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Diária nº 20181009130

Concede 4.5 diárias a JOSE CARLOS DOS SANTOS CARDOSO (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO 
JUDICIÁRIO), totalizando o valor de R$ 840,00 em decorrência de seu deslocamento a Assis Brasil de 
26/10/2018 a 30/10/2018. Viagem com motivo de: Os cidadãos atuarão como membros de mesa receptora de 
votos em local de difícil acesso.

Diária nº 20181009131

Concede 4.5 diárias a JOAO DO NASCIMENTO PEREIRA (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 840,00 em decorrência de seu deslocamento a Assis Brasil de 26/10/2018 a 
30/10/2018. Viagem com motivo de: Os cidadãos atuarão como membros de mesa receptora de votos em local 
de difícil acesso.

Diária nº 20181009132

Concede 4.5 diárias a JOAO FERREIRA DA SILVA (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 840,00 em decorrência de seu deslocamento a Assis Brasil de 26/10/2018 a 
30/10/2018. Viagem com motivo de: Os cidadãos atuarão como membros de mesa receptora de votos em local 
de difícil acesso.

Diária nº 20181009134

Concede 4.5 diárias a EDMUNDO LIMA DA SILVA (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 840,00 em decorrência de seu deslocamento a Assis Brasil de 26/10/2018 a 
30/10/2018. Viagem com motivo de: Os cidadãos atuarão como membros de mesa receptora de votos em local 
de difícil acesso.

Diária nº 20181009135

Concede 4.5 diárias a ANDRE FERREIRA FERNANDES (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 840,00 em decorrência de seu deslocamento a Assis Brasil de 26/10/2018 a 
30/10/2018. Viagem com motivo de: Os cidadãos atuarão como membros de mesa receptora de votos em local 
de difícil acesso.

Diária nº 20181009136

Concede 0.5 diárias a LUZIA RUFINO DA SILVA LIMA (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 168,00 em decorrência de seu deslocamento a Brasiléia no dia 28/10/2018. Viagem 
com motivo de: Os cidadãos atuarão como membros de mesa receptora de votos em local de difícil acesso.

Diária nº 20181009137

Concede 0.5 diárias a MARLESE SILVA DOS SANTOS (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 168,00 em decorrência de seu deslocamento a Brasiléia no dia 28/10/2018. Viagem 
com motivo de: Os cidadãos atuarão como membros de mesa receptora de votos em local de difícil acesso.

Diária nº 20181009138

Concede 0.5 diárias a FRANCISCA NATIVIDADE DA SILVA NUNES (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO 
JUDICIÁRIO), totalizando o valor de R$ 168,00 em decorrência de seu deslocamento a Brasiléia no dia 
28/10/2018. Viagem com motivo de: Os cidadãos atuarão como membros de mesa receptora de votos em local 
de difícil acesso.

Diária nº 20181009139

Concede 0.5 diárias a JOSE PAULO MELO PEREIRA (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 168,00 em decorrência de seu deslocamento de Brasiléia a Brasiléia no dia 


