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Concede 2.5 diárias a JESSÉ LIMA BANDEIRA (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), totalizando o 
valor de R$ 771,30 em decorrência de seu deslocamento de Assis Brasil a Brasiléia de 01/10/2018 a 
03/10/2018. Viagem com motivo de: Participar do treinamento de técnicos de transmissão.

Diária nº 20180907945

Concede 2.5 diárias a Orinelson Nascimento Rodrigues (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 504,00 em decorrência de seu deslocamento de Assis Brasil a Brasiléia de 01/10/2018 
a 03/10/2018. Viagem com motivo de: Participar do treinamento de técnicos de transmissão.

Diária nº 20180907946

Concede 2.5 diárias a Edmundo Lima da Silva (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), totalizando o 
valor de R$ 504,00 em decorrência de seu deslocamento de Assis Brasil a Brasiléia de 01/10/2018 a 
03/10/2018. Viagem com motivo de: Participar do treinamento de técnicos de transmissão.

Diária nº 20180907947

Concede 2.5 diárias a Brigite da Silva e Silva (COLABORADOR / TÉCNICO JUDICIÁRIO), totalizando o valor de R$ 
504,00 em decorrência de seu deslocamento de Epitaciolândia a Assis Brasil de 06/10/2018 a 08/10/2018. 
Viagem com motivo de: Irá participar do treinamento de técnicos de urna, que ocorrerá de 4 a 5 de outubro.

Diária nº 201809079948

Concede 2.5 diárias a Jucileide do Nascimento Cavalcante (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 20180907949

Concede 2.5 diárias a FRANCISCO ARY RODRIGUES FILHO (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 20180907950

Concede 2.5 diárias a Genisval Cavalcante de Castro (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 20180907951

Concede 2.5 diárias a MARCOS LIMA DE OLIVEIRA (TSE / 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 20180907952

Concede 2.5 diárias a KEDSON ARAUJO DA SILVA (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 20180907953


