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GABINETE DO VALDINEI PIRES DE SIQUEIRA

Cachoeiras de Macacu, 19 de SETEMBRO de 2020.

Assunto: Solicitação (faz)

Excelentíssimo Senhor 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 do atendimento do presente, que ora se faz necessário, elevo

meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

VALDINEI PIRES DE SIQUEIRA
Vereador
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flnancelra. arrendemsnw mercantil ou qualquer outra modalidade que
puseihilite a sua aquisição:

6 - as despesas relativas à divulgação de aIividades & ações do mandato

parlamemar e à promºção de eventos relerem-sa às ações parlamentares
inerentes ao mandato des19(a) vereadur(a) e não contém gestos que
calaclerizem campanha ou propaganda eleitoral:

7 - a aquisição de matedais e e conuaiaçâo de serviços Imam realizadas de

acordo com as regras dlspnslas na Resolução nº 22. de 25 de Junho de 2019:

9 — não (oram meados bens Imóveis. móveis e equlpamenlns nem adquiridos

bens ou nunlna'adoe serviços de:

a) cºnjuga ou companheim(a) deste(s) vereadorIe) ou de perante

coneangulneo ou enm até o teroelru grau: ºu
b) de empresa em que este(a) vemaduda) nu pessoa prevista na allnee "e"

deste nem seja sóclo-proprietàno. conlroladnr ou diretor;

10 — os semços foram pmsIados & as bens foram recebidos. estando os

preços de acordo com os gramados no mamado;

Clchullru doMuuu. 17 dl Sltumhro da 2010.

VALDINEIPIRES DE SIQUEIRA

III-Idºl
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Banco Itaú S.A.
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RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO — RPA

Recebi do Sr. VALDINEI"R$ DE SIQUEIRA, CPF nª 085.937157—08,

a Importância liqúida de R$mm (Hum MII ºitocentos & Vinte Reais), pela

prestação de serviços de divulgação de atividade parlamentar, através dos

serviços pelas midias digitais, produção de videos e documentários.

Discriminação de valores para a pagamento dos serviços prestados:
Valor Bruto R$ZM
Descontº INSS (9% x Valor Brum) R$mm
Desconto IRRF (, % )( Valor Bruto) R$ 0,00
Descent» lsS( )( Valor Bruto) R$ 0,00
Valor Liquido R$ 1.820,00

Nome completo: MARCELLA WENDEROSK BAS'I'OS

Inscrição Municipal:

CPF: 174.203.057-ZZ

CJ.: 24.561122-1 Órgão Emissor: Detran—R]

Nº dº PIS: 20190838705 Data Nascimenm: 29/10/1996.
Nome da Mãe (Informar caso não tenha o número do PIS)

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

Cachoeiras de Macacu—R], A) deMIL de 2020.
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