
Empenho Elemento Data Fornecedor Valor

11701140028 3390140000 31/01/2017 RAIMUNDO INACIO FILHO 400,00R$            

11703240011 3390140000 24/03/2017 RAIMUNDO INACIO FILHO 400,00R$            

11704200017 3390140000 20/04/2017 RAIMUNDO INACIO FILHO 800,00R$            

11705080037 3390140000 08/05/2017 RAIMUNDO INACIO FILHO 400,00R$            

11705080072 3390140000 15/05/2017 RAIMUNDO INACIO FILHO 400,00R$            

11705260026 3390140000 29/05/2017 RAIMUNDO INACIO FILHO 400,00R$            

11705260048 3390140000 29/05/2017 RAIMUNDO INACIO FILHO 400,00R$            

11706140013 3390140000 16/06/2017 RAIMUNDO INACIO FILHO 800,00R$            

11707030045 3390140000 06/07/2017 RAIMUNDO INACIO FILHO 800,00R$            

11707180053 3390140000 18/07/2017 RAIMUNDO INACIO FILHO 400,00R$            

RAIMUNDO INACIO FILHO

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

13/01/2017 a 14/01/2017, junto com o Prefeito Batata, com destino à Coordenadoria Estadual do DNOCS, para 

tratar de assuntos afetos a perfuração de poços públicos com esta Coordenação Estadual.

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

sede da FECAM/RN para participar de Assembleia desempenhando a função de vereador da Câmara Municipal de 

Caicó/RN.

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

compareceu à sede do DNOCS e a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

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 09 de maio de 2017 desempenhando a função de vereador 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 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.

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

reunião na sede do DNOCS no dia 30 de maio de 2017, desempenhando a função de vereador da Câmara 

Municipal de Caicó/RN.

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

reunião na Assembleia Legislativa no dia 31 de maio de 2017, desempenhando a função de vereador da Câmara 

Municipal de Caicó/RN.

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.

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 06 e 07 de julho de 2017 desempenhando a função de vereador da Câmara Municipal 

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

tratar com assessoria técnica da FECAM/RN sobre assuntos institucionais da Câmara Municipal.



011708030068 3390140000 03/08/2017 RAIMUNDO INACIO FILHO 400,00R$            

011708220036 3390140000 23/08/2017 RAIMUNDO INACIO FILHO 400,00R$            

TOTAL: R$ 6.000,00

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 19 de julho de 2017 desempenhando a função de vereador 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 01 (uma) diária com destino a Natal/RN, no qual o mesmo compareceu à 

sede da FECAM/RN no dia 19 de junho de 2017 desempenhando a função de vereador da Câmara Municipal de 

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

função de vereador 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 01 (uma) diária com destino a Natal/RN, no qual o mesmo compareceu à 

sede da FECAM/RN no dia 23 de agosto 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.


