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Concede 2.5 diárias a Lorenilson Melo da Costa (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 504,00 em decorrência de seu deslocamento de Brasiléia a Brasiléia de 06/10/2018 a 
08/10/2018. Viagem com motivo de: Os cidadãos atuarão como membros de mesa receptora de votos em local 
de difícil acesso.

Diária nº 20180907954

Concede 2.5 diárias a Samuel Araújo Crispim (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), totalizando o 
valor de R$ 504,00 em decorrência de seu deslocamento de Brasiléia a Brasiléia de 06/10/2018 a 08/10/2018. 
Viagem com motivo de: Os cidadãos atuarão como membros de mesa receptora de votos em local de difícil 
acesso.

Diária nº 20180907955

Concede 2.5 diárias a Raimundo Alves dos Santos (COLABORADOR / TÉCNICO JUDICIÁRIO), totalizando o valor 
de R$ 504,00 em decorrência de seu deslocamento de Brasiléia a Brasiléia de 06/10/2018 a 08/10/2018. 
Viagem com motivo de: Os cidadãos atuarão como membros de mesa receptora de votos em local de difícil 
acesso.

Diária nº 20180907956

Concede 0.5 diárias a Luzia Rufino da Silva Lima (judiciário COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO, totalizando o valor de R$ 
168,00 em decorrência de seu deslocamento de 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.

Parte inferior do formulário

Diária nº 20180907957

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 de 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 20180907958

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 07/10/2018. Viagem 
com motivo de: Os cidadãos atuarão como membros de mesa receptora de votos em local de difícil acesso.

Diária nº 20180907959

Concede 0.5 diárias a Vandico Lopes da Silva (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 20180907960

Concede 0.5 diárias a José Paulo Melo Pereira (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), totalizando 
o valor de R$ 168,00 em decorrência de seu deslocamento de Brasiléia a Brasiléia de 07/10/2018 a 
07/10/2018. Viagem com motivo de: Os cidadãos atuarão como membros de mesa receptora de votos em local 
de difícil acesso.

Diária nº 20180907961

Concede 0.5 diárias a ARCILHA ALVES PEREIRA (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.


