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28/10/2018. Viagem com motivo de: Os cidadãos atuarão como membros de mesa receptora de votos em local 
de difícil acesso.

Diária nº 20181009140

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 28/10/2018. Viagem com motivo 
de: Os cidadãos atuarão como membros de mesa receptora de votos em local de difícil acesso.

Diária nº 20181009141

Concede 0.5 diárias a VALDENIR JERONIMO DE ARAUJO (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 20181009142

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 28/10/2018. Viagem 
com motivo de: Os cidadãos atuarão como membros de mesa receptora de votos em local de difícil acesso.

Diária nº 20181009143

Concede 0.5 diárias a ROBERTO VIDAL RIBEIRO (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 20181009144

Concede 0.5 diárias a ANTONIO MARQUES GADELHA (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 168,00 em decorrência de seu deslocamento de Brasiléia 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 20181009145

Concede 0.5 diárias a DHYONNEN MARTINS SAAB (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 20181009146

Concede 0.5 diárias a MARCILIO DOS SANTOS PAULINO (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 20181009147

Concede 0.5 diárias a SEBASTIAO ASSIS 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 20181009148

Concede 1.5 diárias a JUCILEIDE DO NASCIMENTO CAVALCANTE (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO 
JUDICIÁRIO), totalizando o valor de R$ 336,00 em decorrência de seu deslocamento a Brasiléia de 28/10/2018 
a 29/10/2018. Viagem com motivo de: Os cidadãos atuarão como membros de mesa receptora de votos em 


