DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS - RECURSOS DA LEI nº 13.756/2018
ATIVIDADE MEIO - Setembro/2021
COD. PROJETO

NATUREZA
FINANCEIRA

MANUTENÇÃO DA
ENTIDADE 2021

1.2.01.005.001

Despesas de
viagens

MANUTENÇÃO DA
ENTIDADE 2021

1.2.01.005.001 Diárias

PROJETO

COD NAT.
FINANC

DATA

MÊS DE
REFERÊNCIA

2.1.02.14.04

08/09/2021

Setembro

FRANCISCO BRAZ DA CRUZ FILHO

Referente pagamento de despesas de viagem para o Sr. Francisco Braz da Cruz Filho, período de 08 a 22 de setembro, quando estará trabalhando na sede da CBDE, em Brasília, em substituição ao presidente e ao 1º vice-presidente, enquanto esses estarão representando a entidade no evento da ISF, a Gymnasiade U 15, na
Sérvia.

2.1.01.01.15

09/09/2021

Setembro

RANIEL DE JESUS PEREIRA

Referente pagamento de Diárias para o colaborador Raniel de Jesus Pereira, para permanência na cidade de Salvador de 08 a 18/09/2021, para trabalho na CBDE.

R$

1.650,00

Sub Total Atividade Meio Setembro/2021

R$

4.500,00

FAVORECIDO

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

VALOR
R$

4.500,00

ATIVIDADE FIM - Setembro/2021
PROJETO

COD. PROJETO

NATUREZA
FINANCEIRA

COD NAT.
FINANC

DATA

MÊS DE
REFERÊNCIA

FAVORECIDO

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

VALOR

Gymnasiade
U15/2021

4.6.01.026

Despesas de
viagens

2.1.02.14.04

03/09/2021

Setembro

RAFAELA DA LUZ SANTOS

Solicitação de pagamento de despesas de viagens visando a participação no ISF U15 World Schools Sport Games 2021, no período de 09 a 20/09/2021/Belgrado/SÉRVIA, com as delegações brasileiras feminina e masculina de wrestling; e, e feminina de futebol. O ISF U15 será composto por diversos países, e através da
competição será apurado o campeão Mundial das modalidades executadas na competição. O projeto atende ao PE da CBDE, quanto aos objetivos: garantir experiências e intercâmbios culturais aos participantes nos eventos organizados pela CBDE e melhorar os resultados esportivos nas principais competições
internacionais. Para a viagem internacional, será necessário que todos os participantes atendam ao protocolo COVID-19, com testagem com menos de 48 horas antes do voo internacional. Para tanto, e visando cumprir o protocolo e etapa de treinos, a delegação de futebol feminino irá para São Paulo, no período de 05 a
08/09/2021, para a qual se requer as despesas de viagens nacionais.

Gymnasiade
U15/2021

4.6.01.026

Despesas de
viagens

2.1.02.14.04

03/09/2021

Setembro

ANDERSON ALVES DE SOUZA

Referente pagamento de despesas de viagens visando a participação no ISF U15 World Schools Sport Games 2021, no período de 09 a 20/09/2021/Belgrado/SÉRVIA, com as delegações brasileiras feminina e masculina de wrestling; e, e feminina de futebol. O ISF U15 será composto por diversos países, e através da
competição será apurado o campeão Mundial das modalidades executadas na competição. O projeto atende ao PE da CBDE, quanto aos objetivos: garantir experiências e intercâmbios culturais aos participantes nos eventos organizados pela CBDE e melhorar os resultados esportivos nas principais competições
internacionais. Para a viagem internacional, será necessário que todos os participantes atendam ao protocolo COVID-19, com testagem com menos de 48 horas antes do voo internacional. Para tanto, e visando cumprir o protocolo e etapa de treinos, a delegação de futebol feminino irá para São Paulo, no período de 05 a
08/09/2021, para a qual se requer as despesas de viagens nacionais.

R$

400,00

Gymnasiade
U15/2021

4.6.01.026

Despesas de
viagens

2.1.02.14.04

03/09/2021

Setembro

ANTÔNIO HORA FILHO

Referente pagamento de despesas de viagem visando a participação no ISF U15 World Schools Sport Games 2021, no período de 09 a 20/09/2021/Belgrado/SÉRVIA, com as delegações brasileiras feminina e masculina de wrestling; e, feminina de futebol. O ISF U15 será composto por diversos países, e através da
competição será apurado o campeão Mundial das modalidades executadas na competição. O projeto atende ao PE da CBDE, quanto aos objetivos: garantir experiências e intercâmbios culturais aos participantes nos eventos organizados pela CBDE e melhorar os resultados esportivos nas principais competições
internacionais. Para a viagem internacional, será necessário que todos os participantes atendam ao protocolo COVID-19, com testagem com menos de 48 horas antes do voo internacional. Para tanto, e visando cumprir o protocolo e agenda estratégicas, os membros da presidência, diretoria e demais participantes irão
para São Paulo, no dia 08/09/2021, com previsão de embarque internacional no dia 09/09/2021, e retorno à cidade de origem em 21/09/2021.

R$

9.405,58

Gymnasiade
U15/2021

4.6.01.026

Despesas de
viagens

2.1.02.14.04

03/09/2021

Setembro

MARCUS VINICIUS CICARINI

Referente pagamento de despesas de viagem visando a participação no ISF U15 World Schools Sport Games 2021, no período de 09 a 20/09/2021/Belgrado/SÉRVIA, com as delegações brasileiras feminina e masculina de wrestling; e, e feminina de futebol. O ISF U15 será composto por diversos países, e através da
competição será apurado o campeão Mundial das modalidades executadas na competição. O projeto atende ao PE da CBDE, quanto aos objetivos: garantir experiências e intercâmbios culturais aos participantes nos eventos organizados pela CBDE e melhorar os resultados esportivos nas principais competições
internacionais. Para a viagem internacional, será necessário que todos os participantes atendam ao protocolo COVID-19, com testagem com menos de 48 horas antes do voo internacional. Para tanto, e visando cumprir o protocolo e agenda estratégica, os membros da presidência, diretoria e demais participantes irão para
São Paulo, com previsão de embarque internacional no dia 08/09/2021, e retorno à cidade de origem em 21/09/2021.

R$

9.060,23

Gymnasiade
U15/2021

4.6.01.026

Despesas de
viagens

2.1.02.14.04

03/09/2021

Setembro

AIRTON LIMA SANTOS

Referente pagamento de despesas de viagem visando a participação no ISF U15 World Schools Sport Games 2021, no período de 09 a 20/09/2021/Belgrado/SÉRVIA, com as delegações brasileiras feminina e masculina de wrestling; e, e feminina de futebol. O ISF U15 será composto por diversos países, e através da
competição será apurado o campeão Mundial das modalidades executadas na competição. O projeto atende ao PE da CBDE, quanto aos objetivos: garantir experiências e intercâmbios culturais aos participantes nos eventos organizados pela CBDE e melhorar os resultados esportivos nas principais competições
internacionais. Para a viagem internacional, será necessário que todos os participantes atendam ao protocolo COVID-19, com testagem com menos de 48 horas antes do voo internacional. Para tanto, e visando cumprir o protocolo e agenda estratégica, os membros da presidência, diretoria e demais participantes irão para
São Paulo, com previsão de embarque internacional no dia 08/09/2021, e retorno à cidade de origem em 21/09/2021.

R$

9.060,28

Gymnasiade
U15/2021

4.6.01.026

Despesas de
viagens

2.1.02.14.04

03/09/2021

Setembro

ALEXANDRA DA SILVA ALVES

Referente pagamento de despesas de viagem visando a participação no ISF U15 World Schools Sport Games 2021, no período de 09 a 20/09/2021/Belgrado/SÉRVIA, com as delegações brasileiras feminina e masculina de wrestling; e, e feminina de futebol. O ISF U15 será composto por diversos países, e através da
competição será apurado o campeão Mundial das modalidades executadas na competição. O projeto atende ao PE da CBDE, quanto aos objetivos: garantir experiências e intercâmbios culturais aos participantes nos eventos organizados pela CBDE e melhorar os resultados esportivos nas principais competições
internacionais. Para a viagem internacional, será necessário que todos os participantes atendam ao protocolo COVID-19, com testagem com menos de 48 horas antes do voo internacional. Para tanto, e visando cumprir o protocolo e agenda estratégica, os membros da presidência, diretoria e demais participantes irão para
São Paulo, com previsão de embarque internacional no dia 08/09/2021, e retorno à cidade de origem em 21/09/2021.

R$

9.060,28

Gymnasiade
U15/2021

4.6.01.026

Despesas de
viagens

2.1.02.14.04

03/09/2021

Setembro

LEANDRO DA SILVA SANTOS

Referente complemento da Sol. 147, da AP 1646.2021, para solicitação de pagamento de despesas de viagem visando a participação no ISF U15 World Schools Sport Games 2021, no período de 09 a 20/09/2021/Belgrado/SÉRVIA, com as delegações brasileiras feminina e masculina de wrestling; e feminina de futebol. O ISF
U15 será composto por diversos países, e através da competição será apurado o campeão Mundial das modalidades executadas na competição. O projeto atende ao PE da CBDE, quanto aos objetivos: garantir experiências e intercâmbios culturais aos participantes nos eventos organizados pela CBDE e melhorar os
resultados esportivos nas principais competições internacionais. Para a viagem internacional, será necessário que todos os participantes atendam ao protocolo COVID-19, com testagem com menos de 48 horas antes do voo internacional. Para tanto, e visando cumprir o protocolo e agenda estratégica, os membros da
presidência, diretoria e demais participantes irão para São Paulo, com previsão de embarque internacional no dia 08/09/2021, e retorno à cidade de origem em 21/09/2021.

R$

8.413,12

Gymnasiade
U15/2021

4.6.01.026

Despesas de
viagens

2.1.02.14.04

03/09/2021

Setembro

MARCELO FERREIRA MIRANDA

Complemento da Sol. 149, da AP 1562.2021, para solicitação de pagamento de despesas de viagem visando a participação no ISF U15 World Schools Sport Games 2021, no período de 09 a 20/09/2021/Belgrado/SÉRVIA, com as delegações brasileiras feminina e masculina de wrestling; e, e feminina de futebol. O ISF U15
será composto por diversos países, e através da competição será apurado o campeão Mundial das modalidades executadas na competição. O projeto atende ao PE da CBDE, quanto aos objetivos: garantir experiências e intercâmbios culturais aos participantes nos eventos organizados pela CBDE e melhorar os resultados
esportivos nas principais competições internacionais. Para a viagem internacional, será necessário que todos os participantes atendam ao protocolo COVID-19, com testagem com menos de 48 horas antes do voo internacional. Para tanto, e visando cumprir o protocolo e agenda estratégica, os membros da presidência,
diretoria e demais participantes irão para São Paulo, com previsão de embarque internacional no dia 08/09/2021, e retorno à cidade de origem em 21/09/2021.

R$

8.413,12

Gymnasiade
U15/2021

4.6.01.026

Despesas de
viagens

2.1.02.14.04

03/09/2021

Setembro

ANDERSON ALVES DE SOUZA

Referente pagamento de despesas de viagens visando a participação no ISF U15 World Schools Sport Games 2021, no período de 09 a 20/09/2021/Belgrado/SÉRVIA, com as delegações brasileiras feminina e masculina de wrestling; e, e feminina de futebol. O ISF U15 será composto por diversos países, e através da
competição será apurado o campeão Mundial das modalidades executadas na competição. O projeto atende ao PE da CBDE, quanto aos objetivos: garantir experiências e intercâmbios culturais aos participantes nos eventos organizados pela CBDE e melhorar os resultados esportivos nas principais competições
internacionais. Para a viagem internacional, será necessário que todos os participantes atendam ao protocolo COVID-19, com testagem com menos de 48 horas antes do voo internacional. Para tanto, e visando cumprir o protocolo e etapa de treinos, a delegação de futebol feminino irá para São Paulo, no período de 05 a
08/09/2021, para a qual se requer as despesas de viagens nacionais.

R$

8.413,12

Gymnasiade
U15/2021

4.6.01.026

Despesas de
viagens

2.1.02.14.04

03/09/2021

Setembro

PEDRO GAMA FILHO

Referente pagamento de despesas de viagens visando a participação no ISF U15 World Schools Sport Games 2021, no período de 09 a 20/09/2021/Belgrado/SÉRVIA, com as delegações brasileiras feminina e masculina de wrestling; e, e feminina de futebol. O ISF U15 será composto por diversos países, e através da
competição será apurado o campeão Mundial das modalidades executadas na competição. O projeto atende ao PE da CBDE, quanto aos objetivos: garantir experiências e intercâmbios culturais aos participantes nos eventos organizados pela CBDE e melhorar os resultados esportivos nas principais competições
internacionais. Para a viagem internacional, será necessário que todos os participantes atendam ao protocolo COVID-19, com testagem com menos de 48 horas antes do voo internacional. Para tanto, e visando cumprir o protocolo e etapa de treinos, a delegação de futebol feminino irá para São Paulo, no período de 05 a
08/09/2021, para a qual se requer as despesas de viagens nacionais.

R$

8.413,12

Gymnasiade
U15/2021

4.6.01.026

Despesas de
viagens

2.1.02.14.04

03/09/2021

Setembro

David Junior da Silva

Solicitação de despesas de viagens visando a participação no ISF U15 World Schools Sport Games 2021, no período de 09 a 20/09/2021/Belgrado/SÉRVIA, com as delegações brasileiras feminina e masculina de wrestling; e, e feminina de futebol. O ISF U15 será composto por diversos países, e através da competição será
apurado o campeão Mundial das modalidades executadas na competição. O projeto atende ao PE da CBDE, quanto aos objetivos: garantir experiências e intercâmbios culturais aos participantes nos eventos organizados pela CBDE e melhorar os resultados esportivos nas principais competições internacionais. Para a
viagem internacional, será necessário que todos os participantes atendam ao protocolo COVID-19, com testagem com menos de 48 horas antes do voo internacional. Para tanto, e visando cumprir o protocolo e etapa de treinos, a delegação de futebol feminino irá para São Paulo, no período de 01 a 09/09/2021, para a
qual se requer as despesas de viagens nacionais.

R$

8.413,12

Gymnasiade
U15/2021

4.6.01.026

Despesas de
viagens

2.1.02.14.04

03/09/2021

Setembro

DHIEISI EBERT BOLSONELLO

Referente despesas de viagem visando a participação no ISF U15 World Schools Sport Games 2021, no período de 09 a 20/09/2021/Belgrado/SÉRVIA, com as delegações brasileiras feminina e masculina de wrestling; e feminina de futebol. O ISF U15 será composto por diversos países, e através da competição será apurado
o campeão Mundial das modalidades executadas na competição. O projeto atende ao PE da CBDE, quanto aos objetivos: garantir experiências e intercâmbios culturais aos participantes nos eventos organizados pela CBDE e melhorar os resultados esportivos nas principais competições internacionais. Para a viagem
internacional, será necessário que todos os participantes atendam ao protocolo COVID-19, com testagem com menos de 48 horas antes do voo internacional. Para tanto, e visando cumprir o protocolo, o acompanhamento dos treinos e a agenda estratégicas, a representante da Comissão de Atletas da CBDE, irá para São
Paulo, no período de 31/08/2021 a 08/09/2021, para a qual se requer as diárias/passagens nacionais. O embarque internacional acontece no dia 09/09/2021, e retorno à cidade de origem em 21/09/2021.

R$

9.510,48

Gymnasiade
U15/2021

4.6.01.026

Despesas de
viagens

2.1.02.14.04

03/09/2021

Setembro

SIMONE SIMON

Referente pagamento de despesas de viagens, visando a participação no ISF U15 World Schools Sport Games 2021, no período de 09 a 20/09/2021/Belgrado/SÉRVIA, com as delegações brasileiras feminina e masculina de wrestling; e, e feminina de futebol. O ISF U15 será composto por diversos países, e através da
competição será apurado o campeão Mundial das modalidades executadas na competição. O projeto atende ao PE da CBDE, quanto aos objetivos: garantir experiências e intercâmbios culturais aos participantes nos eventos organizados pela CBDE e melhorar os resultados esportivos nas principais competições
internacionais. Para a viagem internacional, será necessário que todos os participantes atendam ao protocolo COVID-19, com testagem com menos de 48 horas antes do voo internacional. Para tanto, e visando cumprir o protocolo, o pessoal da operação e demais participantes irão para São Paulo, no dia 08/09/2021, com
previsão de embarque internacional no dia 09/09/2021, e retorno à cidade de origem em 21/09/2021.

R$

9.060,28

Gymnasiade
U15/2021

4.6.01.026

Despesas de
viagens

2.1.02.14.04

03/09/2021

Setembro

WALTER LUIZ THIESSEN

Referente pagamento de despesas de viagem visando a participação no ISF U15 World Schools Sport Games 2021, no período de 09 a 20/09/2021/Belgrado/SÉRVIA, com as delegações brasileiras feminina e masculina de wrestling; e, e feminina de futebol. O ISF U15 será composto por diversos países, e através da
competição será apurado o campeão Mundial das modalidades executadas na competição. O projeto atende ao PE da CBDE, quanto aos objetivos: garantir experiências e intercâmbios culturais aos participantes nos eventos organizados pela CBDE e melhorar os resultados esportivos nas principais competições
internacionais. Para a viagem internacional, será necessário que todos os participantes atendam ao protocolo COVID-19, com testagem com menos de 48 horas antes do voo internacional. Para tanto, e visando cumprir o protocolo e agenda estratégica, os membros da presidência, diretoria e demais participantes irão para
São Paulo, com previsão de embarque internacional no dia 08/09/2021, e retorno à cidade de origem em 21/09/2021.

R$

9.060,28

Gymnasiade
U15/2021

4.6.01.026

Despesas de
viagens

2.1.02.14.04

03/09/2021

Setembro

RAFAELA DA LUZ SANTOS

Referente pagamento de despesas de viagem visando a participação no ISF U15 World Schools Sport Games 2021, no período de 09 a 20/09/2021/Belgrado/SÉRVIA, com as delegações brasileiras feminina e masculina de wrestling; e, e feminina de futebol. O ISF U15 será composto por diversos países, e através da
competição será apurado o campeão Mundial das modalidades executadas na competição. O projeto atende ao PE da CBDE, quanto aos objetivos: garantir experiências e intercâmbios culturais aos participantes nos eventos organizados pela CBDE e melhorar os resultados esportivos nas principais competições
internacionais. Para a viagem internacional, será necessário que todos os participantes atendam ao protocolo COVID-19, com testagem com menos de 48 horas antes do voo internacional. Para tanto, e visando cumprir o protocolo e agenda estratégica, os membros da presidência, diretoria e demais participantes irão para
São Paulo, no dia 08/09/2021, com previsão de embarque internacional no dia 09/09/2021, e retorno à cidade de origem em 21/09/2021.

R$

8.413,12

Gymnasiade
U15/2021

4.6.01.026

Despesas de
viagens

2.1.02.14.04

03/09/2021

Setembro

ROBSON LOPES AGUIAR

Solicitação de pagamento de despesas de viagem visando a participação no ISF U15 World Schools Sport Games 2021, no período de 09 a 20/09/2021/Belgrado/SÉRVIA, com as delegações brasileiras feminina e masculina de wrestling; e, feminina de futebol. O ISF U15 será composto por diversos países, e através da
competição será apurado o campeão Mundial das modalidades executadas na competição. O projeto atende ao PE da CBDE, quanto aos objetivos: garantir experiências e intercâmbios culturais aos participantes nos eventos organizados pela CBDE e melhorar os resultados esportivos nas principais competições
internacionais. Para a viagem internacional, será necessário que todos os participantes atendam ao protocolo COVID-19, com testagem com menos de 48 horas antes do voo internacional. Para tanto, e visando cumprir o protocolo e agenda estratégicas, os membros da presidência, diretoria e demais participantes irão
para São Paulo, no dia 08/09/2021, com previsão de embarque internacional no dia 09/09/2021, e retorno à cidade de origem em 21/09/2021.

R$

10.242,05

R$

400,00

Gymnasiade
U15/2021

4.6.01.026

Despesas de
viagens

2.1.02.14.04

03/09/2021

Setembro

IGOR BORGES SILVA

Referente pagamento de despesas de viagem visando a participação no ISF U15 World Schools Sport Games 2021, no período de 09 a 20/09/2021/Belgrado/SÉRVIA, com as delegações brasileiras feminina e masculina de wrestling; e, e feminina de futebol. O ISF U15 será composto por diversos países, e através da
competição será apurado o campeão Mundial das modalidades executadas na competição. O projeto atende ao PE da CBDE, quanto aos objetivos: garantir experiências e intercâmbios culturais aos participantes nos eventos organizados pela CBDE e melhorar os resultados esportivos nas principais competições
internacionais.

R$

8.413,12

Gymnasiade
U15/2021

4.6.01.026

Despesas de
viagens

2.1.02.14.04

03/09/2021

Setembro

JONATA DE SOUZA GOUVEIA

Referente pagamento de despesas de viagem visando a participação no ISF U15 World Schools Sport Games 2021, no período de 09 a 20/09/2021/Belgrado/SÉRVIA, com as delegações brasileiras feminina e masculina de wrestling; e, e feminina de futebol. O ISF U15 será composto por diversos países, e através da
competição será apurado o campeão Mundial das modalidades executadas na competição. O projeto atende ao PE da CBDE, quanto aos objetivos: garantir experiências e intercâmbios culturais aos participantes nos eventos organizados pela CBDE e melhorar os resultados esportivos nas principais competições
internacionais.

R$

8.413,12

Gymnasiade
U15/2021

4.6.01.026

Despesas de
viagens

2.1.02.14.04

03/09/2021

Setembro

MILTON DANTAS DE FARIAS JUNIOR

Referente pagamento de despesas de viagem visando a participação no ISF U15 World Schools Sport Games 2021, no período de 09 a 20/09/2021/Belgrado/SÉRVIA, com as delegações brasileiras feminina e masculina de wrestling; e, e feminina de futebol. O ISF U15 será composto por diversos países, e através da
competição será apurado o campeão Mundial das modalidades executadas na competição. O projeto atende ao PE da CBDE, quanto aos objetivos: garantir experiências e intercâmbios culturais aos participantes nos eventos organizados pela CBDE e melhorar os resultados esportivos nas principais competições
internacionais. Para a viagem internacional, será necessário que todos os participantes atendam ao protocolo COVID-19, com testagem com menos de 48 horas antes do voo internacional. Para tanto, e visando cumprir o protocolo e agenda estratégica, os membros da presidência, diretoria e demais participantes irão para
São Paulo, com previsão de embarque internacional no dia 08/09/2021, e retorno à cidade de origem em 21/09/2021.

R$

9.060,28

Gymnasiade
U15/2021

4.6.01.026

Despesas de
viagens

2.1.02.14.04

03/09/2021

Setembro

Rodrigo Roque Coelho

Solicitação de despesa de viagens visando a participação no ISF U15 World Schools Sport Games 2021, no período de 09 a 20/09/2021/Belgrado/SÉRVIA, com as delegações brasileiras feminina e masculina de wrestling; e, e feminina de futebol. O ISF U15 será composto por diversos países, e através da competição será
apurado o campeão Mundial das modalidades executadas na competição. O projeto atende ao PE da CBDE, quanto aos objetivos: garantir experiências e intercâmbios culturais aos participantes nos eventos organizados pela CBDE e melhorar os resultados esportivos nas principais competições internacionais. Para a
viagem internacional, será necessário que todos os participantes atendam ao protocolo COVID-19, com testagem com menos de 48 horas antes do voo internacional. Para tanto, e visando cumprir o protocolo e agenda estratégicas, prevendo a necessidade de atenção exclusiva do membro da delegação em questão, que
ficará em hotel na cidade de São Paulo, no período de 01 a 09/09/2021, se requer as despesas de viagen

R$

8.413,12

Gymnasiade
U15/2021

4.6.01.026

Despesas de
viagens

2.1.02.14.04

08/09/2021

Setembro

PATRICIA MARIA ALMEIDA PEIXOTO

Referente pagamento de despesas de viagem para Patricia Peixoto, visando o apoio ao grupo que irá viajar para a participação no ISF U15 World Schools Sport Games 2021, no período de 08 a 20/09/2021 - Belgrado/SÉRVIA, com as delegações brasileiras feminina e masculina de wrestling; e, feminina de futebol. O ISF U15
será composto por diversos países, e através da competição será apurado o campeão Mundial das modalidades executadas na competição. O projeto atende ao PE da CBDE, quanto aos objetivos: garantir experiências e intercâmbios culturais aos participantes nos eventos organizados pela CBDE e melhorar os resultados
esportivos nas principais competições internacionais.

R$

300,00

Gymnasiade
U15/2021

4.6.01.026

Despesas de
viagens

2.1.02.14.04

13/09/2021

Setembro

PATRICIA MARIA ALMEIDA PEIXOTO

Referente complemento da Sol. 154.2021 para despesas de viagem a Patricia Peixoto, que esteve em São Paulo para acomapanhamento da atleta da delgação de futebol feminino Icyla Queiroz que só conseguiu embarcar para Belgrado no dia 11/09/2021para participação no ISF U15 World Schools Sport Games 2021.
Todos os demais participantes embarcaram no dia 09/09/21 e ficaram até o dia 20/09/2021 em Belgrado/SÉRVIA. Essa competição contará com as delegações brasileiras feminina e masculina de wrestling; e, feminina de futebol. O ISF U15 será composto por diversos países, e através da competição será apurado o
campeão Mundial das modalidades executadas na competição. O projeto atende ao PE da CBDE, quanto aos objetivos: garantir experiências e intercâmbios culturais aos participantes nos eventos organizados pela CBDE e melhorar os resultados esportivos nas principais competições internacionais.

R$

150,00

JEBS LEI 2021

4.6.01.018

Despesas de
viagens

2.1.02.14.04

17/09/2021

Setembro

Manoel Alves dos Santos

Referente pagamento despesas de viagem do prestador de serviço que estará no Rio de Janeiro de 13/09 a 01/10/2021, para planejamento da realização dos Jogos Escolares Brasileiros (JEB's/2021), que tem previsão de início no final de outubro/21. Este prestador de serviço receberá estas despesas devido a sua estadia
nos finais de semana que compreenderá os seguintes dias: 18,19, 25 e 26/09/2021.

R$

200,00

JEBS LEI 2021

4.6.01.018

Despesas de
viagens

2.1.02.14.04

17/09/2021

Setembro

PATRICIA MARIA ALMEIDA PEIXOTO

Referente pagamento despesas de viagem do prestador de serviço que estará no Rio de Janeiro de 13/09 a 01/10/2021, para planejamento da realização dos Jogos Escolares Brasileiros (JEB's/2021), que tem previsão de início no final de outubro/21. Este prestador de serviço receberá estas despesas devido a sua estadia
nos finais de semana que compreenderá os seguintes dias: 18,19, 25 e 26/09/2021.

R$

200,00

JEBS LEI 2021

4.6.01.018

Despesas de
viagens

2.1.02.14.04

17/09/2021

Setembro

KARLA CRISTINA GONCALVES DINIZ

Referente pagamento despesas de viagem do prestador de serviço que estará no Rio de Janeiro de 13/09 a 01/10/2021, para planejamento da realização dos Jogos Escolares Brasileiros (JEB's/2021), que tem previsão de início no final de outubro/21. Este prestador de serviço receberá estas despesas devido a sua estadia
nos finais de semana que compreenderá os seguintes dias: 18,19, 25 e 26/09/2021.

R$

200,00

JEBS LEI 2021

4.6.01.018

Despesas de
viagens

2.1.02.14.04

17/09/2021

Setembro

RICARDO CAMPOS SILVA NASCIMENTO

Referente pagamento despesas de viagem do prestador de serviço que estará no Rio de Janeiro de 13/09 a 01/10/2021, para planejamento da realização dos Jogos Escolares Brasileiros (JEB's/2021), que tem previsão de início no final de outubro/21. Este prestador de serviço receberá estas despesas devido a sua estadia
nos finais de semana que compreenderá os seguintes dias: 18,19, 25 e 26/09/2021.

R$

200,00

JEBS LEI 2021

4.6.01.018

Despesas de
viagens

2.1.02.14.04

23/09/2021

Setembro

ANTÔNIO HORA FILHO

REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA O Sr. ANTÔNIO HORA FILHO, DE 28 A 30 DE SETEMBRO, PERÍODO EM QUE ESTARÁ NO RIO DE JANEIRO CUMPRINDO AGENDA DE COMPROMISSOS E REUNIÕES E TAMBÉM TRABALHANDO JUNTO A EQUIPE DE JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS - JEBS, PARA
EXECUÇÃO DO EVENTO, QUE ACONTECERÁ DE 29 DE OUTUBRO A 5 DE NOVEMBRO NA MESMA CIDADE

R$

900,00

JEBS LEI 2021

4.6.01.018

Despesas de
viagens

2.1.02.14.04

23/09/2021

Setembro

MARCUS VINICIUS CICARINI

Referente pagamento despesas de viagens para o prestador de serviço Sr. Marcus Cicarini, para cobertura dos eventos estaduais para o JEB's/2021. Justifica-se a presente solicitação de viagem fora do prazo estabelecido na POL. 05 Política de Viagens_V.04, tendo em vista a confirmação da agenda da atividade objeto da
viagem, ter se dado somente no dia 13/08/2021. Sendo imprescindível a execução da atividade para o alcance dos objetivos da atual fase de desenvolvimento do JEBs.

R$

600,00

Gymnasiade
U15/2021

4.6.01.026

Despesas de
viagens

2.1.02.14.04

23/09/2021

Setembro

MARCELO FERREIRA MIRANDA

Complemento da Sol. 149, da AP 1562.2021, para solicitação de pagamento de despesas de viagem visando a participação no ISF U15 World Schools Sport Games 2021, no período de 09 a 20/09/2021/Belgrado/SÉRVIA, com as delegações brasileiras feminina e masculina de wrestling; e, e feminina de futebol. O ISF U15
será composto por diversos países, e através da competição será apurado o campeão Mundial das modalidades executadas na competição. O projeto atende ao PE da CBDE, quanto aos objetivos: garantir experiências e intercâmbios culturais aos participantes nos eventos organizados pela CBDE e melhorar os resultados
esportivos nas principais competições internacionais. Para a viagem internacional, será necessário que todos os participantes atendam ao protocolo COVID-19, com testagem com menos de 48 horas antes do voo internacional. Para tanto, e visando cumprir o protocolo e agenda estratégica, os membros da presidência,
diretoria e demais participantes irão para São Paulo, com previsão de embarque internacional no dia 08/09/2021, e retorno à cidade de origem em 21/09/2021.

R$

667,96

Gymnasiade
U15/2021

4.6.01.026

Despesas de
viagens

2.1.02.14.04

23/09/2021

Setembro

JONATA DE SOUZA GOUVEIA

Complemento da Sol. 146, da AP 1563.2021, para solicitação de pagamento de despesas de viagem visando a participação no ISF U15 World Schools Sport Games 2021, no período de 09 a 20/09/2021/Belgrado/SÉRVIA, com as delegações brasileiras feminina e masculina de wrestling; e, e feminina de futebol. O ISF U15
será composto por diversos países, e através da competição será apurado o campeão Mundial das modalidades executadas na competição. O projeto atende ao PE da CBDE, quanto aos objetivos: garantir experiências e intercâmbios culturais aos participantes nos eventos organizados pela CBDE e melhorar os resultados
esportivos nas principais competições internacionais. Para a viagem internacional, será necessário que todos os participantes atendam ao protocolo COVID-19, com testagem com menos de 48 horas antes do voo internacional. Para tanto, e visando cumprir o protocolo e agenda estratégica, os membros da presidência,
diretoria e demais participantes irão para São Paulo, com previsão de embarque internacional no dia 08/09/2021, e retorno à cidade de origem em 21/09/2021.

R$

667,96

Gymnasiade
U15/2021

4.6.01.026

Despesas de
viagens

2.1.02.14.04

23/09/2021

Setembro

IGOR BORGES SILVA

Complemento da Sol. 145, da AP 1561.2021, para solicitação de pagamento de despesas de viagem visando a participação no ISF U15 World Schools Sport Games 2021, no período de 09 a 20/09/2021/Belgrado/SÉRVIA, com as delegações brasileiras feminina e masculina de wrestling; e, e feminina de futebol. O ISF U15
será composto por diversos países, e através da competição será apurado o campeão Mundial das modalidades executadas na competição. O projeto atende ao PE da CBDE, quanto aos objetivos: garantir experiências e intercâmbios culturais aos participantes nos eventos organizados pela CBDE e melhorar os resultados
esportivos nas principais competições internacionais. Para a viagem internacional, será necessário que todos os participantes atendam ao protocolo COVID-19, com testagem com menos de 48 horas antes do voo internacional. Para tanto, e visando cumprir o protocolo e agenda estratégica, os membros da presidência,
diretoria e demais participantes irão para São Paulo, com previsão de embarque internacional no dia 08/09/2021, e retorno à cidade de origem em 21/09/2021.

R$

667,96

Gymnasiade
U15/2021

4.6.01.026

Despesas de
viagens

2.1.02.14.04

23/09/2021

Setembro

LEANDRO DA SILVA SANTOS

Referente complemento da Sol. 147, da AP 1646.2021, para solicitação de pagamento de despesas de viagem visando a participação no ISF U15 World Schools Sport Games 2021, no período de 09 a 20/09/2021/Belgrado/SÉRVIA, com as delegações brasileiras feminina e masculina de wrestling; e feminina de futebol. O ISF
U15 será composto por diversos países, e através da competição será apurado o campeão Mundial das modalidades executadas na competição. O projeto atende ao PE da CBDE, quanto aos objetivos: garantir experiências e intercâmbios culturais aos participantes nos eventos organizados pela CBDE e melhorar os
resultados esportivos nas principais competições internacionais. Para a viagem internacional, será necessário que todos os participantes atendam ao protocolo COVID-19, com testagem com menos de 48 horas antes do voo internacional. Para tanto, e visando cumprir o protocolo e agenda estratégica, os membros da
presidência, diretoria e demais participantes irão para São Paulo, com previsão de embarque internacional no dia 08/09/2021, e retorno à cidade de origem em 21/09/2021.

R$

667,96

JEBS LEI 2021

4.6.01.018

Despesas de
viagens

2.1.02.14.04

24/09/2021

Setembro

ROBSON LOPES AGUIAR

Referente pagamento de despesas de viagens para o Rr. Robson Lope Aguiar, 26 a 30 de SETEMBRO, PERIODO QUE ESTARÁ NO RIO DE JANEIRO CUMPRINDO AGENDA DE COMPROMISSOS DE REUNIÕES E TAMBÉM TRABALHANDO JUNTO A EQUIPE DOS JOGOS ESCOLARES - JEBS, PARA A EXECUÇÃO DO EVENTO, QUE
ACONTECERÁ DE 29 DE OUTUBRO A 5 DE NOVEMBRO NA MESMA CIDADE.

R$

1.500,00

Gymnasiade
U15/2021

4.6.01.026

Diárias

2.1.01.01.15

03/09/2021

Setembro

LUIZ CARLOS DELPHINO DE AZEVEDO
JUNIOR

REFERENTE A DIARIAS visando a participação no ISF U15 World Schools Sport Games 2021, no período de 08 a 20/09/2021/Belgrado/SÉRVIA, com as delegações brasileiras feminina e masculina de wrestling; e, feminina de futebol. O ISF U15 será composto por diversos países, e através da competição será apurado o
campeão Mundial das modalidades executadas na competição. O projeto atende ao PE da CBDE, quanto aos objetivos: garantir experiências e intercâmbios culturais aos participantes nos eventos organizados pela CBDE e melhorar os resultados esportivos nas principais competições internacionais. Para a viagem
internacional, será necessário que todos os participantes atendam ao protocolo COVID-19, com testagem com menos de 48 horas antes do voo internacional. Para tanto, e visando cumprir o protocolo e agenda estratégicas, os membros da presidência, diretoria e demais participantes irão para São Paulo, no dia
08/09/2021, com previsão de embarque internacional no dia 09/09/2021, e retorno à cidade de origem em 17/09/2021.

R$

7.315,75

Gymnasiade
U15/2021

4.6.01.026

Diárias

2.1.01.01.15

03/09/2021

Setembro

KALARAN HORA NUNES

REFERENTE A DIARIAS visando a participação no ISF U15 World Schools Sport Games 2021, no período de 09 a 20/09/2021/Belgrado/SÉRVIA, com as delegações brasileiras feminina e masculina de wrestling; e, feminina de futebol. O ISF U15 será composto por diversos países, e através da competição será apurado o
campeão Mundial das modalidades executadas na competição. O projeto atende ao PE da CBDE, quanto aos objetivos: garantir experiências e intercâmbios culturais aos participantes nos eventos organizados pela CBDE e melhorar os resultados esportivos nas principais competições internacionais. Para a viagem
internacional, será necessário que todos os participantes atendam ao protocolo COVID-19, com testagem com menos de 48 horas antes do voo internacional. Para tanto, e visando cumprir o protocolo e agenda estratégicas, os membros da presidência, diretoria e demais participantes irão para São Paulo, no dia
08/09/2021, com previsão de embarque internacional no dia 08/09/2021, e retorno à cidade de origem em 21/09/2021.

R$

5.908,88

Gymnasiade
U15/2021

4.6.01.026

Diárias

2.1.01.01.15

03/09/2021

Setembro

ANNE AUGUSTA AFFIUNE PEIXOTO

REFERENTE A DIARIAS visando a participação no ISF U15 World Schools Sport Games 2021, no período de 09 a 20/09/2021/Belgrado/SÉRVIA, com as delegações brasileiras feminina e masculina de wrestling; e, feminina de futebol. O ISF U15 será composto por diversos países, e através da competição será apurado o
campeão Mundial das modalidades executadas na competição. O projeto atende ao PE da CBDE, quanto aos objetivos: garantir experiências e intercâmbios culturais aos participantes nos eventos organizados pela CBDE e melhorar os resultados esportivos nas principais competições internacionais. Para a viagem
internacional, será necessário que todos os participantes atendam ao protocolo COVID-19, com testagem com menos de 48 horas antes do voo internacional. Para tanto, e visando cumprir o protocolo e agenda estratégicas, os membros da presidência, diretoria e demais participantes irão para São Paulo, no dia
08/09/2021, com previsão de embarque internacional no dia 09/09/2021, e retorno à cidade de origem em 17/09/2021.

R$

3.939,25

Gymnasiade
U15/2021

4.6.01.026

Diárias

2.1.01.01.15

03/09/2021

Setembro

DEBORA DO CARMO COSTA

REFERENTE A DIARIAS visando a participação no ISF U15 World Schools Sport Games 2021, no período de 09 a 20/09/2021/Belgrado/SÉRVIA, com as delegações brasileiras feminina e masculina de wrestling; e, feminina de futebol. O ISF U15 será composto por diversos países, e através da competição será apurado o
campeão Mundial das modalidades executadas na competição. O projeto atende ao PE da CBDE, quanto aos objetivos: garantir experiências e intercâmbios culturais aos participantes nos eventos organizados pela CBDE e melhorar os resultados esportivos nas principais competições internacionais. Para a viagem
internacional, será necessário que todos os participantes atendam ao protocolo COVID-19, com testagem com menos de 48 horas antes do voo internacional. Para tanto, e visando cumprir o protocolo e agenda estratégicas, os membros da presidência, diretoria e demais participantes irão para São Paulo, no dia
08/09/2021, com previsão de embarque internacional no dia 09/09/2021, e retorno à cidade de origem em 17/09/2021.

R$

3.939,25

Gymnasiade
U15/2021

4.6.01.026

Diárias

2.1.01.01.15

03/09/2021

Setembro

JOSE MARIA DE SANTUCCI

Referente pagamento de diárias visando a participação no ISF U15 World Schools Sport Games 2021, no período de 15 a 21/09/2021/Belgrado/SÉRVIA, com as delegações brasileiras feminina e masculina de wrestling; e, feminina de futebol. O ISF U15 será composto por diversos países, e através da competição será
apurado o campeão Mundial das modalidades executadas na competição. O projeto atende ao PE da CBDE, quanto aos objetivos: garantir experiências e intercâmbios culturais aos participantes nos eventos organizados pela CBDE e melhorar os resultados esportivos nas principais competições internacionais.

R$

6.584,18

JEBS LEI 2021

4.6.01.018

Diárias

2.1.01.01.15

13/09/2021

Setembro

EVERSON CICCARINI

Referente pagamento de diárias para o Sr. Éverson Ciccarini, O Diretor Geral do JEB's/2021 que estará no Rio de Janeiro, no período de 13/09 a 01/10/2021, em viagem de planejamento devido a proximidade da realização dos Jogos Escolares Brasileiros (JEB's/2021), que tem previsão de início no final de outubro/21. O
valor total das 19 diárias seria de R$ 5.700,00, porém o colaborador encontra-se com um crédito de R$ 3.300,00 referente a Sol. 97.2021, da AP 1362, . Em razão deste crédito o valor a ser pago para esta solicitação será de R$ 2.400,00. A solicitação está sendo feita fora do prazo estipulado na política devido a liberação do
espaço para desenvolvimento das atividades ter ocorrido de forma tardia.

R$

2.400,00

JEBS LEI 2021

4.6.01.018

Diárias

2.1.01.01.15

13/09/2021

Setembro

ALINE TEODORO ROCHA

Referente pagamento de diárias para a colaboradora da CBDE Aline Teodoro Rocha que estará no Rio de Janeiro, no período de 13/09/2021 a 1/10/2021, em viagem de planejamento para a realização dos Jogos Escolares Brasileiros (JEB's/2021), que tem previsão de início no final de outubro/21. Como o período do
deslocamento contemplará finais de semana, haverá mais de um tipo de categoria para pagamento de diárias. A solicitação está sendo feita fora do prazo estipulado na política devido a liberação do espaço para desenvolvimento das atividades ter ocorrido de forma tardia.

R$

2.100,00

JEBS LEI 2021

4.6.01.018

Diárias

2.1.01.01.15

13/09/2021

Setembro

GLENDA PORTO ALVES

Referente pagamento de diárias para a colaboradora da CBDE Glenda Porto Alves que estará no Rio de Janeiro, no período de 13/09/2021 a 1/10/2021, em viagem de planejamento para a realização dos Jogos Escolares Brasileiros (JEB's/2021), que tem previsão de início no final de outubro/21. Como o período do
deslocamento contemplará finais de semana, haverá mais de um tipo de categoria para pagamento de diárias. A solicitação está sendo feita fora do prazo estipulado na política devido a liberação do espaço para desenvolvimento das atividades ter ocorrido de forma tardia.

R$

2.100,00

JEBS LEI 2021

4.6.01.018

Diárias

2.1.01.01.15

13/09/2021

Setembro

THATILLA FREIRE SILVA

Referente pagamento de diárias para a colaboradora da CBDE Thátilla Freire Silva que estará no Rio de Janeiro, no período de 13/09/2021 a 1/10/2021, em viagem de planejamento para a realização dos Jogos Escolares Brasileiros (JEB's/2021), que tem previsão de início no final de outubro/21. Como o período do
deslocamento contemplará finais de semana, haverá mais de um tipo de categoria para pagamento de diárias. A solicitação está sendo feita fora do prazo estipulado na política devido a liberação do espaço para desenvolvimento das atividades ter ocorrido de forma tardia.

R$

2.100,00

JEBS LEI 2021

4.6.01.018

Diárias

2.1.01.01.15

13/09/2021

Setembro

MARCIA ANITA SOARES DA ROCHA

Referente pagamento de diárias para a colaboradora da CBDE Márcia Anita Soares da Rocha que estará no Rio de Janeiro, no período de 13/09/2021 a 1/10/2021, em viagem de planejamento para a realização dos Jogos Escolares Brasileiros (JEB's/2021), que tem previsão de início no final de outubro/21. Como o período
do deslocamento contemplará finais de semana, haverá mais de um tipo de categoria para pagamento de diárias. A solicitação está sendo feita fora do prazo estipulado na política devido a liberação do espaço para desenvolvimento das atividades ter ocorrido de forma tardia.

R$

2.100,00

JEBS LEI 2021

4.6.01.018

Diárias

2.1.01.01.15

13/09/2021

Setembro

GERALDO EUSTÁQUIO PEREIRA

Referente pagamento de diárias para o colaborador da CBDE Geraldo Eustáquio Pereira que estará no Rio de Janeiro, no período de 13/09/2021 a 1/10/2021, em viagem de planejamento para a realização dos Jogos Escolares Brasileiros (JEB's/2021), que tem previsão de início no final de outubro/21. Como o período do
deslocamento contemplará finais de semana, haverá mais de um tipo de categoria para pagamento de diárias. A solicitação está sendo feita fora do prazo estipulado na política devido a liberação do espaço para desenvolvimento das atividades ter ocorrido de forma tardia.

R$

2.100,00

JEBS LEI 2021

4.6.01.018

Diárias

2.1.01.01.15

20/09/2021

Setembro

LUIZ CARLOS DELPHINO DE AZEVEDO
JUNIOR

Referente pagamento de diárias para o Sr. Luiz Carlos Delphino de Azevedo Júnior, de 21 a 23 de setembro, para período de trabalho no Rio de Janeiro para execução dos Jogos Escolares Brasileiros JEB's, que será realizado de 29 de outubro a 5 de novembro na mesma cidade, no Parque Olímpico.

R$

900,00

JEBS LEI 2021

4.6.01.018

Diárias

2.1.01.01.15

23/09/2021

Setembro

KALARAN HORA NUNES

Referente pagamento de diárias para o colaborador da CBDE Kalaran Hora Nunes que estará no Rio de Janeiro, no período de 27/09/2021 a 12/11/2021, em viagem de planejamento para a realização dos Jogos Escolares Brasileiros (JEB's/2021), que tem previsão de início no final de outubro/21. Como o período do
deslocamento contemplará finais de semana, haverá mais de um tipo de categoria para pagamento de diárias.

R$

5.300,00

JEBS LEI 2021

4.6.01.018

Diárias

2.1.01.01.15

23/09/2021

Setembro

RANIEL DE JESUS PEREIRA

Referente pagamento de diárias para o colaborador da CBDE Raniel de Jesus Pereira que estará no Rio de Janeiro, no período de 22/09/2021 a 12/11/2021, em viagem de planejamento para a realização dos Jogos Escolares Brasileiros (JEB's/2021), que tem previsão de início no final de outubro/21. Como o período do
deslocamento contemplará finais de semana, haverá mais de um tipo de categoria para pagamento de diárias.

R$

5.900,00

JEBS LEI 2021

4.6.01.018

Diárias

2.1.01.01.15

23/09/2021

Setembro

ELIDA SANTOS DE OLIVEIRA

Referente de pagamento de diárias para a colaboradora da CBDE Élida Santos de Oliveira que estará no Rio de Janeiro, no período de 27/09/2021 a 12/11/2021, em viagem de planejamento para a realização dos Jogos Escolares Brasileiros (JEB's/2021), que tem previsão de início no final de outubro/21. Como o período do
deslocamento contemplará finais de semana, haverá mais de um tipo de categoria para pagamento de diárias.

R$

5.300,00

Gymnasiade
U15/2021

4.6.01.026

Diárias

2.1.01.01.15

23/09/2021

Setembro

KALARAN HORA NUNES

Referente complementação de diárias, para entrega de documentação e prestação de contas de Adiantamento e Contingência na sede da CBDE em Brasília, referente a participação na Gynnasiade U15 que ocorreu em Belgrado - Servia

R$

150,00

JEBS LEI 2021

4.6.01.018

Diárias

2.1.01.01.15

24/09/2021

Setembro

ANNE AUGUSTA AFFIUNE PEIXOTO

Referente pagamento de diárias visando a organização dos processos de trabalho e treinamento das equipes do Projeto Jogos Escolares Brasileiros - JEBs, no Rio de Janeiro, no período de 27 a 01/10/2021. A participação é fundamental para orientar os novos gerentes e coordenadores do projeto quanto aos fluxos da
CBDE, para: contratação de autônomos, solicitação de viagens e gestão orçamentária do projeto (adiantamento, contingência e realocações), de modo a atender às políticas aplicáveis. A ação acontecerá com antecedência a realização dos JEBs. A agenda de trabalho somente foi confirmada em 22/09/2021.

R$

500,00

JEBS LEI 2021

4.6.01.018

Diárias

2.1.01.01.15

24/09/2021

Setembro

LUIZ CARLOS DELPHINO DE AZEVEDO
JUNIOR

Referente pagamento de despesas de viagem para o Sr. Luiz Carlos Delphino de Azevedo Júnior, de 27 a 30 de setembro, período em que estará no Rio de Janeiro trabalhando junto com a equipe dos Jogos Escolares Brasileiros - JEBs, para a execução do evento, que acontecerá de 29 de outubro a 5 de novembro na mesma
cidade.

R$

1.200,00

Sub Total Atividade Fim Setembro/2021

R$

226.796,97

Total Atividade MEIO + Atividade FIM - Setembro/2021

R$

231.296,97

