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vice-versa.

Diária nº 2011008737

Concede 1.5 diárias a GLEYSON MENEZES MOREIRA (REQUISITADO / /FC-1), totalizando o valor de R$ 423,64 
em decorrência de seu deslocamento de Rio Branco a Tarauacá de 31/10/2018 a 01/11/2018. Viagem com 
motivo de: O servidor irá buscar o servidor Ricardo Melo Filho que foi a Tarauacá realizar atividades para o 2º 
turno das eleições gerais de 2018.

Diária nº 20181008738

Concede 7.5 diárias a SEBASTIANA MONTEIRO DE SOUZA (REQUISITADO), totalizando o valor de R$ 1.344,00 
em decorrência de seu deslocamento de Sena Madureira a Santa Rosa do Purus de 23/10/2018 a 30/10/2018. 
Viagem com motivo de: A viagem tem o objetivo de que a Sebastiana finalize os atos preparatórios do 2° turno, 
levando os kits de mesários para serem distribuídos.

Diária nº 20181008739

Concede 6.5 diárias a LIRICA EVELYN MONTEIRO DE SOUZA (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO 
JUDICIÁRIO), totalizando o valor de R$ 1.176,00 em decorrência de seu deslocamento de Sena Madureira a 
Santa Rosa do Purus de 23/10/2018 a 29/10/2018. Viagem com motivo de: Viagem com o objetivo de auxiliar a 
requisitada Sebastiana nos preparativos do 2° turno, entrega de kits de mesários, benefício alimentação, 
arrumar os locais de votação.

Diária nº 20181008740

Concede 3.5 diárias a FRANCISCA HELIANE TORRES DA SILVA (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO 
JUDICIÁRIO), totalizando o valor de R$ 672,00 em decorrência de seu deslocamento de Sena Madureira a 
Manoel Urbano de 26/10/2018 a 29/10/2018. Viagem com motivo de: Viagem com o objetivo de auxiliar para 
os atos preparatórios do 2° turno, bem como realizar a transmissão dos dados das seções de Manoel Urbano.

Diária nº 20181008741

Concede 0.5 diárias a FABRICIO QUEIROZ DE OLIVEIRA (COLABORADOR / TÉCNICO JUDICIÁRIO), totalizando o 
valor de R$ 210,00 em decorrência de seu deslocamento de Sena Madureira a Rio Branco no dia 23/10/2018. 
Viagem com motivo de: O Fabrício será o motorista que levará as urnas até Rio Branco, com a finalidade de 
irem para Santa Rosa do Purus por meio de fretamento de aeronave.

Diária nº 20181008742

Concede 0.5 diárias a FABRICIO QUEIROZ DE OLIVEIRA (COLABORADOR / TÉCNICO JUDICIÁRIO), totalizando o 
valor de R$ 210,00 em decorrência de seu deslocamento de Sena Madureira a Rio Branco no dia 30/10/2018. 
Viagem com motivo de: buscar as urnas eletrônicas que chegarão de Santa Rosa do Purus, bem como todo o 
material que foi deslocado para Santa Rosa do Purus no 2° turno.

Diária nº 20181008743

Concede 0.5 diárias a IVAN DOS SANTOS REZENDE (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 168,00 em decorrência de seu deslocamento de Sena Madureira a Manoel Urbano no 
dia 26/10/2018. Viagem com motivo de: A viagem tem por objetivo levar todas as urnas da zona urbana de 
Manoel Urbano.

Diária nº 20181008744

Concede 0.5 diárias a ERASMO BONA BEZERRA (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), totalizando 
o valor de R$ 168,00 em decorrência de seu deslocamento de Sena Madureira a Manoel Urbano no dia 
26/10/2018. Viagem com motivo de: A viagem tem por objetivo levar todas as urnas da zona urbana de 
Manoel Urbano.

Diária nº 20181008745


