
 
 
  
 

 
 

RELATÓRIO DE DIÁRIAS 
MÊS – FEVEREIRO/2021 

 
Nº 

Nome do 
beneficiário 

Cargo do 
beneficiário 

 
Nº de diárias 

Período de 
afastamento 

 
Secretaria/Fundo 

 
Motivo do afastamento 

 
Local de 
destino 

 
Valor R$ 

038 Francisco 
Rafael dos 

Santos 
Carvalho 

Motorista 02 17/02/2021 
a 

19/02/2021 

Câmara 
Municipal 

Acompanhando os 
vereadores deste poder 

legislativo em Caxias - MA, 
para visita ao delegado 

regional de polícia civil, 
tratando sobre o policiamento 
civil aos finais de semana no 
município de coelho neto -

ma. Em São luís, em 
audiência com o assessor da 
secretaria estadual de esporte 

, com objetivo de solicitar 
benefícios para o esporte da 
cidade de coelho neto – ma. 

Caxias e São 
Luís - Ma 

R$ 700,00 

037 Paulo Beto 
Benicio 

Vereador1° vice 
presidente 

2 17/02/2021 
a 

19/02/2021 

Câmara 
Municipal 

Em Caxias ,  para visita ao 
delegado regional de polícia 

civil, tratando sobre o 
policiamento civil aos finais 
de semana no município de 
coelho neto -ma. Em São 
luís, em audiência com o 

Caxias e São 
Luís - Ma 

R$ 1.300,00 



 
 
  
 

 
 

assessor da secretaria 
estadual de esporte , com 

objetivo de solicitar 
benefícios para o esporte da 
cidade de coelho neto – ma. 

036 Josyelton 
Aguiar Ribeiro 

Vereador -
1°vice secretario 

1 17/02/2021 
a 

19/02/2021 

Câmara 
Municipal 

visita ao delegado regional de 
polícia civil, tratando sobre o 
policiamento civil aos finais 
de semana no município de 

coelho neto -ma 

Caxias – ma R$ 600,00 

035 Nailson Da 
silva Penha 

Vereador 2 17/02/2021 
a 

19/02/2021 

Câmara 
Municipal 

Em Caxias,  para visita ao 
delegado regional de polícia 

civil, tratando sobre o 
policiamento civil aos finais 
de semana no município de 
coelho neto -ma. Em São 
luís, em audiência com o 

assessor da secretaria 
estadual de esporte , com 

objetivo de solicitar 
benefícios para o esporte da 
cidade de coelho neto – ma. 

Caxias e São 
Luís - Ma 

 

034 José Ribamar 
dos Santos 

Alves Junior 

Vereador 2 17/02/2021 
a 

19/02/2021 

Câmara 
Municipal 

Em Caxias ,  para visita ao 
delegado regional de polícia 

civil, tratando sobre o 
policiamento civil aos finais 
de semana no município de 

Caxias e São 
Luís - Ma 

R$ 1.300,00 



 
 
  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

coelho neto -ma. Em São 
luís, em audiência com o 

assessor da secretaria 
estadual de esporte , com 

objetivo de solicitar 
benefícios para o esporte da 
cidade de coelho neto – ma. 

033 Lidiane Aguiar 
Bastos 

Vereadora – 2° 
secretaria 

1 03/02/2021 
a 

04/02/2021 

Câmara 
Municipal 

Visita a secretaria de 
educação do estado do 

maranhão, para tratar sobre 
as informações referente a 

retomada das obras do 
instituto de educação do 

maranhão IEMA do 
município de coelho neto – 

ma , e da remoção dos 
servidores do estado que 

presta serviço no município 
de coelho neto – ma . 

São Luis - Ma R$ 700,00 


