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Diária nº 20181008784

Concede 0.5 diárias a LUCIANO DA SILVA MACHADO (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 474,18 em decorrência de seu deslocamento de Capixaba a Xapuri no dia 
24/10/2018. Viagem com motivo de: Participar de reunião da Comissão de transportes para apresentação do 
plano de transporte de eleitores da zona rural de Capixaba para o 2º turno de votação da Eleição Geral Federal 
2018. 

Diária nº 20181008785

Concede 3.5 diárias a MANOEL ERIVAN SOARES DA SILVA (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 672,00 em decorrência de seu deslocamento de Cruzeiro do Sul a Mâncio Lima de 
05/10/2018 a 08/10/2018. Viagem com motivo de: Motorista requisitados da CTRANS que transportaram os 
Mesários de mesa receptoras de votos, colaboradores da Justiça Eleitoral nas Eleições 2018 no 1º turno.

Diária nº 20181008786

Concede 0.5 diárias a CLEMILDA BRAGA DA COSTA (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 474,18 em decorrência de seu deslocamento de Capixaba a Xapuri no dia 
23/10/2018. Viagem com motivo de: Reunião da servidora do PAE Capixaba com a chefia de cartório para 
planejamento e alinhamento das atividades a serem desenvolvidas no 2ª turno da eleição.

Diária nº 20181008787

Concede 2.5 diárias a ANTONIO FLAVIANO DA SILVA E SILVA (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO 
JUDICIÁRIO), totalizando o valor de R$ 504,00 em decorrência de seu deslocamento a Assis Brasil de 
05/10/2018 a 07/10/2018. Viagem com motivo de: O colaborador atuou como membro de mesa receptora de 
votos em local de difícil acesso. 

Diária nº 20181008788

Concede 6.5 diárias a ARLEY GONCALVES VELOSO (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 1.176,00 em decorrência de seu deslocamento a Assis Brasil de 05/10/2018 a 
11/10/2018. Viagem com motivo de: O colaborador atuou como membro de mesa receptora de votos em local 
de difícil acesso. 

Diária nº 20181008789

Concede 6.5 diárias a LIZARDA DA SILVA BARBOSA (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 1.176,00 em decorrência de seu deslocamento a Assis Brasil de 05/10/2018 a 
11/10/2018. Viagem com motivo de: O colaborador atuou como membro de mesa receptora de votos em local 
de difícil acesso. 

Diária nº 20181008790

Concede 6.5 diárias a CLEMILDO PADILHA DA SILVA (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 1.176,00 em decorrência de seu deslocamento a Assis Brasil de 05/10/2018 a 
11/10/2018. Viagem com motivo de: O colaborador atuou como membro de mesa receptora de votos em local 
de difícil acesso. 

Diária nº 20181008791

Concede 1.5 diárias a MANOEL DA SILVA NASCIMENTO (COLABORADOR / TÉCNICO JUDICIÁRIO), totalizando o 
valor de R$ 336,00 em decorrência de seu deslocamento a Xapuri de 27/10/2018 a 28/10/2018. Viagem com 
motivo de: Transporte de eleitores da zona rural (Seringal Filipinas) para a sede do município de Xapuri e vice-
versa.

Diária nº 20181008792


