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Viagem com motivo de: Os cidadãos atuarão como membros de mesa receptora de votos em local de difícil 
acesso.

Diária nº 20181009159

Concede 0.5 diárias a ALESSANDRO GOMES DA SILVA (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 168,00 em decorrência de seu deslocamento a Brasiléia no dia 28/10/2018. Viagem 
com motivo de: Os cidadãos atuarão como membros de mesa receptora de votos em local de difícil acesso.

Diária nº 20181009160

Concede 0.5 diárias a THIAGO MINGUINS CAVALCANTE (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 168,00 em decorrência de seu deslocamento a Brasiléia no dia 28/10/2018. Viagem 
com motivo de: Os cidadãos atuarão como membros de mesa receptora de votos em local de difícil acesso.

Diária nº 20181009161

Concede 0.5 diárias a MAXIMILIANO GOMES DE SANTANA (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 168,00 em decorrência de seu deslocamento a Brasiléia no dia 28/10/2018. Viagem 
com motivo de: Os cidadãos atuarão como membros de mesa receptora de votos em local de difícil acesso.

Diária nº 20181009162

Concede 0.5 diárias a CLEYLTON MENDES REZENDE (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 168,00 em decorrência de seu deslocamento a Brasiléia no dia 28/10/2018. Viagem 
com motivo de: Os cidadãos atuarão como membros de mesa receptora de votos em local de difícil acesso.

Diária nº 20181009163

Concede 0.5 diárias a SILVIO RENATO DE LIMA (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), totalizando 
o valor de R$ 168,00 em decorrência de seu deslocamento a Brasiléia no dia 28/10/2018. Viagem com motivo 
de: Os cidadãos atuarão como membros de mesa receptora de votos em local de difícil acesso.

Diária nº 20181009164

Concede 0.5 diárias a AURISERGIO BATISTA FORTES (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 168,00 em decorrência de seu deslocamento a Brasiléia no dia 28/10/2018. Viagem 
com motivo de: Os cidadãos atuarão como membros de mesa receptora de votos em local de difícil acesso.

Diária nº 20181009165

Concede 0.5 diárias a OTAVIO RUFINO DOS SANTOS (COLABORADOR / TÉCNICO JUDICIÁRIO), totalizando o 
valor de R$ 168,00 em decorrência de seu deslocamento a Brasiléia no dia  28/10/2018. Viagem com motivo 
de: Os cidadãos atuarão como membros de mesa receptora de votos em local de difícil acesso.

Diária nº 20181009166

Concede 0.5 diárias a BRIGIDA ELIANA FERREIRA LIMA PIRES (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO 
JUDICIÁRIO), totalizando o valor de R$ 168,00 em decorrência de seu deslocamento a Epitaciolândia no dia 
28/10/2018. Viagem com motivo de: Os cidadãos atuarão como membros de mesa receptora de votos em local 
de difícil acesso.

Diária nº 20181009167

Concede 0.5 diárias a JARDEL IRIVAN OLIVEIRA DA SILVA (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 168,00 em decorrência de seu deslocamento a Epitaciolândia no dia 28/10/2018. 
Viagem com motivo de: Os cidadãos atuarão como membros de mesa receptora de votos em local de difícil 


