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Concede 0.5 diárias a ERASMO BONA BEZERRA (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), totalizando 
o valor de R$ 168,00 em decorrência de seu deslocamento de Sena Madureira a Manoel Urbano no dia 
29/10/2018. Viagem com motivo de: A viagem tem por objetivo buscar todas as urnas eletrônicas da zona 
urbana de Manoel Urbano.

Diária nº 20181008746

Concede 0.5 diárias a IVAN DOS SANTOS REZENDE (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 168,00 em decorrência de seu deslocamento de Sena Madureira a Manoel Urbano no 
dia 29/10/2018. Viagem com motivo de: A viagem tem por objetivo buscar todas as urnas eletrônicas da zona 
urbana de Manoel Urbano.

Diária nº 20181008747

Concede 0.5 diárias a ERASMO BONA BEZERRA (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), totalizando 
o valor de R$ 168,00 em decorrência de seu deslocamento a Sena Madureira no dia 27/10/2018. Viagem com 
motivo de: A viagem tem o objetivo de levar os mesários, policiais e urnas do LDA da seção 103 e 137.

Diária nº 20181008748

Concede 0.5 diárias a IVAN DOS SANTOS REZENDE (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO) 
totalizando o valor de R$ 168,00 em decorrência de seu deslocamento a Sena Madureira no dia 27/10/2018. 
Viagem com motivo de: A viagem tem o objetivo de levar os mesários, policiais e urnas do LDA da seção 103 e 
137.

Diária nº 20181008749

Concede 0.5 diárias a IVAN DOS SANTOS REZENDE (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 168,00 em decorrência de seu deslocamento a Sena Madureira no dia 28/10/2018. 
Viagem com motivo de: A viagem tem o objetivo de buscar as urnas, policiais e mesários das seções 103 e 137.

Diária nº 20181008750

Concede 0.5 diárias a ERASMO BONA BEZERRA (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), totalizando 
o valor de R$ 168,00 em decorrência de seu deslocamento de Sena Madureira a Sena Madureira de 
28/10/2018 a 28/10/2018. Viagem com motivo de: A viagem tem o objetivo de buscar as urnas, policiais e 
mesários das seções 103 e 137.

Diária nº 20181008754

Concede 1.5 diárias a JOSE NEILSON ALVES MELO (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 336,00 em decorrência de seu deslocamento a Cruzeiro do Sul de 06/10/2018 a 
07/10/2018. Viagem com motivo de: Motorista requisitados da CTRANS que transportaram os Mesários de 
mesa receptoras de votos, nas Eleições 2018 no 1º turno.

Diária nº 20181008755

Concede 1.5 diárias a ODEANGELO SILVA DE SOUZA (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 336,00 em decorrência de seu deslocamento a Cruzeiro do Sul de 06/10/2018 a 
07/10/2018. Viagem com motivo de: Motorista requisitados da CTRANS que transportaram os Mesários de 
mesa receptoras de votos, nas Eleições 2018 no 1º turno.

Diária nº 20181008756

Concede 1.5 diárias a FABIO JUNIO ALMEIDA GOIS (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 336,00 em decorrência de seu deslocamento a Cruzeiro do Sul de 06/10/2018 a 
07/10/2018. Viagem com motivo de: Motorista requisitados da CTRANS que transportaram os Mesários de 
mesa receptoras de votos, nas Eleições 2018 no 1º turno.


