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de 07/10/2018 a 07/10/2018. Viagem com motivo de: Condução do veículo para transporte de Auxiliares do 
Juiza, prestar apoio logístico de urnas eletrônicas e demais materiais utilizados durante o pleito.

Diária nº 20181008366

Concede 0.5 diárias a ANTONIO JORCELDO DA SILVA OZORIO (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: Condução do veículo para transporte de Auxiliares do Juiz, prestar 
apoio logístico de urnas eletrônicas e demais materiais utilizados durante o pleito.

Diária nº 20181008367

Concede 0.5 diárias a ANTONIO JOSE FERREIRA DA COSTA (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: Condução do veículo para transporte de Auxiliares do Juiz, prestar apoio 
logístico de urnas eletrônicas e demais materiais utilizados durante o pleito.

Diária nº 20181008368

Concede 0.5 diárias a ANTONIO MAURO CORREIA DE ANDRADE (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: Condução do veículo para transporte de Auxiliares do Juiz, prestar 
apoio logístico como transporte de urnas eletrônicas e demais materiais utilizados durante o pleito.

Diária nº 20181008369

Concede 0.5 diárias a SID ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 210,00 em decorrência de seu deslocamento a Rio Branco no dia 07/10/2018. Viagem 
com motivo de: Realizar o transporte de eleitores com o caminhão MZT-7493 (zona rural de Rio Branco/AC).

Diária nº 20181008370

Concede 0.5 diárias a AGNALDO SANTANA DO NASCIMENTO (COLABORADOR / 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: Condução do veículo para transporte de Auxiliares do Juiz, prestar apoio 
logístico no transporte de urnas eletrônicas e demais materiais utilizados durante o pleito.

Diária nº 20181008372

Concede 0.5 diárias a DIEGO DE OLIVEIRA MOURA (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 168,00 em decorrência de seu deslocamento de Rio Branco a Porto Acre de 
07/10/2018 a 07/10/2018. Viagem com motivo de: Condução do veículo para transporte de Auxiliares do Juiz, 
prestar apoio logístico no transporte de urnas eletrônicas e demais materiais utilizados durante o pleito.

Diária nº 20181008373

Concede 0.5 diárias a EVANIR SEVERINO DA SILVA (COLABORADOR EVENTUAL / TÉCNICO JUDICIÁRIO), 
totalizando o valor de R$ 168,00 em decorrência de seu deslocamento de Rio Branco a Porto Acre de 
07/10/2018 a 07/10/2018. Viagem com motivo de: Condução do veículo para transporte de Auxiliares do Juiz, 
prestar apoio logístico referente no transporte de urnas eletrônicas e demais materiais utilizados durante o 
pleito.

Diária nº 20181008374

Concede 0.5 diárias a FRANCISCO CAVALCANTE 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 


