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Diária nº 20180908243

Concede 7.5 diárias a MURILO CASIMIRO MARÇAL (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 1.344,00 em decorrência de seu deslocamento a Tarauacá de 03/10/2018 a 
10/10/2018. Viagem com motivo de: mesários (vão no voo da fab) presidente de mesa técnico de transmissão.

Diária nº 20180908246

Concede 0.5 diárias a ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA LOPES (REQUISITADO / TÉCNICO JUDICIÁRIO), totalizando o 
valor de R$ 168,00 em decorrência de seu deslocamento de Brasiléia a Assis Brasil no dia 01/10/2018. Viagem 
com motivo de: Transportar, juntamente com a servidora Adriana Marcelino, kits de mesários e demais.

Diária nº 20180908247

Concede 7.5 diárias a Maria Liberdade Lima da Silva (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 1.344,00 em decorrência de seu deslocamento a Tarauacá de 03/10/2018 a 
10/10/2018. Viagem com motivo de: mesários (vão no voo da fab) presidente de mesa técnico de transmissão.

Diária nº 20180908248

Concede 7.5 diárias a ADIMA MARIA FREIRE DA ROCHA (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 1.344,00 em decorrência de seu deslocamento a Tarauacá de 03/10/2018 a 
10/10/2018. Viagem com motivo de: mesários (vão no voo da fab) presidente de mesa técnico de transmissão.

Diária nº 20180908249

Concede 7.5 diárias a MARIA HELENA CORDEIRO LEAO (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 1.344,00 em decorrência de seu deslocamento a Tarauacá de 03/10/2018 a 
10/10/2018. Viagem com motivo de: mesários (vão no voo da fab) presidente de mesa técnico de transmissão.

Diária nº 20180908250

Concede 7.5 diárias a Geila Maria Casimiro (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), totalizando o 
valor de R$ 1.344,00 em decorrência de seu deslocamento de Tarauacá a Jordão de 03/10/2018 a 10/10/2018. 
Viagem com motivo de: mesários (vão no voo da fab) presidente de mesa técnico de transmissão.

Diária nº 20180908251

Concede 7.5 diárias a KEMILY FONTENELES CUNHA (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 1.344,00 em decorrência de seu deslocamento de Tarauacá a Jordão de 03/10/2018 a 
10/10/2018. Viagem com motivo de: mesários (vão no voo da fab) presidente de mesa técnico de transmissão.

Diária nº 20180908252

Concede 7.5 diárias a José Portela Cacau (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), totalizando o 
valor de R$ 1.344,00 em decorrência de seu deslocamento de Tarauacá a Jordão de 03/10/2018 a 10/10/2018. 
Viagem com motivo de: MESÁRIOS (vão no voo da fab) PRESIDENTE DE MESA TÉCNICO DE TRANSMISSÃO

Diária nº 20180908253

Concede 7.5 diárias a ERONALDO SILVA SAMPAIO (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 1.344,00 em decorrência de seu deslocamento de Tarauacá a Jordão de 03/10/2018 a 
10/10/2018. Viagem com motivo de: mesários (vão no voo da fab) presidente de mesa técnico de transmissão.

Diária nº 20180908256

Concede 7.5 diárias a MARLANDIA DA SILVA TEIXEIRA (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 


