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Diária nº 20180907962

Concede 0.5 diárias a Valdenir Jeronimo de Araújo (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 168,00 em decorrência de seu deslocamento a Brasiléia no dia 07/10/2018. Viagem 
com motivo de: Os cidadãos atuarão como membros de mesa receptora de votos em local de difícil acesso.

Diária nº 20180907963

Concede 0.5 diárias a FRANCISCO FLAVIO ROCHA PALACIO JUNIOR (REQUISITADO), totalizando o valor de R$ 
127,82 em decorrência de seu deslocamento de Rio Branco a Porto Acre no dia 19/09/2018. Viagem com 
motivo de: Inspecionar os danos causados pelo temporal ocorrido no dia 18/09/2018 e elaborar orçamento 
para realização dos reparos necessários para recuperação do Posto.

Diária nº 20180907964

Concede 0.5 diárias a SANDRA TEOTONIA DO NASCIMENTO (REQUISITADO), totalizando o valor de R$ 210,00 
em decorrência de seu deslocamento de Senador Guiomard a Rio Branco no dia 24/09/2018. Viagem com 
motivo de: Trabalhar na preparação e lacre das urnas eletrônicas.

Diária nº 20180907965

Concede 0.5 diárias a JARLISON ALMEIDA DE HOLANDA (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 210,00 em decorrência de seu deslocamento de Senador Guiomard a Rio Branco no 
dia 24/09/2018. Viagem com motivo de: Trabalhar na preparação e lacre das urnas eletrônicas e de lona que 
serão utilizadas nas eleições de 2018.

Diária nº 20180907966

Concede 0.5 diárias a SANDRO MATEUS DO NASCIMENTO ALVES (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO 
JUDICIÁRIO), totalizando o valor de R$ 210,00 em decorrência de seu deslocamento de Senador Guiomard a 
Rio Branco no dia 24/09/2018. Viagem com motivo de: Trabalhar na preparação e lacre das urnas eletrônicas e 
de lona que serão utilizadas nas eleições de 2018.

Diária nº 20180907967

Concede 0.5 diárias a Gardênia Almeida de Holanda (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 210,00 em decorrência de seu deslocamento de Senador Guiomard a Rio Branco no 
dia 24/09/2018. Viagem com motivo de: Trabalhar na preparação e lacre das urnas eletrônicas e de lona que 
serão utilizadas nas eleições de 2018.

Diária nº 20180907968

Concede 0.5 diárias a JOSIELMA FROTA DA SILVA (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 210,00 em decorrência de seu deslocamento de Senador Guiomard a Rio Branco no 
dia 24/09/2018. Viagem com motivo de: Trabalhar na preparação e lacre das urnas eletrônicas e de lona que 
serão utilizadas nas eleições de 2018.

Diária nº 20180907969

Concede 0.5 diárias a CELSON LIMA DA SILVA (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), totalizando 
o valor de R$ 210,00 em decorrência de seu deslocamento de Senador Guiomard a Rio Branco no dia 
24/09/2018. Viagem com motivo de: Trabalhar na preparação e lacre das urnas eletrônicas e de lona que serão 
utilizadas nas eleições de 2018.

Diária nº 20180907970

Concede 0.5 diárias a SANDRA TEOTONIA DO NASCIMENTO (REQUISITADO), totalizando o valor de R$ 210,00 
em decorrência de seu deslocamento de Senador Guiomard a Rio Branco no dia 25/09/2018. Viagem com 


