
Empenho Elemento Data Fornecedor Valor

011701050017 3390140000 31/01/2017 Odair Alves Diniz 400,00R$            

011701100013 3390140000 31/01/2017 Odair Alves Diniz 400,00R$            

011701140017 3390140000 31/01/2017 Odair Alves Diniz 400,00R$            

011701200014 3390140000 31/01/2017 Odair Alves Diniz 400,00R$            

011701270012 3390140000 31/01/2017 Odair Alves Diniz 400,00R$            

011701310016 3390140000 31/01/2017 Odair Alves Diniz 400,00R$            

011702040017 3390140000 09/02/2017 Odair Alves Diniz 400,00R$            

011702090024 3390140000 09/02/2017 Odair Alves Diniz 3.000,00R$         

011702160011 3390140000 23/02/2017 Odair Alves Diniz 400,00R$            

ODAIR ALVES DINIZ

Valor empenhado para pagamento de 01 (uma) diária, quando do percurso Caicó/Natal/Caicó, no período de 

04/01/2017 a 05/01/2017, desempenhando a função de Presidente da Câmara Municipal de Caicó/RN para 

participar da Assembleia Geral Extraordinária para deliberar a eleição da mesa diretora da FECAM para o Biênio: 

2017/2018.

Valor empenhado para pagamento de 01 (uma) diária, quando do percurso Caicó/Natal/Caicó, no período de 

09/01/2017 a 10/01/2017 com destino a FECAM/RN, desempenhando a função de Presidente da Câmara 

Municipal de Caicó/RN para tratar com assessoria técnica da FECAM sobre assuntos institucionais da Câmara 

Municipal.

Valor empenhado para pagamento de 01 (uma) diária, quando do percurso Caicó/Natal/Caicó, no período de 

13/01/2017 a 14/01/2017 com destino à sede da Coordenadoria Estadual do DNOCS, desempenhando a função 

de vereador e Presidente da Câmara Municipal de Caicó/RN, para tratar de assuntos afetos a perfuração de poços 

públicos com esta Coordenação Estadual.

Valor empenhado para pagamento de 01 (uma) diária, quando do percurso Caicó/Natal/Caicó, no período de 

19/01/2017 a 20/01/2017 com destino a FECAM/RN, desempenhando a função de Presidente da Câmara 

Municipal de Caicó/RN para participar de atividades administrativas, encontros de Diretoria, Assembleias ou 

reuniões de interesse diverso da FECAM/RN.

Valor empenhado para pagamento de 01 (uma) diária, quando do percurso Caicó/Natal/Caicó, no período de 

25/01/2017 a 27/01/2017 com destino a sala da Presidência da CAERN, desempenhando a função de vereador da 

Câmara Municipal de Caicó/RN para discutir assuntos sobre abastecimento de água desse município.

Valor empenhado para pagamento de 01 (uma) diária, quando do percurso Caicó/Natal/Caicó, no período de 

30/01/2017 a 31/01/2017 com destino a FECAM/RN, desempenhando a função de Presidente 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 03 de Fevereiro de 2017, desempenhando a função de Presidente da Câmara Municipal de 

Caicó/RN, para reunião de interesse da Câmara Municipal na sede da FECAM/RN, bem como também utilização 

do apoio físico, instalações e equipamento da FECAM/RN.

Valor empenhado para pagamento de 05 (cinco) diárias no qual o Sr. vereador 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 ao 

TCE/RN no dia 22 de Fevereiro de 2017, desempenhando a função de Presidente da Câmara Municipal de 

Caicó/RN, para participar do Seminário sobre início de mandato: Orientação aos gestores das Câmaras Municipais.



011703220018 3390140000 22/03/2017 Odair Alves Diniz 400,00R$            

011703220020 3390140000 22/03/2017 Odair Alves Diniz 400,00R$            

011704060023 3390140000 06/04/2017 Odair Alves Diniz 800,00R$            

011704170025 3390140000 24/04/2017 Odair Alves Diniz 800,00R$            

011705080015 3390140000 08/05/2017 Odair Alves Diniz 400,00R$            

011705080140 3390140000 15/05/2017 Odair Alves Diniz 400,00R$            

011705200018 3390140000 22/05/2017 Odair Alves Diniz 400,00R$            

011706020065 3390140000 06/06/2017 Odair Alves Diniz 400,00R$            

011706020076 3390140000 06/06/2017 Odair Alves Diniz 400,00R$            

011706140024 3390140000 16/06/2017 Odair Alves Diniz 800,00R$            

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

sede da FECAM/RN desempenhando a função de vereador para tratar de assuntos institucionais da Câmara 

Municipal de Caicó/RN.

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

sede da FECAM/RN no dia 23 de maio de 2017 desempenhando a função de vereador para participar de reunião 

de interesse da Câmara Municipal na sede da FECAM/RN.

Valor empenhado para pagamento de 01 (uma) diária, referente ao deslocamento para Natal/RN no qual o 

mesmo compareceu à sede da FECAM/RN, desempenhando a função de Presidente da Câmara Municipal de 

Caicó/RN para participar do treinamento do portal da transparência CGU, MP e FECAM no dia 06 de junho de 

2017.

Valor empenhado para pagamento de 01 (uma) diária, referente ao deslocamento para Natal/RN no qual o 

mesmo compareceu à sede da FECAM/RN, desempenhando a função de Presidente da Câmara Municipal de 

Caicó/RN para participar do treinamento do portal da transparência CGU, MP e FECAM no dia 07 de junho de 

2017.

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

sede da FECAM/RN para uma Assembleia e ao Auditório do hotel Praiamar Natal, para verificar a presença dos 

Vereadores ao 842° Curso de Capacitação, desempenhando o papel de presidente da Câmara Municipal de 

Caicó/RN.

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

sede da FECAM/RN para uma Assembleia e ao Auditório do hotel Praiamar Natal, para verificar a presença dos 

Vereadores ao 842° Curso de Capacitação, desempenhando o papel de presidente da Câmara Municipal de 

Caicó/RN.

Valor empenhado referente ao pagamento de 02 (duas) diárias, com destino a Natal/RN para tratar de assuntos 

sobre covênios para capacitação de vereadores e funcionários da Câmara Municipal de Caicó.

Valor empenhado para pagamento de 02 (duas) diárias, com destino a Natal/RN, no qual o Sr. vereador 

compareceu à assembleia legislativa, no dia 24 de Abril de 2017, para participar de uma audiência pública sobre o 

tem CRITÉRIOS DE PRODUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DO QUEIJO ARTESANAL NO RN, bem como 

também o comparecimento à Coordenação Estadual do DNOCS, no dia 25 de Abril de 2017 para tratar de 

assuntos referentes a perfuração de poços para o município de Caicó/RN.

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

Governadoria no dia 15 de maio de 2017 desempenhando a função de vereador da Câmara Municipal de 

Caicó/RN para participar com os vereadores da FECAM/RN junto a Secretaria Extraordinária de Relações 

Institucionais para tratar de assuntos institucionais referentes às ações do Governo em seu município.



011706280031 3390140000 28/06/2017 Odair Alves Diniz 400,00R$            

011706280075 3390140000 06/07/2017 Odair Alves Diniz 400,00R$            

011706280108 3390140000 28/06/2017 Odair Alves Diniz 3.000,00R$         

011707070051 3390140000 11/07/2017 Odair Alves Diniz 800,00R$            

011707170041 3390140000 18/07/2017 Odair Alves Diniz 800,00R$            

011707210078 3390140000 21/07/2017 Odair Alves Diniz 300,00R$            

011707240037 3390140000 25/07/2017 Odair Alves Diniz 400,00R$            

011707280032 3390140000 28/07/2017 Odair Alves Diniz 800,00R$            

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

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

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

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

sede da FECAM/RN no dia 03 de julho de 2017 desempenhando a função de vereador para participar de 

atividades administrativas, encontros de Diretoria, Assembleias ou reuniões de interesse diverso da FECAM/RN.

Valor empenhado para pagamento de 05 (cinco) diárias no qual o Sr. vereador participou da 37ª Conferência para 

Gestores, Agentes e Servidores Públicos de 06 à 09 de Julho de 2017 em João Pessoa/PB no CENTRALBRAC - 

Central Brasileira de Cursos LTDA.

Valor empenhado para pagamento de 02 (duas) diárias com destino a Natal/RN, no qual o mesmo compareceu à 

sede da FECAM/RN nos dias 12 e 13 de julho de 2017, desempenhando a função de vereador da Câmara 

Municipal de Caicó/RN para tratar com assessoria técnica da FECAM/RN sobre assuntos institucionais da Câmara 

Municipal, bem como 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 período de 17 a 19 de julho, 

no qual o mesmo compareceu à sede da FECAM/RN no dia 18 de julho de 2017, desempenhando a função de 

vereador da Câmara Municipal de Caicó/RN para tratar com assessoria técnica da FECAM/RN sobre assuntos 

institucionais da Câmara Municipal.

Valor empenhado para pagamento de 01 (uma) diária com destino a Pau dos Ferros/RN, no qual o mesmo 

desempenhando a função de Presidente da Câmara Municipal de Caicó/RN participou de debate sobre Segurança 

Pública no dia 21 de julho de 2017.

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

sede da FECAM/RN no dia 25 de julho de 2017 desempenhando a função de Presidente da Câmara Municipal de 

Caicó 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 o mesmo compareceu à 

sede da FECAM/RN nos dias 31 de julho e 01 de agosto de 2017, desempenhando a função de Presidente da 

Câmara Municipal de Caicó/RN para participar de atividades administrativas, encontros de Diretoria, Assembleias 

ou reuniões de interesse diverso da FECAM/RN, bem como também tratar com assessoria técnica da FECAM/RN 

sobre assuntos institucionais da Câmara Municipal.

Valor empenhado para pagamento de 02 (duas) diárias, com destino a Natal/RN, no qual o Sr. vereador 

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.



011708030046 3390140000 07/08/2017 Odair Alves Diniz 800,00R$            

011708250028 3390140000 28/08/2017 Odair Alves Diniz 400,00R$            

Valor empenhado para pagamento de 01 (uma) diária com destino a Natal/RN, no qual o mesmo desempenhando 

a função de vereador da Câmara Municipal de Caicó/RN esteve na Coordenadoria Estadual do DNOCS no dia 29 

de agosto de 2017 para tratar junto ao Coordenador de assuntos referentes a perfuração de poços públicos no 

município.

Valor empenhado para pagamento de 02 (duas) diárias com destino a Natal/RN, no qual o mesmo compareceu à 

sede da FECAM/RN nos dias 07 e 08 de agosto de 2017, desempenhando a função de vereador presidente da 

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

FECAM/RN, bem como também tratar com assessoria técnica da FECAM/RN sobre assuntos institucionais da 

Câmara Municipal.

TOTAL: 19.500,00


