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o valor de R$ 840,00 em decorrência de seu deslocamento de Brasiléia a Assis Brasil de 04/10/2018 a 
08/10/2018. Viagem com motivo de: A pedido do magistrado Clóvis de Souza Lodi, o servidor irá auxiliar na 
verificação de propaganda eleitoral, bem como exercer a função de técnico de urna juntamente com a eleitora 
Brigite.

Diária nº 20180908088

Concede 0.5 diárias a LUCIVALDO LIMA DA SILVA (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO) função 
em exercício: TÉCNICO JUDICIÁRIO no valor unitário de R$ 420,00, totalizando o valor de R$ 210,00 em 
decorrência de seu deslocamento de Rio Branco a Rio Branco no dia 07/10/2018. Viagem com motivo de: 
realizar serviço eleitoral de controlador de ponto de transporte de eleitores.

Diária nº 20180908089

Concede 1.5 diárias a ORFEU BENTO ASSEM (SERVIDOR / TÉCNICO JUDICIÁRIO), totalizando o valor de R$ 
463,82 em decorrência de seu deslocamento de Rio Branco a Tarauacá de 28/09/2018 a 29/09/2018. Viagem 
com motivo de: Levar os servidores José Galvão e Erismar Almeida que irão auxiliar nas Zonas Eleitorais de 
Feijó e Tarauacá.

Diária nº 20180908090

Concede 0.5 diárias a ROSIENE ARAUJO FIESCA (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), totalizando 
o valor de R$ 168,00 em decorrência de seu deslocamento de Rio Branco a Porto Acre no dia 07/10/2018. 
Viagem com motivo de: realizar serviço eleitoral de controlador de ponto de transporte de eleitores.

Diária nº 20180908091

Concede 0.5 diárias a JERBISCLEI DE SOUZA SILVA (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 168,00 em decorrência de seu deslocamento de Rio Branco a Porto Acre no dia 
07/10/2018. Viagem com motivo de: realizar serviço eleitoral de controlador de ponto de transporte de 
eleitores.

Diária nº 20180908092

Concede 0.5 diárias a GILLIARD BATISTA DA SILVA (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 168,00 em decorrência de seu deslocamento de Rio Branco a Porto Acre no dia 
07/10/2018. Viagem com motivo de: realizar serviço eleitoral de controlador de ponto de transporte de 
eleitores.

Diária nº 20180908093

Concede 1.5 diárias a CARLOS CAMPOS DE OLIVEIRA MENDES (COLABORADOR / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 336,00 em decorrência de seu deslocamento a Xapuri de 06/10/2018 a 07/10/2018. 
Viagem com motivo de: Transportar eleitores do Seringal Brasilzinho para Seringal Cachoeira e sede do 
município.

Diária nº 20180908094

Concede 0.5 diárias a ANDRESSA MUSTAFA LEAL DE LIMA (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 168,00 em decorrência de seu deslocamento de Rio Branco a Porto Acre no dia 
07/10/2018. Viagem com motivo de: realizar serviço eleitoral de controlador de ponto de transporte de 
eleitores.

Diária nº 20180908095

Concede 8.5 diárias a SEBASTIANA MONTEIRO DE SOUZA (REQUISITADO), totalizando o valor de R$ 1.512,00 
em decorrência de seu deslocamento de Sena Madureira a Santa Rosa do Purus de 01/10/2018 a 09/10/2018. 
Viagem com motivo de: Viagem com o objetivo de levar as urnas eletrônicas, kit de mesários e benefício 


