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GABINETE DO EDNALDO PEREIRA DE SOUZA

Cachoeiras deMacacu. 06 da JANEIRO de 2020.

Assunto: Solicitação (Vaz)

Excelentíssimo Senhor Preaidenle.

Venho à preunça de Vw: Excelência. enaminhar Balancete de

Premaçào de Contas referente à Verba Indenizatória disponibillzade ao
vereador.

Outrossim, segue em anexo os respectivos mmprnvames de

pagamentos e demais documentos pertinentes de acordo ocm (: previsto na

Resolução nº 22 de 25 de Junho de 2019.

Certo do atendimento do Dreseme. que ora se faz necessário. eleva
meus protestos de elevada estima e distima consideração.

Atenciosamente.

EDNALDO
PEREIRA

DE SOUZA
Vemsdor— FEN
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PRESTAÇÃODE CONTAS DE VERBA INDENIZATÓRIA EM RAZAO DA

ATIVIDADEINERENTE AO MANDATOPARLAMENTAR

No Presidente da Cªmara Munídpal de Camwirss de Macacu:

Nos temas da Resoluçãº nº 22, de 25 de Junho de 2019, apresento & V.Sa.. a

pteslação de contas relau'va às despesas realizadas em razãº de atividade

inerente ao mandato parlamentar, especificada: no Quadrº Dumonslrelivo dº
mês em referência, anexo e parte integrante deste requerimenlu. Para tanto,

assumo inteira responsabilidade pela veracidade das infomações prestadas.
pela autenticidade e pela legilímidade da dowmemação apresentada &

ATESTO que:

1 — há!: foi adquirida material pemanenle. assim considerado o de vida Útil

superior a dois anos;
2 — não foi contratado serviço de consukoria. assumia. pesquisa ou trabalho
térmico com servidor ou empregado da administração pública da Câmara

Munim'pal de Cachoeiras deMacacu:

3 — as despesas de condomínio, IPTU, água, energia elétrica. limpeza.

conservação, higienização, smeme da segurança e (elefanlas nxa e móvel são
relativas a escritório de representação político-parlamentar mantidoMºsiah)
vereadona);

4 — as despesas Dom combustiveis e lubrificantes são relativas 5 Veículos de
minha pmpfiedade ou utilizados no exercício das atividades ineremes ao

mandam panamenror deste(s) vereadoda);

S — as Meneses mm Meªn de hmm Mrs mm mamadas Men'—ante

contrata úmido com pessoa jurídica cuja atividade mnhmica é compatível

cum o ooiero da locação e som dáusulaa que oonfrgursm leasing. locação
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«nanoeira, arrendamento mercarm'l um qualquer outra modalidade que

possibilite a sua aquisição;

s - as despesas reiauivas' a divulgação de atividadns & ações do mandatº

parkmenlar e à promoção de eventos Matem-se às ações parlamentares
inerenles ao mandato um(a) vereadorª” e não mantém gaslos que
caracterizam campanha ou propaganda mitoml;

7 - a aquisição de materiais e a contralaçào de serviços foram real'adas de
anordo com as rugas dispostas na Resolução nº 22. de 25 de Junho de 2019;

9 — nãº hmm locad— bens Imóveis. móveis e squipamunlns nem adquiridos

bens ou cunhahdu uerviços de:

&) conluge ou mpanheimla) deste(s) vereadora.) ou de parents
oonsangulneo ou aim até o terceiro grau: ou

b) de empresa em que este(a) vemadma)ou pessºa previam na alínea “a“

deste item seia sócio—proprietário, controlador ou diretor;

1D — os serviços foram [afastados & os bens foram recebidos, estando os

preços de acordo com os praticados no mercado;

Cidinha do "law. oiú Junin do 2020,

Á—EDNALDO FEREI'IADEMIA
Vlflldoi - PEN
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meoGªgo DE VEÍCULOS LTDA-IE

] [

conmvo DE LocAçÃu DE AurouovÉLcon Imo DmmmADo
LOCADORA: nlumeo COMERCIO DE veicuLos LTDA—ME, devidamente inscrito no CNPJ:
21.252349/0001-30, com sede a Rua Mauricio de Abreu, s/nª, Parque veneza, Cachoeiras de Macacu/RJ,
neste ato representada pelo seu sócia ARTUR Doux—Gos DA COSTA, brasileiro, casado, empresário,
portador do CPF nº 829549767-71, residente e dnmla'llndn na Rua Arv coelho de Freira nº 176, bairro
Campo do Prado, cep.28,680.ooo, cidade Cachoeiras de Macacu, no Estado do Rio de Jan IR);

LocAYÁiuo: EDNALDO PEREIRA DE souzA Portador de Caneira de identidade 105521543, CPF:

usa.474,117-24 CNH Nº 0412554605, Domiciliado na AV BOQUERÃD, SN' BOA VISTA, CACHOEIRAS DE

MACACU-lu tel. cel.: 21-975543560

As partes acima ldenriâcadis tem, entre si, [ustas e acermdo o presente Contrato de Laudo de
Automóvel demm Determinado, que se regerá pali: cláusulas seguintes, os dispostºs nus an./gos. 1159
A 1215, Art. 1196 Do código CMI e pelas condiçõesMHtls no presente.
1 - DO num Do coumfo
cláumle nª. o presente contratº tem como oBJEro e Isaac do automóvel mana CHEVROLET, modelo
510 L'i'z DDM ano 1014/2014, cor CINZA, olam: ovnsim, Chassi: QBGMRMKOECMZZM Nº do RENAVAM
01001751501,de propriedade da LOCADORA.

cláusula :=. z — o (a) cliente, Diz locatário, declare, neste ato, que a locadora entregou o veículo com o
tanque de combustivel a abastecer, devendo o imtáno mtuu ou ressarcir o veículo nas mesmas
condições

cláusula n'. : — Amadora dlspnnlhlllzará seu velmio descrito no eliusuia 1', por 121 (dia/alas), para o
uso na direção exclusiva da (a) cliente, na sua locomoção, para atividades profissionais, eleltomis e/nu
particulares, na data de 01/09/2019 no horário de a:no com entrega para a data de 31/12/1019, as s:00
horas, caso uitrepasse ox (UMA nou), nn devolução do automóvel, será Incluída as horas extras ate' a
data e hora da devnlnção, acrescido

cun-ul: n 4 Flcnu acordada entre as partes LocADolA E wcA'rÁuo. VAI-ol "msn DE R$
s.noa,na (auto uxL nuls) :: qui! será pago pelo cliente, atraves de msm-ian banana, e pagamento deverá ser
efetuado ate' o trigésimo aia subsequente a um da mmo.
cláusule lª. 5 -D (a) ellen“ obriga-se a efetuar a devoluçãº do veímia no dlª, hora e local BWIÍICBGD,
sendo que adevoluçâo do veículo em harém: anterior ªn término da dláriamãa ImpllG em quªlquer
ahatlmentn do preçº e deverá devolver
Oautomóvel em perfeitasWndlçõã de usº, respondendo pelos danos ou prquíxos causados de Emma com
a legislação vigente. 0 locªládu Hari rsponsàvel pela “manutençlo do Veículo após ª retirada do veículo
da loja até o momento da entrega do veículo (Término DD Cºrintº),

:: — DA APIOPIIAÇÃO INDÉIITA

cun-ul- z! - o atraso na devolução do veiculo configura—se automaticamente apropriação lndéhim.

cláusula z-.1 - Caracterizada a apropriação indébita, o cliente tiara sujeito às sançães penªis e civis que
dela decorrem sendo certo ainda que a locadora somente reconhecerá o enuerramenlpde imçso na data
e hnra do Boletim de ocorrência, independentementede data e hora do regime dn ocorrenciaseá cobrado
pela locadnra, sem preauim na respnnsebiildeae do (da) cliente pelos danos que der causa nos termos do



.iaueula al. 0 aummóvei, ameia desu armam, será ullllzado excluslvnmenu pelo (a) diante, nad sendo
permltido o seu uso por terceiros sai: pena de resdsão contratual e d pªgamenlo da multa prevlsta no valor
de os (três) vezes da diária estipuladª.

Cláulu :.., , o (a) cliente declam, "asta um, que recebeu da Landim a Veiculo, e que, ªpós leia
vls!onada,lntelramente equipado e em perfeltzls condiçoes de uso, mmgmmetendo-se a devolver a
iucaadra, no mesmo esmdo e condlgões que recebeu, até no màxlmo nu (ermo ªnel do convem. oanmrda' ainda o (a) cliente efetuar uma nova vistoria na um da devolução do veiculo lunumenie com a locadora, e
que não fazendo, concorda que a visxona será realizada uduslvamente pela Iulzdura, não podendo a (a)
cliente questionar posteriºrmente a vlstorla realizada,

Clíulull 3'. 2 - D (a)::lleme declªra e reconhece que & wmlção essencial para Imo de tenha idade
mínima de 21 (vinte e um) anos, possua carteira de habllltado, para conduzir o veículo Indlmdº no objeto
um contrato, declarando ainda comº único e Integnl responsável pulo que decorre do mau usa ou uso
Indevido do veículo, problemas mecânicos (pngurá oflclnn medula e restitulrá poças) pelº tempo em que
l: mesma estiver sob sua rsponsabilldude ú pªrllr dª entregn do mesmo pela london : ªlé a sua eletiva
: valida devolução, lndependenhemeule de prazo de valldad: deº: mntrulo. ""_“-ám,.wmmmweoiina,

n 0%30 2545
.

, Ti.—$
IV- DA RESPONSABILIDADEDALennon “' '

cláusula » - A iol—adora, denim de seu exduslvo criterio, poderá alugar oveãà cliente
deseja. Com o veículo mudado devidamente revisado e em condições de usa com sua documentação
perfeitamente em ordem.

Cliuull 3”. 3 - (J (a) cllente fica vedado de cºnduzlr no veÍcuID, mnhabª
explosivo ou qualquer substância prulblda em nossa iegisiaçzia pátria.

v- DA meo—senna»: no (:|::an
cláusull 5' —sem prejuizo de qualquer outra obrigação do (na) cliente, contida neste mami-nemo e/du
fixada em lel, isoe (a) se omga ::
cun-ul. s-. 1 - Conduzlr o veículo com cautelas normais, exdusivamonie dentro do iernrono brasileiro,
respeirando a legislação, o código de Trânslm Brasileiro, as legiieoocssradunis w Munldpªls, não
permitmdo que outra pessoa conduz. o velmlo iocadu, se respunsiblllmndo pelo cumpnmenm deMas as
obrigações aqui contidas.

clíuml- sª. 2- Reembolsar lnmgralmente a locador: das ImpoMncIas cobradas referenm a quaisquer
multas, taxas e/oudanºs, inclusive despesas com guinchos : estadias, geladas pdr Infrações cometidas
pelo (a) cliente às normas de

Trânsito em vlan, ocorridas dade : assinatura deste Instrumuum, até a efetiva devolução do veículo a
lucªdnrªlísha cobrança poderá sermundu pela locaddm, a qualquer tempo.

Pudim» xª - o pagamento do reembolso & que se refere a dáusula su, deverá ser realizado
Inlegrªlmente pelo (a) dlente até a com do venzlmenkl de respedlva multa. Este pagamentodeverá ocorrer
mesmo que o (a) :Ilente lnterponha realm )unxo aos órgãos de trânsito No caso de interposição de recurso
e de seu deferimerleo pelas umndades competentes, º valor da multa, a locadorª de acordo com este
cláusula será devolvido ao cliente na |:sz de 07 (sete) dias, após a comprovação do respectivo deíerlmenm
do recursd.

Plrlgrlfn zº - o (a) cllente nomeia e consumi suª bastante procuradora a lomonra para a lini especifico
para atender “a Resolução 149/1003 do Conan e nos termos do art. 157, parágrafo 7" e aº do Códlgo de
rránsrm Brasileiro, nando : london iumnxada a passar os pontos e .; asslnnr, em name do (a) cliente, o
campo correspondente a assinem-n dd mndumr inlmmr, rm fomullúria de idanlincalád em caso de multas

, de infrações às normas de irsnsna em vigor no temtórla brasileiro,

v-rsgralo sº-o (a) clienre reconhece exprasamence ter conhecimento e aceitar que, em caso de inlraçaa
por este ou pelo mmnrlsta adlclnnal às normas de (rinslto em vlgnr FD tem!/ária brasllelm, na vigencia da
proposta, de acordo com as cláusulas acima especificadas. %cui-sul- E'. 4 - Em caso de fui-:o, round, acldente ou dano ao veículo o (a) cllenu dever-e p denclar o
reglsrro de ocorrência policial, colhendo dados referentes as eventuais testemunhas, númem e cónlª do
Dulellm de ocorrência. repassando tals informacões. Imediªtamente & Indiara. aonde-se a devaiuer



e...: se um .ga .. yivriivvm tuuu: ua meiu) no seu aun“, .. llamun mu......»w ve......u, pm. e..-.a.
. agravamento dos danos e/au atas de vandalismns.

vx- RESPOIsAl'll-IDAD! no CLIENTE Emiudo nA lzsronsAlxqunE nA LOCADORA.

Cláu'ula &- - A locadora nao é responsável :lvilmenbe, _mnforme a lei civil brasileira, direta ou
indiretamente.

a) Por quaisquer danos materiais em.. pessoais causados pelo (a) cllerlte e/au passageiros emsofridos pelo dlenle e/ou seus passageiras, ou por força de seus próprios atas.
b) Por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados por terceiros ao (a) cliente ou seus

passagelrus;
:) Por bens ou valores deixadas no veículo;
d) Por qualquer açao mr omlsãd criminosa praticada pelo cliente e/ou pasªgelms;

crau-uia 6.1- - Pelo presente, :: dlenm mnmrda que é exclusivamente rspansávei por quaisquer danos
e/ou prejuizºs decorrentes de acidente uummoblllstlm envolvendº o velwlo, o mom-im adlclonal e
quaisquer terceiros, Assim a (a) cliente, desde já, concorda prontamente indenizar, responsabilizar-se e
manter a locadora a salva de qualquer responsabilidade pelo pagamento de quaisquer indenizações, danos
materiais, e/ou morais, despesas, mistas e honorárlos ªdvºcatícios, que por ventura venha a [candura ser
responsablllzada por atos do (da) cliente, sendo todos os valores, despesas.

Cláusulu sl.: - A locadora nâo recanheee em qualquerhipótese e condição e (a) cliente cama seu agente
ou preposto.

cláusula sl.! - o (a) cliente concorda que a sua assinatura na proposta Impllm ciência e consentimento
por si. seus herdelms e/nu sucessores a respeito das cláusulas do presente instrumento, às quais teve
amplo acesso e conhecimento.

cláusula GIA - o presente Instrumento constitui a integralidade do que foi acordada entre as partes,
substituindo quaisquer entendimentos ou acomos anterim entre as partes.
Cláusula sr.: - fodas os vai-wa, despesas e encargos da locaçliammlltm e certas
para pagamento à vista, passivais de cobrança executiva,

! notNM“vn - A nescxsio . rig y

cláusula 7-. é assegurado as partes a rescisão do presente contrato a qualqler que haya
comunicaçãoa autra parte com antecedênciaminima de m (um) dias ** w-
clíusula 7.1'. o descumprimentode qualquerdas cláusulas por parte dos contratantes ensejará a rescisão
deste instrumentoe o devido pagamento de muita, pela parte mudlmplanm no valor de o: (aº) manas davaiar estipulado neste contrata,

vu: - Do FORO

Clin-uia ", Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas da CONTRATO, as partes elegem o foro da
comarca de Cachoeiras de Macacu;

Por estaram assim justºs e contratados, Hrmam (: tamente instrumento, em duas vias de igual
teor e Farma, juntamente com oz (duas), testemunhas.

Cªmuelms%”Emdª(
de 2019.

, .»riitumeomªrgin:: De
(virªmos

una-ne.

D#Wázªkmâ
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