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Organização das seções eleitorais (montagem) Auxiliar de Juiz Técnico de Transmissão.

Diária nº 20180908235

Concede 6.5 diárias a José Alex de Souza Martins (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 1.176,00 em decorrência de seu deslocamento de Tarauacá a Jordão de 03/10/2018 a 
09/10/2018. Viagem com motivo de: Organização das seções eleitorais (montagem) Auxiliar de Juiz Técnico de 
Transmissão.

Diária nº 20180908236

Concede 6.5 diárias a IGOR COSTA DE SOUZA (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), totalizando o 
valor de R$ 1.176,00 em decorrência de seu deslocamento de Tarauacá a Jordão de 03/10/2018 a 09/10/2018. 
Viagem com motivo de: Organização das seções eleitorais (montagem) Auxiliar de Juiz Técnico de Transmissão.

Diária nº 20180908237

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 01/10/2018. 
Viagem com motivo de: O colaborador será motorista do veículo oficial que levará as urnas eletrônicas para 
embarque em Rio Branco com destino a Santa Rosa do Purus.

Diária nº 20180908238

Concede 7.5 diárias a RAI JUDISON COELHO CORREIA (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 1.344,00 em decorrência de seu deslocamento a Tarauacá de 03/10/2018 a 
10/10/2018. Viagem com motivo de: mesários (vão no voo da fab) presidente de mesa técnico de transmissão.

Diária nº 20180908239

Concede 7.5 diárias a Viviane de Souza Rego (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), totalizando o 
valor de R$ 1.344,00 em decorrência de seu deslocamento a Tarauacá de 03/10/2018 a 10/10/2018. Viagem 
com motivo de: mesários (vão no voo da fab) presidente de mesa técnico de transmissão.

Diária nº 20180908240

Concede 7.5 diárias a TAIANE FIGUEIREDO MAIA (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 1.344,00 em decorrência de seu deslocamento a Tarauacá de 03/10/2018 a 
10/10/2018. Viagem com motivo de: mesários (vão no voo da fab) presidente de mesa técnico de transmissão.

Diária nº 20180908241

Concede 7.5 diárias a LEONARDO ARTUR LIMA DA SILVA BEZERRA (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO 
JUDICIÁRIO, totalizando o valor de R$ 1.344,00 em decorrência de seu deslocamento a Tarauacá de 
03/10/2018 a 10/10/2018. Viagem com motivo de: mesários (vão no voo da fab) presidente de mesa técnico 
de transmissão.

Diária nº 20180908242

Concede 7.5 diárias a Francisco das Chagas Felipe de Lima (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 1.344,00 em decorrência de seu deslocamento a Tarauacá de 03/10/2018 a 
10/10/2018. Viagem com motivo de: mesários (vão no voo da fab) presidente de mesa técnico de transmissão.


