
Ano 2019, Número 044,                                                          -Rio Branco, quarta-feira, 13 de março de 2019                                                                                          
Página 87

Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Acre. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, 
que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ac.gov.br

Concede 0.5 diárias a ROBSON GOES CORDEIRO (REQUISITADO), totalizando o valor de R$ 168,00 em 
decorrência de seu deslocamento de Rio Branco a Porto Acre no dia 27/10/2018. Viagem com motivo de: 
Preparação e identificação das salas que serão utilizadas como seções eleitorais na Vila do Incra.

Diária nº 20181008997

Concede 0.5 diárias a LUCAS DE SOUZA NEGREIROS (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 168,00 em decorrência de seu deslocamento de Rio Branco a Porto Acre no dia 
27/10/2018. Viagem com motivo de: Preparação e identificação das salas que serão utilizadas como seções 
eleitorais na Vila do Incra.

Diária nº 20181008998

Concede 0.5 diárias a TAYNAN AUGUSTA VASCONCELOS NOBRE (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO 
JUDICIÁRIO), totalizando o valor de R$ 168,00 em decorrência de seu deslocamento de Rio Branco a Porto Acre 
no dia 27/10/2018. Viagem com motivo de: Preparação e identificação das salas que serão utilizadas como 
seções eleitorais na Vila do Incra.

Diária nº 20181008999

Concede 0.5 diárias a ANDRE DA SILVA PAIN (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), totalizando o 
valor de R$ 168,00 em decorrência de seu deslocamento de Rio Branco a Porto Acre no dia 27/10/2018. 
Viagem com motivo de: para o transporte de urnas eletrônicas, Auxiliares do Juiz e outros materiais para a 
preparação e identificação das salas.

Diária nº 20181009000

Concede 0.5 diárias a ALUISIO PEREIRA DE SOUZA (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 168,00 em decorrência de seu deslocamento de Rio Branco a Porto Acre no dia 
27/10/2018. Viagem com motivo de: para o transporte de urnas eletrônicas, Auxiliares do Juiz e outros 
materiais para a preparação e identificação das salas que serão utilizadas como Seções Eleitorais na Sede de 
Porto Acre.

Diária nº 20181009001

Concede 0.5 diárias a ANTONIO MAURO CORREIA DE ANDRADE (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO 
JUDICIÁRIO), totalizando o valor de R$ 168,00 em decorrência de seu deslocamento de Rio Branco a Porto Acre 
no dia 27/10/2018. Viagem com motivo de: para o transporte de Auxiliares do Juiz e outros materiais para a 
preparação e identificação das salas que serão utilizadas como Seções Eleitorais no Projeto Caquetá.

Diária nº 20181009003

Concede 0.5 diárias a AGNALDO SANTANA DO NASCIMENTO (COLABORADOR / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 168,00 em decorrência de seu deslocamento de Rio Branco a Porto Acre no dia 
27/10/2018. Viagem com motivo de: para o transporte de urnas eletrônicas, Auxiliares do Juiz e outros 
materiais para a preparação e identificação das salas.

Diária nº 20181009004

Concede 0.5 diárias a DIEGO DE OLIVEIRA MOURA (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 168,00 em decorrência de seu deslocamento de Rio Branco a Porto Acre no dia 
27/10/2018. Viagem com motivo de: para o transporte de urnas eletrônicas, Auxiliares do Juiz e outros 
materiais para a preparação e identificação das.

Diária nº 20181009005

Concede 0.5 diárias a EVANIR SEVERINO DA SILVA COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 


