plenária sindical 

171,00 

Pago aos correios AGF 84 conf. Cheque nº 572198, ref. postagens mês junho/13 766,80 

Pago cheque nº 572200 à Danúbio Fernando ,   ref. salário,JUNHO/13. 1.134,32 

Tarifa de cheque 5,84 

Compra de 600(seiscentos) mini  sanduíches. 376,20 

TOTAL 14.407,24 

*OS gastos com a Plenária Sindical ficaram na ordem de 
R$14.407,24 (Quatorze mil e qutrocentos e sete reais e 
vinte quatro centavos). 

 
 
 
 


