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Diária nº 20180907929

Concede 2.5 diárias a ROZILDO SILVA DE SOUZA (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 504,00 em decorrência de seu deslocamento de Assis Brasil a Assis Brasil de 
05/10/2018 a 07/10/2018. Viagem com motivo de: Os cidadãos atuarão como membros de mesa receptora de 
votos em local de difícil acesso.

Diária nº 20180907930

Concede 2.5 diárias a ANTÔNIA DANTAS RODRIGUES (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 504,00 em decorrência de seu deslocamento de Assis Brasil a Assis Brasil de 
05/10/2018 a 07/10/2018. Viagem com motivo de: Os cidadãos atuarão como membros de mesa receptora de 
votos em local de difícil acesso.

Diária nº 20180907931

Concede 2.5 diárias a ANGELA NASCIMENTO DE ARAÚJO (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 504,00 em decorrência de seu deslocamento de Assis Brasil a Assis Brasil de 
05/10/2018 a 07/10/2018. Viagem com motivo de: Os cidadãos atuarão como membros de mesa receptora em 
local de difícil acesso.

Diária nº 20180907932

Concede 2.5 diárias a Almir da Costa Dias (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), totalizando o 
valor de R$ 504,00 em decorrência de seu deslocamento de Assis Brasil a Assis Brasil de 05/10/2018 a 
07/10/2018. Viagem com motivo de: Os cidadãos atuarão como membros de mesa receptora em local de difícil 
acesso.

Diária nº 20180907939

Concede 3.5 diárias a Maria Silva de Souza (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), totalizando o 
valor de R$ 672,00 em decorrência de seu deslocamento de Assis Brasil a Assis Brasil de 05/10/2018 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 20180907940

Concede 3.5 diárias a EDILZA SILVA DO NASCIMENTO (COLABORADOR / TÉCNICO JUDICIÁRIO), totalizando o 
valor de R$ 672,00 em decorrência de seu deslocamento de Assis Brasil a Assis Brasil de 05/10/2018 a 
08/10/2018. Viagem com motivo de: Os cidadãos atuarão como membros de mesa receptora em local de difícil 
acesso.

Diária nº 20180907941

Concede 3.5 diárias a Aldo José do Bonfim (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), totalizando o 
valor de R$ 672,00 em decorrência de seu deslocamento de Assis Brasil a Assis Brasil de 05/10/2018 a 
08/10/2018. Viagem com motivo de: Os cidadãos atuarão como membros de mesa receptora em local de difícil 
acesso.

Diária nº 20180907943

Concede 2.5 diárias a Josafá Lima Bandeira (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 20180907944


