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JUDICIÁRIO), totalizando o valor de R$ 336,00 em decorrência de seu deslocamento a Bujari de 25/10/2018 a 
26/10/2018. Viagem com motivo de: Abastecer de combustíveis, a 6 barqueiros que residem em região 
ribeirinha - Rio Antimari, os quais atuarão no transporte fluvial de eleitores à Seção Eleitoral nº 163 
(Mapinguari).

Diária nº 20181008802

Concede 0.5 diárias a MARCELO ANTONIO MATIAS DE SOUSA (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO 
JUDICIÁRIO), totalizando o valor de R$ 168,00 em decorrência de seu deslocamento a Bujari no dia 
27/10/2018. Viagem com motivo de: Realizar abastecimento de combustíveis, a 1 barqueiro, na região do alto 
antimari, o qual atuara no transporte fluvial de eleitores à Seção Eleitoral nº 163 (Mapinguari).

Diária nº 20181008805

Concede 0.5 diárias a JULIO CESAR FREITAS DE OLIVEIRA (REQUISITADO / TÉCNICO JUDICIÁRIO), totalizando o 
valor de R$ 168,00 em decorrência de seu deslocamento de Rio Branco a Porto Acre no dia 28/10/2018. 
Viagem com motivo de: O servidor requisitado irá fiscalizar e prestar apoio aos controladores de ponto e 
motoristas - ESCOLA CRISTO REI, localizada na BR-317 Km 72, Projeto Caquetá, Porto Acre.

Diária nº 20181008806

Concede 0.5 diárias a SONIA FREIRE DOS REIS (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), totalizando 
o valor de R$ 210,00 em decorrência de seu deslocamento a Rio Branco no dia 28/10/2018. Viagem com 
motivo de: realizar serviço eleitoral de controlador de ponto de transporte de eleitores, na localidade de difícil 
acesso em rio branco/ac.

Diária nº 20181008807

Concede 0.5 diárias a LUCIVALDO LIMA DA SILVA (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 210,00 em decorrência de seu deslocamento a Rio Branco no dia 28/10/2018. Viagem 
com motivo de: realizar serviço eleitoral de controlador de ponto de transporte de eleitores, na localidade de 
difícil acesso em rio branco/ac.

Diária nº 20181008808

Concede 0.5 diárias a HERBERT LUIZ VERAS GAMA (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 168,00 em decorrência de seu deslocamento de Rio Branco a Porto Acre no dia 
28/10/2018. Viagem com motivo de: O servidor requisitado irá fiscalizar e prestar apoio aos controladores de 
ponto e motoristas na região de Porto Acre e Vila do Incra.

Diária nº 20181008812

Concede 0.5 diárias a MARCOS GALVAO DE LIMA (REQUISITADO), totalizando o valor de R$ 168,00 em 
decorrência de seu deslocamento de Rio Branco a Porto Acre no dia 28/10/2018. Viagem com motivo de: O 
servidor requisitado irá fiscalizar e prestar apoio aos controladores de ponto e motoristas da CTA 2018 na 
região de Porto Acre.

Diária nº 20181008813

Concede 0.5 diárias a ROSIENE ARAUJO FIESCA (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), totalizando 
o valor de R$ 168,00 em decorrência de seu deslocamento de Rio Branco a Porto Acre no dia 28/10/2018. 
Viagem com motivo de: realizar serviço eleitoral de controlador de ponto de transporte de eleitores no posto 
de saúde álvaro nobre, zona rural de porto acre/ac.

Diária nº 20181008814

Concede 0.5 diárias a EDILSON DUARTE LIMA JUNIOR (SERVIDOR / TÉCNICO JUDICIÁRIO), totalizando o valor 
de R$ 210,00 em decorrência de seu deslocamento a Rio Branco no dia 28/10/2018. Viagem com motivo de: O 


