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Diária nº 20180908006

Concede 0.5 diárias a Alexandre da Silva Maciel (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 168,00 em decorrência de seu deslocamento a Brasiléia no dia 13/09/2018. Viagem 
com motivo de: para participar de treinamento de mesário no município de Brasiléia, conforme previsão no SEI 
nº. 0000497-89.2018.6.01.8006.

Diária nº 20180908007

Concede 0.5 diárias a ANTONIO FLAVIANO DA SILVA E SILVA (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO 
JUDICIÁRIO) totalizando o valor de R$ 168,00 em decorrência de seu deslocamento a Assis Brasil no dia 
17/09/2018. Viagem com motivo de: para participar de treinamento de mesário no município de Brasiléia, 
conforme previsão no SEI nº. 0000497-89.2018.6.01.8006.

Diária nº 20180908008

Concede 0.5 diárias a Lizarda da Silva Barbosa (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), totalizando 
o valor de R$ 168,00 em decorrência de seu deslocamento de Assis Brasil no dia 17/09/2018. Viagem com 
motivo de: para participar de treinamento de mesário no município de Brasiléia, conforme previsão no SEI nº. 
0000497-89.2018.6.01.8006.

Diária nº 20180908009

Concede 0.5 diárias a CLEMILDO PADILHA DA SILVA (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 168,00 em decorrência de seu deslocamento a Assis Brasil no dia 17/09/2018. para 
participar de treinamento de mesário no município de Brasiléia, conforme previsão no SEI nº. 0000497-
89.2018.6.01.8006.

Diária nº 20180908014

Concede 4.5 diárias a Moacir Gonzaga de Lima (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO) totalizando 
o valor de R$ 840,00 em decorrência de seu deslocamento a Assis Brasil no dia 05/10/2018 a 09/10/2018. 
Viagem com motivo de: Os cidadãos atuarão como membros de mesa receptora de votos em local de difícil 
acesso, conforme planejamento da 6ª Zona Eleitoral e previsão no SEI nº. 0000497-89.2018.6.01.8006.

Diária nº 20180908015

Concede 4.5 diárias a Francisco Wanderlei Santos Cardoso (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 840,00 em decorrência de seu deslocamento a Assis Brasil de 05/10/2018 a 
09/10/2018. Viagem com motivo de: Os cidadãos atuarão como membros de mesa receptora de votos em local 
de difícil acesso, conforme planejamento da 6ª Zona Eleitoral e previsão no SEI nº. 0000497-
89.2018.6.01.8006.

Diária nº 20180908022

Concede 4.5 diárias a José Carlos dos Santos Cardoso (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 840,00 em decorrência de seu deslocamento a Assis Brasil de 05/10/2018 a 
09/10/2018. Viagem com motivo de: Os cidadãos atuarão como membros de mesa receptora de votos em local 
de difícil acesso, conforme planejamento da 6ª Zona Eleitoral.

Diária nº 20180908023

Concede 4.5 diárias a João do Nascimento Pereira (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 840,00 em decorrência de seu deslocamento a Assis Brasil de 05/10/2018 a 
09/10/2018. Viagem com motivo de: Os cidadãos atuarão como membros de mesa receptora de votos em local 
de difícil acesso, conforme planejamento da 6ª Zona Eleitoral.


