
 
 
  
 

 
 

RELATÓRIO DE DIÁRIAS 

MÊS – JUNHO/2021 

 

 

Nº 

Nome do 

beneficiário 

Cargo do 

beneficiário 

 

Nº de diárias 

Período de 

afastamento 

 

Secretaria/Fundo 

 

Motivo do afastamento 

 

Local de 

destino 

 

Valor R$ 

059 Francisco 

Rafael dos 

Santos 

Carvalho 

Motorista 01 28/06/2021 

a 

29/06/2021 

Câmara 

Municipal 

Acompanhando os 

Vereadores na visita ao 

Superintendente da Polícia 

Civil, o Senhor Guilherme 

Campêlo da Secretária 

Estadual de Segurança 

Pública do Maranhão, para 

tratar do reforço do quadro 

efetivo de policiais. 

 

 

 

 

São Luis-MA 

 

 

 

R$ 350,00 

058 Karla Cristina 

Gomes Sousa 

Vereadora 01 28/06/2021 

a 

29/06/2021 

Câmara 

Municipal 

Visitar  ao Superintendente 

da Polícia Civil, o Senhor 

Guilherme Campêlo da 

Secretária Estadual de 

Segurança Pública do 

Maranhão, para tratar do 

reforço do quadro efetivo de 

policiais. 

 

 

 

 

São Luís-MA 

R$ 700,00 

057 Lidiane Aguiar 

Bastos 

Vereadora 

2ª secretaria 

1 28/06/2021 

a 

29/06/2021 

Câmara 

Municipal 

Visitar  ao Superintendente 

da Polícia Civil, o Senhor 

Guilherme Campêlo da 

Secretária Estadual de 

São Luis -Ma R$ 700,00 



 
 
  
 

 
 

Segurança Pública do 

Maranhão, para tratar do 

reforço do quadro efetivo de 

policiais. 

056 Nailson da 

Penha Silva 

Vereador 01 28/06/2021 

a 

29/06/2021 

Câmara 

Municipal 

Visitar  ao Superintendente 

da Polícia Civil, o Senhor 

Guilherme Campêlo da 

Secretária Estadual de 

Segurança Pública do 

Maranhão, para tratar do 

reforço do quadro efetivo de 

policiais. 

São Luis -Ma R$ 700,00 

055 Josyelton 

Aguiar Ribeiro 

Vereador – 1° 

secretário 

1 22/06/2021 

a 

22/06/2021 

Câmara 

Municipal 

Participar de uma audiência 

om a presidenta da Câmara 

de Buriti-ma, Sra. Naíres 

Marques, para tratar sobre o 

pedido de vacinas contra a 

Covid -19 para os agentes de 

correspondentes bancários e 

também para os comerciantes 

que trabalham na cidade de 

Buriti -Ma. 

Buriti -Ma R$ 600,00 

053 Francisco 

Rafael dos 

Santos 

Carvalho 

Motorista 03 02/06/2021 

a 

05/06/2021 

Câmara 

Municipal 

Acompanhando os 

vereadores  em visita a 

secretaria estadual do meio 

ambiente, para falar com o 

secretário adjunto Rafael 

São Luis - Ma R$ 1.050,00 



 
 
  
 

 
 

Marciel , com o objetivo de 

tratar de assuntos  de 

políticas públicas, que 

tenham impacto no meio 

ambiente e articular os planos 

de ações relacionados a área 

de preservação do município, 

junto a secretaria estadual de 

segurança publica, para tratar 

de diversos assuntos 

relevantes e pertinentes a 

segurança do município, 

pauta muito cobrada pela 

população, e participar de 

uma audiência com o super 

intendente do Banco 

Bradesco, o Sr.Alfredo Vieira 

Neto, para tratar das diversas 

reinvindicações de 

atendimento pela população 

da cidade de coelho neto -ma. 

052 Paulo Beto 

Gomes Benício 

Vereador-1°vice 

presidente 

03 02/06/2021 

a 

05/06/2021 

Câmara 

Municipal 

Participar de uma visita a 

secretaria estadual do meio 

ambiente, para falar com o 

secretário adjunto Rafael 

Marciel , com objetivo de 

tratar de políticas públicas  

São Luis - Ma R$ 2.100,00 



 
 
  
 

 
 

para tratar de diversos 

assuntos relevantes e 

pertinentes a segurança do 

município, palta muita 

cobrada pela população, e 

participar de uma audiência 

com o super intendente do 

Banco Bradesco, o 

Sr.Alfredo Vieira Neto, para 

tratar das diversas 

reinvindicações de 

atendimento pela população 

da cidade de coelho neto -

ma.. 

051 Reginaldo 

Janse 

Vereador 03 02/06/2021 

a 

05/06/2021 

Câmara 

Municipal 

Participar de uma visita a 

secretaria estadual do meio 

ambiente, para falar com o 

secretário adjunto Rafael 

Marciel , com objetivo de 

tratar de políticas públicas  

para tratar de diversos 

assuntos relevantes e 

pertinentes a segurança do 

município, palta muita 

cobrada pela população, e 

participar de uma audiência 

com o super intendente do 

São Luis - Ma R$ 2.100,00 



 
 
  
 

 
 

Banco Bradesco, o 

Sr.Alfredo Vieira Neto, para 

tratar das diversas 

reinvindicações de 

atendimento pela população 

da cidade de coelho neto -

ma.. 

050 José Ribamar 

dos Santos 

Alves Junior 

Vereador 03 02/06/2021 

a 

05/06/2021 

Câmara 

Municipal 

Participar de uma visita a 

secretaria estadual do meio 

ambiente, para falar com o 

secretário adjunto Rafael 

Marciel , com objetivo de 

tratar de políticas públicas  

para tratar de diversos 

assuntos relevantes e 

pertinentes a segurança do 

município, palta muita 

cobrada pela população, e 

participar de uma audiência 

com o super intendente do 

Banco Bradesco, o 

Sr.Alfredo Vieira Neto, para 

tratar das diversas 

reinvindicações de 

atendimento pela população 

da cidade de coelho neto -

ma.. 

São Luis - Ma R$ 2.100,00 



 
 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

049 Nailson da 

Penha Silva 

Vereador 01 02/06/2021 

a 

03/06/2021 

Câmara 

Municipal 

Para participar de uma 

audiência com o Deputado 

Federal Gastão Vieira, com 

objetivo de buscar melhorias 

para APAE de Coelho Neto-

ma. 

 R$ 700,00 


