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Diária nº 20181008872

Concede 4.5 diárias a JOZO SOUZA DA SILVA (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), totalizando o 
valor de R$ 840,00 em decorrência de seu deslocamento a Manoel Urbano de 25/10/2018 a 29/10/2018. 
Viagem com motivo de: A viagem tem o objetivo de levar combustível para o funcionamento do gerador de 
energia e o transporte da representante do polo indígena intermediar a relação com os índios.

Diária nº 20181008873

Concede 1.5 diárias a FRANCISCO CONCEICAO ARAUJO (COLABORADOR / TÉCNICO JUDICIÁRIO), totalizando o 
valor de R$ 336,00 em decorrência de seu deslocamento a Cruzeiro do Sul de 06/10/2018 a 07/10/2018. 
Viagem com motivo de: Motorista requisitados da CTRANS que transportaram os Mesários de mesa receptoras 
de votos nas Eleições 2018 no 1º turno.

Diária nº 20181008874

Concede 0.5 diárias a ANDRE JANAILSON DE OLIVEIRA PIMENTEL (REQUISITADO), totalizando o valor de R$ 
168,00 em decorrência de seu deslocamento de Cruzeiro do Sul a Mâncio Lima no dia 07/10/2018. Viagem com 
motivo de: Verificação "in-loco" da CTRANS as seções das comunidades do Alto Pentecostes devido as fortes 
chuvas que houve na região.

Diária nº 20181008875

Concede 0.5 diárias a FRANCISCO MARIANO LIMA DE BARROS (REQUISITADO / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 168,00 em decorrência de seu deslocamento de Cruzeiro do Sul a Mâncio Lima de 
07/10/2018 a 07/10/2018. Viagem com motivo de: Verificação "in-loco" da CTRANS as seções das 
comunidades do Alto Pentecostes devido as fortes chuvas que houve na região.

Diária nº 20181008877

Concede 1.5 diárias a ZENILDO CONTREIRA DE LIMA (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 336,00 em decorrência de seu deslocamento de Rio Branco a Bujari de 27/10/2018 a 
28/10/2018. Viagem com motivo de: Realizar o transporte de eleitores no 2º turno das eleições 2018, para 
Colocação Mapinguari: zona rural de Porto Acre/AC.

 

Diária nº 20181008878

Concede 7.5 diárias a BRUNA SILVA BRASIL (SERVIDOR / TÉCNICO JUDICIÁRIO/FC-4), totalizando o valor de R$ 
2.631,27 em decorrência de seu deslocamento de Rio Branco a Sena Madureira de 22/10/2018 a 29/10/2018. 
Viagem com motivo de: Prestar auxílio nas atividades relacionadas a realização do 2º Turno das Eleições 2018 
na 03ªZE do TRE/AC.

Diária nº 20181008879

Concede 0.5 diárias a FRANCISCO MARIANO LIMA DE BARROS (REQUISITADO / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 168,00 em decorrência de seu deslocamento l a Cruzeiro do Sul no dia 16/10/2018. 
Viagem com motivo de: Credenciamento de veiculo em terras indígenas, para garantir o fiel andamento do 
processo eletivo 2018.

Diária nº 20181008880

Concede 0.5 diárias a SEBASTIAO ALENCAR DE OLIVEIRA (REQUISITADO), totalizando o valor de R$ 168,00 em 
decorrência de seu deslocamento a Cruzeiro do Sul no dia 16/10/2018. Viagem com motivo de: 
Credenciamento de veiculo em terras indígenas, para garantir o fiel andamento do processo eletivo 2018.

Diária nº 20181008882


