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CâmaraMunicipal de Cachoeim de Macacu
Gabinete dos Vereadores

GABINETE DO VALDINEI PIRES DE SIQUEIRA

Cachoeiras de Macacu,08 de Agosto 2020.

Assunto: Solicitação(faz)

ExelentíssimoSenhor Presidente,

Venho à presença de Vossa Excelência, encaminhar Balancete de Prestação de
Contas referente à Verba Indenizatória disponibilizada ao vereador.

Outrossim, segue em anexo os respectivos comprovantes de pagamentos e
demais documentos pertinentes de acordo com o previsto na Resolução nº 22 de 25
de Junho de 2019.

Certo de atendimento do presente, que ora se faz necessário, elevo meus
protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Valdin s de Siqueira

Vereador -PP

&ELEBQQ
EMJá./L&M__âgRUBRICA DO FUNCIOMW1Wue aãaíõ'Borges

RECEPCIONIS"
_ Mat. 731

CAMARAMUNICPRL &means DEMm - RJ







oi“ W.;. M» um
** (HM- '

W , .;”vºa ESTADO DOmomz JANEIRO “” L
(& Cln-uuMunicip-| d- Clchnolru domanu | | .“ ”JM";Gablnele dos Villanova

ANEXO 01







mediante prestação de contas, oomorme preceitua o artigo 35. 52“. acªdigo _de Ética 6 Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. "WW ,ª _Cláusulª Ollªim — Na hipótese de demªndas ]udlciais. o contratante pagará
ainda as custas e despesas judiciais, despesas de viagens. de eximçàu de
fotocópias. de autentlcaoões de documentos. de expedlçao da oertldbes. de
interurbanos e quaisquer outras que decorreram dos serviços ora contratados,
mediante apresentação de demanstratlvns analltioos pelo advogadoContratado.

cláusula Nona — O presente contrato de prestação de servicos advocatícios tara
vigência da e (seis) meses. encerrando-seautomaticamente em 31 se dezembro
de 2020.
Cláusula Décima - Eiagam as partes o (um da Comarca de Cachoeiras de
Macacu/RJ. para dirimir controvérsias que possam surgir du presenis contrato,
pudendu u Advogada optar pelo (um de residência do Conlralante.
E por esiarem assim iusios e contratados, assinam o presente em duas vias de
Igual forma e teor' na presença de duas testemunhas. para que possa produzir
todos os seus efeitos de direito.

Cachoeiras de Macacu/RJ. 10 de iulho da 2020.

minnie Valdirielh'radesim'mr"
VEREADOR - » ª
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RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÓNOMO — RPA

i :. "Tu
0539 5447

Recebi do Sr. VALDINEI PIRES DE SIQUEIRA] CPF nº 085.937.257-08, a

importância liquida de R$ 1.519,99 (Hum MII, oitocentos e Vinte Reais), peia

prestação de serviços de divulgação de atividade parlamentar, através dos

serviços pelas midias digitais, produção de videos e documentários.

Discriminação de valores para o pagamento dos serviços prestados:

Vaiur Bruto R$zm
Desconto INSS (9% >< Valor Bruto) R$ 11039
Desconto iRRF (_ % )( Valor Bruto) R$ 0,00

Desconto ISS ( >< Valor Bruto) R$ 0100

Valor Liquido R$ 1.329.011

Nome completo: MARCELLA WENDEROSCK BASFOS

inscrição Municipal:

CPF: 174101057-22
C.].z 24.561122-1 Órgão Emlssor: Detran-RJ

Nº do PIS: 20190538706 Data Nascimento: 29/10/1996.

Nome da Mãe (Informar caso não tenha o número do PIS)

Endereço: Rua Pastor Lota, nº 532, Tulm — Cachoeiras de Macacu - RJ

Cachoeiras de Macacu-RJ, _O_6_ de _ÃqsÃL—de 2020,

sl atura


