
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Clmum MunIclpll do Cuchoelrn de Mic-cu
Gahlnexe dos Vereadores

GABINETE DO AILTON TELLES MACHADO

Cachnelms de Macacu, 10 de dezembro de 2019.

Assumo: Solicitação (!az)

Excelentíssimo Senhºr Presideme.

Venho & presença de Vossa Excelência. encamlnhar Balancete de
Prestação de Camas relevante à Verba Indenizatória dlsponibllizade ao
vereador.

Outrossim, segue em anexo os respectivos comprovantes de
pagamentos e demais documentos pertinentes de acordo com o pvevlslo na

Resolução n'22 de 25 de Junho de 2019.

Carta da atendimento do presente. que Dra se faz necessário. eleva
meus proteslos de elevada estlma & dlstlnla consideração,

Atenciosamente.

Mw“&
AILTON TELLESMACHADO

Vereador— PRTB





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CimlmMunlclpll de Clchoulmu de Mic-cu
Gablnele dos Vereadores

financeira. arrendamenln mercantil ou qualquer oulra modalldads que
possibillle a sua aquisiçãº;

6 — ªs despªsas relalivas à dlvulgação de atividades e ações do mandato

padamenlsr e à promoção de eventos referem-se às ações parlamanlaras
inerentes ao mandato deste(s) vereadora!) e não contém gastos que
caracterizem campanha ou propaganda elellnrel;

7 - a aquisição de maluriaiu e & conlralaçãu de serviços foram realizadas de
acordo com as regras dlsposlas na Resolução nº 22. da 25 de Junho de 2019:

9 — não lorem locados bens Imóveis. móveis e equipamentos nem adquiridas
bens ou contratados servlçns de:

a) cônjuge ou companheirola) deste(a) vereadora!) ou da parente
consengulneo uu enm alé o lermlro grau: ou

b) da empresa em que este(a) vereadora) ou pessoa previsla na alínea “a"

deste Item sela abela—proprietário.conlrolador ou dlrelor;

10 — os serviços lorem prestadºs e as bens foram recebidas, Estando os

praças de acordo com os praucados no mercado;

Clchwlru dl me.-cu. ID a. duomlwo do 2019.MAILTONTELLESMACHADO

Validar - PRTB



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ClmlrlMunicip-I do Clchotlrll du Mlclcu
Gabinete dos Vereadores

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
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PROCESSO OHMMB DATA DO RECEBIMENTO OTI11I2I119

VEREADOR AILTON TELLES MACHADO

PERÍODO Dl 07l1112010 l 07I12I1010

RELATÓRIO SINTÉTICO DE DESPESAS
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" ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Cªm". Municip-| da Clchulrll da Mic-cu
Gabinale dos Vereadores

ANEXO 01





Parágrafo segundo: Será pago pela CONTRATANTE o valor dos serviços até
a dra 15 de cada mês, ou no primeiro dia útil após o vencimento

Parágralo terceiro: Após o vencAmenro, o valor do aluguel será pago pelo
CONTRATANTE com multa de mora de 01% diária, & iuros de 02% sobre o
valor da mensalidade por mes de atraso,

DAS DESPESAS

Cláuiull 3': Procedendo - se o devido registro do presente cometo, as
despesas «carão a encarna do CONTRATANTE

DA RESCISÃO E MULTA

Cláusula 4': A wolaçào de quabquer clausula disposta neste presente
instrumenlo, rescinde automaticamente o presente Instrumento. sendo imposta
multa contratual no valor de R$ 5 000,00 (cinco mil reais), independente do
lapso temporal do contrato frrmadn a pane que deu causa,

DO PRAZO E DO REGISTRO

Cláusuln 5ª: Tem como prezo este contrato 14 (quatorze) meses. com inicia
na dªta da assrnelurs em 01 de novembro de 2019 e (érmino em 31 de
dezembro de 2020

DO FORO

cláusula e': As partes elegem o foro da Comarca de Cachoeiras de
Macacu/RJ, para dirrmir quaisquer convovérsxes oriundas do CONTRATO.

Por estarem, assim Justos e contratados, («msm e presente instrumento, em
duas vias de Igual teor. juntamente com 02 (duas) testemunhas %%



Tgaumunha

?) Ass.:
RG

Cachoeiras de Macacu/RJ. 01 de novembro de 2019.

CONTRATADO

Mm—AILTON YELLES MACHADO

CONTRATANTE



WANDERLEI FERREIRA SALES

Rui: mst Barbosa da Costa Rimas, n' ns

Ealrm: Iupulba - («Malhas de Maacu - m

CEP: usas-ooo

TEL. [nl99756«5424/(n)1745-5193

r DADOS PESSOAIS

Dªta de Nascimento: 07/09/1958

Estado Civil: Dlvurclado

Nacionalldade: Brasileiro

Naturalldade: Rio de Janeiro

' FORMAªO

Técnico Em coulabllldade — CRC n' 0601980/5 Emltido em 03/1958.

, ExPERlENC A EBOFISSIDNAL

Escritóriº de Assessona Comàhll localizada na RuaJosé Barbosa da Costa
Ramos, n' 49 — Japuíba, Cachoeiras de Macacu/RJ, cep 255854700.

WANDER | FERREIRA SALES
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Cimnrª Muulclpll dl Cinha-Ir.! dl Mnnucu
Gabinale dos Vereadures

ANEXO 02
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