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Concede 0.5 diárias a Antonio Marques Gadelha (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 20180908209

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

Diária nº 20180908210

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

Diária nº 20180908211

Concede 0.5 diárias a Sebastião Assis Lima (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 20180908212

Concede 1.5 diárias a JONNES KILSON LEÃO DE SOUZA (COLABORADOR / TÉCNICO JUDICIÁRIO), totalizando o 
valor de R$ 336,00 em decorrência de seu deslocamento a Tarauacá de 06/10/2018 a 07/10/2018. Viagem com 
motivo de: mesários presidente e técnico de transmissão.

Diária nº 20180908213

Concede 1.5 diárias a TAIANE AIRES DO NASCIMENTO (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 336,00 em decorrência de seu deslocamento a Tarauacá de 06/10/2018 a 
07/10/2018. Viagem com motivo de: mesários presidente e técnico de transmissão.

Diária nº 20180908214

Concede 1.5 diárias a ELISSANDRA DIAS DA COSTA (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 336,00 em decorrência de seu deslocamento a Tarauacá de 06/10/2018 a 
07/10/2018. Viagem com motivo de: trabalhar como mesários presidente e técnico de transmissão.

Diária nº 20180908215

Concede 1.5 diárias a MANOEL ELIAS SOBRINHO (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 336,00 em decorrência de seu deslocamento a Tarauacá de 06/10/2018 a 
07/10/2018. Viagem com motivo de: trabalhar como mesários presidente e técnico de transmissão.

Diária nº 20180908216

Concede 1.5 diárias a Manoel da Silva e Silva (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), totalizando o 
valor de R$ 336,00 em decorrência de seu deslocamento a Tarauacá de 06/10/2018 a 07/10/2018. Viagem com 
motivo de: trabalhar como mesário presidente de mesa.

Diária nº 20180908234

Concede 6.5 diárias a ANTONIA PEREIRA DA COSTA (REQUISITADO), totalizando o valor de R$ 1.176,00 em 
decorrência de seu deslocamento de Tarauacá a Jordão de 03/10/2018 a 09/10/2018. Viagem com motivo de: 


