
Empenho Elemento Data Fornecedor Valor

11702020094 3390140000 07/02/2017 ROSANGELA MARIA DA SILVA 3.000,00R$         

11703240022 3390140000 28/03/2017 ROSANGELA MARIA DA SILVA 3.000,00R$         

11704060034 3390140000 12/04/2017 ROSANGELA MARIA DA SILVA 800,00R$            

11705150013 3390140000 16/05/2017 ROSANGELA MARIA DA SILVA 400,00R$            

11705240046 3390140000 25/05/2017 ROSANGELA MARIA DA SILVA 3.000,00R$         

11705290064 3390140000 01/06/2017 ROSANGELA MARIA DA SILVA 400,00R$            

11706090028 3390140000 14/06/2017 ROSANGELA MARIA DA SILVA 400,00R$            

11706300011 3390140000 05/07/2017 ROSANGELA MARIA DA SILVA 400,00R$            

11707240048 3390140000 24/07/2017 ROSANGELA MARIA DA SILVA 3.000,00R$         

011707070095 3390140000 12/07/2017 ROSANGELA MARIA DA SILVA 400,00R$            

Valor empenhado para pagamento de 05 (cinco) diárias, no qual o mesmo comparecerá a João Pessoa-PB 

desempenhando a função de Vereadora da Câmara Municipal de Caicó para participar do 7° Congresso 

Municipalista do Brasil, a ser realizado no período de 10 à 13 de agosto de 2017.

ROSANGELA MARIA DA SILVA

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 12 de junho de 2017 desempenhando a função de vereadora 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 Natal/RN, no qual a mesma compareceu à 

sede da FECAM/RN no dia 03 de julho de 2017 desempenhando a função de vereadora da Câmara Municipal de 

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

Valor empenhado para pagamento de 05 (cinco) diárias, quando do deslocamento a Maceió/AL, no período de 04 

à 07 de Fevereiro de 2017, para participar do 8º Seminário para prefeitos, presidentes e vereadores eleitos.

Valor empenhado para pagamento de 05 (cinco) diárias, quando do deslocamento a Maceió/AL, no período de 28 

à 31 de Março de 2017, para participar do 37º Congresso para Gestores, Agentes e Servidores Públicos.

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

compareceu à sede da FECAM/RN nos dias 10 e 11 de Abril de 2017 para participar de reunião de interesse da 

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

da Câmara Municipal.

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 16 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 05 (cinco) diárias, no qual a mesma comparecerá a Maceió-AL 

desempenhando a função de Vereadora da Câmara Municipal de Caicó para participar do 3° Congresso 

Municipalista do Brasil, a ser realizado no período de 25 à 29 de maio de 2017.

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 30 de maio de 2017 desempenhando a função de vereadora da Câmara Municipal de 

Caicó para participar de solenidade de posse dos Coordenadores e subcoordenadores regionais.



011707130024 3390140000 13/07/2017 ROSANGELA MARIA DA SILVA 400,00R$            

011708110012 3390140000 15/08/2017 ROSANGELA MARIA DA SILVA 400,00R$            

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

sede da FECAM/RN acompanhada com o vereador Odair Alves Diniz no dia 12 de julho de 2017 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 Natal/RN, no qual a mesma compareceu à 

sede da FECAM/RN acompanhada com o vereador Odair Alves Diniz no dia 18 de julho de 2017 para tratar com 

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

TOTAL: 15.600,00

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 16 de agosto de 2017 desempenhando a função de vereadora da Câmara Municipal de 

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


