
Empenho Elemento Data Fornecedor Valor

011701310062 3390140000 02/02/2017 IVONETE DANTAS SILVA 400,00R$            

011702090068 3390140000 09/02/2017 IVONETE DANTAS SILVA 3.000,00R$         

011703160012 3390140000 16/03/2017 IVONETE DANTAS SILVA 400,00R$            

011703160023 3390140000 16/03/2017 IVONETE DANTAS SILVA 400,00R$            

011703170013 3390140000 20/03/2017 IVONETE DANTAS SILVA 2.000,00R$         

011703300028 3390140000 03/04/2017 IVONETE DANTAS SILVA 1.000,00R$         

011705080048 3390140000 10/05/2017 IVONETE DANTAS SILVA 400,00R$            

011706140035 3390140000 16/06/2017 IVONETE DANTAS SILVA 800,00R$            

011706280020 3390140000 28/06/2017 IVONETE DANTAS SILVA 400,00R$            

IVONETE DANTAS SILVA

Valor empenhado para pagamento de 05 (cinco) diárias no qual a Srª vereadora participará do 842° Curso de 

Capacitação para vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais, gestores, assessores e servidores 

públicos: LICITAÇÕES E CONTRATOS no período de 22 à 26 de março de 2017 em Natal/RN, desempenhando a 

função de vereadora da Câmara Municipal de Caicó/RN.

Valor empenhado para pagamento de complemento de diárias, no qual a srª vereadora comparecerá a Recife/PE, 

no período de 05 à 09 de Abril de 2017, para participar do 847º Curso de capacitação para vereadores, prefeitos, 

vice-prefeitos, secretários municipais, gestores, assessores e servidores públicos.

Valor empenhado para pagamento de 01 (uma) diária, quando do percurso Caicó/Natal/Caicó com destino a 

FECAM/RN no dia 30 de Janeiro de 2017, desempenhando a função de vereadora da Câmara Municipal de 

Caicó/RN, para reunião de interesse da Câmara Municipal na sede da FECAM/RN.

Valor empenhado para pagamento de 05 (cinco) diárias no qual a Srª vereadora participou do 33° Fórum para 

Gestores, Agentes e Servidores Públicos de 10 à 13 de Fevereiro de 2017 em João Pessoa/PB no CENTRALBRAC - 

Central Brasileira de Cursos LTDA.

Valor empenhado para pagamento de 01 (uma) diária, quando do percurso Caicó/Natal/Caicó com destino a 

FECAM/RN no dia 09 de Março de 2017, desempenhando a função de vereadora da Câmara Municipal de 

Caicó/RN, para reunião de interesse da Câmara Municipal na sede da FECAM/RN.

Valor empenhado para pagamento de 01 (uma) diária, quando do percurso Caicó/Natal/Caicó com destino a 

FECAM/RN no dia 13 de Março de 2017, desempenhando a função de vereadora da Câmara Municipal de 

Caicó/RN, para reunião de interesse da Câmara Municipal na sede da FECAM/RN.

Valor empenhado para pagamento de 01 (uma) diária com destino a Natal/RN, no qual a mesma compareceu à 

sede da FECAM/RN no dia 09 de maio de 2017 desempenhando a função de vereadora da Câmara Municipal de 

Caicó/RN para participar de reunião de interesse da Câmara Municipal na sede da FECAM/RN.

Valor empenhado para pagamento de 02 (duas) diárias, com destino a Natal/RN, no qual a Srª vereadora 

compareceu à sede da Coordenadoria Estadual do DNOCS, no dia 19 de junho de 2017, para tratar de assuntos 

referentes ligação da adutora de engate rápido, bem como também o comparecimento ao Tribunal de Contas do 

Estado-TCE, no dia 20 de junho de 2017, para acompanhamento de processos.

Valor empenhado para pagamento de 01 (uma) diária com destino a Natal/RN, no qual a mesma compareceu ao 

Edifício sede dos Correios/RN no dia 29 de junho de 2017 desempenhando a função de vereadora da Câmara 

Municipal de Caicó/RN para tratar de assunto de interesse público.



TOTAL: R$ 8.800,00


